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Mutationer ved NSCLC



PD-1 /PD-L1 blokade

Nivolumab/Pembrolizumab: PD-1  hæmmere
Atezolizumab/Durvalumab: PD-L1 hæmmere

Lægemidler (anti PD-1/PD-L1 antistoffer) rettet 
mod enten tumorcellen eller T cellen ”spærrer” 
for denne krydsbinding. 
Tumorcellen kan nu ikke længere bremse T-
cellen, og T cellen kan reagere adækvat og gå til 
angreb på tumorcellen.

Programmed Death Receptor-1 (PD-1) er et 
immuncheckpoint på T-cellen. 
Ved binding af tumorcellen til T cellen via
PD-1:PD-L1 bremses T-cellens 
immunaktivitet.
Tumorcellen kan hermed undslippe 
immunangreb.



Opdateringer på tidligere 
forsøg

• PACIFIC – 3 års opfølgning (A8526)

• KEYNOTE- 001 – 5 års overlevelse  (LBA9015)

• KEYNOTE-189 – opdaterede overlevelsesdata (A9013)



PACIFIC

PACIFIC



Updated OS in ITT population

Til sammenliging:
Historisk 5 års OS 
efter kKRT uden 
vedligehold : 15-
30%

PACIFIC



Risikoreduktion for død udtrykt 
som HR, som subgruppe-analyse i 
ITT population

PACIFIC



Konklusion PACIFIC

• :  3 års OS update: bekræfter primære data

Overlevelsesgevinst på durvalumab vs placebo                       
som konsoliderende behandling efter k-KRT ved NSCLC st3
3 års OS på 57% (durvalumab) vs 43% (placebo)                 
31% nedsat risiko for død på durvalumab (HR 0,69)

• :  Ikke alle ptt blev testet for PD-L1 status.                                
Kun ptt med PD-L1 >25% og ukendt status havde en  
signifikant overlevelsesgevinst på durvalumab

• : Studiet indebærer et paradigme skift med introduktion 
af immunterapi efter k-KRT til ptt med st3 NSCLC, PS0-1, 
PD-L1 >1%

PACIFIC



KEYNOTE-001: 5 yr OS update

KEYNOTE-001
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KEYNOTE-001



Konklusion KEYNOTE-001

• Imponerende 5 års overlevelsesdata

I bedste gruppe (PD-L1 TPS >50%)

5 års OS på 29,6 % for de behandlingsnaive

5 års OS på 25% for de tidligere behandlede

•  Tox efter 5 år er stort set som efter 3 år, og acceptabel

•  5 års OS som realistisk endemål ved avanceret NSCLC

KEYNOTE-001



KEYNOTE-189: update

KEYNOTE-189



KEYNOTE-189



Konklusion KEYNOTE-189

•  Tydelig overlevelsesgevinst på tillæg af pembrolizumab til 
platin/pemetrexed i 1.L for patienter med metastaseret 
NSCLC

•  Overlevelsesgevinsten ses over alle grupper af PD-L1 
ekspression (også i gruppen med PD-L1<1%)

•  Stadig mange patienter døde efter 2 år (knap halvdelen i 
den bedste gruppe)

KEYNOTE-189



Samlet konklusion

• Overlevelsesdata update viser overbevisende og varig effekt 
af immunterapi ved stadium 3 og 4 sygdom (NSCLC)

• Der ses effekt på tværs af PD-L1 status

• Det ser ikke ud til, at der er sent debuterende toksicitet ved 
immunterapi efter 3 år



TAK for opmærksomheden…


