
Tratamento de 1L no mUC inelegível a 
Cisplatina

Renato Furoni
Oncologista Clínico da BP

Apresentador
Notas de apresentação
Essa é uma doença que tainge preferencialmente a população mais idosa (pico de incidência na 7a década de vida) e se avaliarmos os pacientes que chegam ao nosso consultório para tratamento de 1a linha, cerca de 30-50% desses pacientes são inelegíveis a cisplatinaMas antes de mais nada, por definição, quem são esses pacientes?



Critérios de inelegibilidade à Cisplatina

- ECOG PS ≥ 2

- ClCr < 60 ml/min

- Perda de audição ou
neuropatia grau ≥ 2

- ICC classe III-IV (NYHA)

Galsk MD, et al. J Clin Oncol 2011

Apresentador
Notas de apresentação
Também na prática clínica, idade maior do que 70 anos, quando associada a comorbidades outras, também pode ser um fator de ineligibilidadeVale lembrar que a sobrevida desses pacientes é de apenas nove a dez meses com a quimioterapia alternativa disponível (GemCarbo – standard of care) e que os inibidores de checkpoints vieram para alterar esse cenário…. Logo, é essencial que estratifiquemos esses pacientes quanto à possibilidade de uso dos mesmos….
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Apresentador
Notas de apresentação
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Pacientes inelegíveis à Cisplatina

- ECOG PS ≥ 2

- ClCr < 60 ml/min

- Perda de audição ou neuropatia grau ≥ 2

- ICC classe NYHA III-IV

PD-L1 positivo

PD-L1 negativo

Apresentador
Notas de apresentação
… ou seja, expressores de PDL-1 (PDL-1 positivo) ou não-expressores (PDL-1 negativo)E para entendermos um pouco mais sobre isso...
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Sharma P, Allison JP: The future of immune checkpoint therapy. Science 348:56-61, 2015

Apresentador
Notas de apresentação
… eu gostaria de iniciarmos nossa conversa por esse slide, mostrando de forma simples e didática o microambiente da imunossupressão tumoral



Mutações somáticas por tipo de tumor

Lawrence et al. Nature 2013

Apresentador
Notas de apresentação
Eu gosto desse slide pois ele retrata de forma simples e clara o terreno da imunogenicidade nos diversos tipos de tumores. Aqui podemos ver que os carcinomas uroteliais figuram dentre uns dos tumores mais imunogênicos, inclusive ao lado de tumores como pulmão e melanoma… abrindo, assim, um racional para o que iremos discutir nos próximos slides



Pacientes COM expressão de PDL-1 por imunoistoquímica



Onde estamos?

Apresentador
Notas de apresentação
Para essa população de pacientes, os dados de aprovação de imunoterapia são baseados em estudos de fase II



IMvigor 210 (phII) – Coorte 1: ATEZOLIZUMABE (1L inelegível a cDDP)

1. ClinicalTrials.gov. NCT02108652. 2. Balar AV, et al. ASCO 2016. Abstract LBA4500. 3. Dreicer R, et al. ASCO 2016. Abstract 4515. 

Apresentador
Notas de apresentação
ATENTAR para o fato de o estudo possuir 2 coortes… COORTE 1: inelegível a cisplatina (1a linha)COORTE 2: progressão durante ou após QT com cisplatina



Características Basais

Balar AV, et al. ASCO 2016. Abstract LBA4500

IMvigor 210 (phII) – Coorte 1: ATEZOLIZUMABE 
(1L inelegível a cDDP)

Apresentador
Notas de apresentação
Escore IHQ teste do VENTANA – SP142:   IC2/3:≥5%   //    IC1: entre 1 e 5%   //  IC0: <1%Pacientes de prognóstico ruim que entraram no estudo (ex. meta visceral 66% e meta hepática em 21%). Importante destacar que o principal critério de inelegibilidade a cisplatina foi função renal inadequada. 20% dos pacientes com ECOG 2. Pacientes com perfil clínico que dificultava a indicação de quimioterapia (mesmo terapia dupla com carbo/gencitabina). Destacar como fatores de prognóstico importantes na 1ª linha a meta visceral & ECOG 2.                                                    



IMvigor 210 (phII) – Coorte 1: ATEZOLIZUMABE 
(1L inelegível a cDDP)

Balar AV, et al. ASCO 2016. Abstract LBA4500

Taxa de resposta End point primário

Apresentador
Notas de apresentação
Com mediana de seguimento de 17 meses, a taxa de resposta foi de 24% (independentemente do status de expressão do PDL-1), incluindo 7% de resposta completa



Balar AV, et al. Lancet 2017;389:67

Taxa de resposta RR por subgrupos 

IMvigor 210 (phII) – Coorte 1: ATEZOLIZUMABE 
(1L inelegível a cDDP)

Apresentador
Notas de apresentação
As taxas de resposta são semelhantes entre as diferentes expressões de PD-L1 (IC2/3 vs IC1/2/3 vs IC1 vs IC0). Dessa forma, pode-se inferir que o PD-L1 não parece ser um biomarcador na 1ª linha.Subgrupos com RRs semelhantes   (trato alto parece ter respondido mais, mas pode ser um viés de seleção, sem dados solidos embasando)



PD-L1 não parece ser um biomarcador ideal na 1L

IMvigor 210 (phII) – Coorte 1: ATEZOLIZUMABE 
(1L inelegível a cDDP)

Balar AV, et al. Lancet 2017;389:67

Taxa de resposta RR por subgrupos 

Apresentador
Notas de apresentação
As taxas de resposta são semelhantes entre as diferentes expressões de PD-L1 (IC2/3 vs IC1/2/3 vs IC1 vs IC0). Dessa forma, pode-se inferir que o PD-L1 não parece ser um biomarcador na 1ª linha.Subgrupos com RRs semelhantes   (trato alto parece ter respondido mais, mas pode ser um viés de seleção, sem dados solidos embasando)



Mudança no volume tumoral

IMvigor 210 (phII) – Coorte 1: ATEZOLIZUMABE 
(1L inelegível a cDDP)

Balar AV, et al. ASCO 2016. Abstract LBA4500

Apresentador
Notas de apresentação
59% dos pacientes tiveram redução o volume tumoralApesar de resposta independente do status do PDL1 observa-se uma tendência de respostas mais consistentes (maior redução de volume) no subgrupo IC 2/3… o que fez os autores desse trabalho entenderem como grupo de maior predição de resposta, assim levandos-os para o fase III (Imvigos 211)



Sobrevida Global

IMvigor 210 (phII) – Coorte 1: ATEZOLIZUMABE 
(1L inelegível a cDDP)

Balar AV, et al. ASCO 2016. Abstract LBA4500

Apresentador
Notas de apresentação
Dados preliminares de SG mediana (14,8 meses) são favoráveis em comparação aos dados históricos de regimes sem cisplatina (9-10 meses) e semelhantes em todos os subgrupos de PD-L1 ICIC 0 e 1 (negativos) com SG ate maior que 2/3… sem explicacao... Ou seja, PDL1 NÃO é um biomarcador ideal 



Balar AV, et al. Lancet 2017;389:67

 Tempo médio para resposta: 2.1 meses (aconteceram respostas tardias - em até 6 meses)
 Dos respondedores: 75%(21/28) ongoing

Resposta duradoura independente do PD-L1

IMvigor 210 (phII) – Coorte 1: ATEZOLIZUMABE 
(1L inelegível a cDDP)

Apresentador
Notas de apresentação
Respostas rápidas e duráveis ao atezolizumabe vistas em todos os subgrupos de PD-L1 75% (21/28) daqueles que responderam ainda se mantinham em resposta quando o estudo foi publicado, dados considerados superiores em relação aos dados históricos com QT



Balar AV, et al. Lancet 2017;389:67

Respondedores: maior Tumor 
Mutation Load (TML)

Esta associação também foi consistente
de acordo com o status de PD-L1. 

ORR de acordo com TML e PD-L1 status

IMvigor 210 (phII) – Coorte 1: ATEZOLIZUMABE 
(1L inelegível a cDDP)

Apresentador
Notas de apresentação
Dentre todos os pacientes, foi observado que os pacientes com maior carga mutacional (TML) foram os que obtiveram taxas de resposta maiores. Quando correlacionamos a taxa de resposta por TML e status de PDL1, fica claro que independente do status do PDL1 (positivo ou negativo), os maiores respondedores foram aqueles com maior TML...Tal fato nos leva a crer que o TML, independente do status PDL1, parece ser melhor biomarcador preditor de VERIFICAR o cutoff do TML no estudo (16 muts MB?)



Balar AV, et al. Lancet 2017;389:67

 Parece existir uma relação entre TML e SG 
 ↑ TML (quartis 4) têm maior SG

Sobrevida Global de acordo com status PD-L1 e TML

IMvigor 210 (phII) – Coorte 1: ATEZOLIZUMABE 
(1L inelegível a cDDP)

Apresentador
Notas de apresentação
Dados reforçam que não está claro a expressão de PD-L1 em 1ª linha com sobrevida global. No gráfico da direita há correlação com maior quartil de TML (tumor mutation load) com sobrevida global.QUARTIS TML: Q1: 0-5,4 Muts/Mb                          Q2: 5,4-8,1 Muts/Mb                          Q3: 8,1-10 Muts/Mb                          Q4: 16-62,2 Muts/Mb



 Duração mediana de tratamento foi de 15 semanas com média de 6 doses (1-30)
 25% apresentaram um EA levando à interrupção de dose
 6% apresentaram um EA levando à suspensão do tratamento
 Houve 1 EA G5 relacionado ao tratamento

Dados de segurança

IMvigor 210 (phII) – Coorte 1: ATEZOLIZUMABE 
(1L inelegível a cDDP)

Balar AV, et al. Lancet 2017;389:67

Apresentador
Notas de apresentação
 Atezolizumabe foi bem tolerado entre os pacientes da coorte 1 (n= 119) Maioria dos eventos adversos (EAs) relacionados ao tratamento foram G1-2



 26% de todos os pacientes receberam esteróides para um EA 

devido a qualquer causa

 EAs imuno-mediados com necessidade de corticóide

sistêmico foram observados em 15% (todos os graus) e 6% 

(G3-4)

 Nenhum paciente precisou ser tratado com agentes 

imunomoduladores (p ex, infliximabe)

Não foi observada perda de função renal nos pacientes com 

disfunção renal prévia

Dados de segurança

IMvigor 210 (phII) – Coorte 1: ATEZOLIZUMABE 
(1L inelegível a cDDP)

EAs relacionados ao tratamento

Balar AV, et al. Lancet 2017;389:67

Apresentador
Notas de apresentação
Apesar de considerada baixa, a taxa de pacientes que receberam alguma forma de corticóide não foi desprezível (26%) ressaltando a fragilidade dessa população



Lancet Oncol 2017; 18(11):1483-92

Keynote 052 (phII): PEMBROLIZUMABE 
(1L inelegível a cDDP)

Desenho do estudo

Apresentador
Notas de apresentação
Estudo maior, com 370 pacientes contra 119 paciente na coorte 1 do Imvigor 210 



O’Donnel P, et al. ASCO 2017. Abstract 4503

Keynote 052 (phII): PEMBROLIZUMABE 
(1L inelegível a cDDP)

Características Basais

Apresentador
Notas de apresentação
Quase 30% dos pacientes com mais de 80 anos. Pacientes de prognóstico desfavorável também entraram no estudo. Em comparação ao:                                        



Características populacionais (comparativo)

IMvigor 210 Keynote-052

Idade > 80 anos 21% 29%

ECOG PS 2 20% 42%

Disfunção Renal
(ClCr < 60 ml/min)

70% 50%

Metástase visceral 66% 85%

Metástase hepática 21% 21%

1. Balar AV, et al. ASCO 2016. Abstract LBA4500   2. O’Donnel P, et al. ASCO 2017. Abstract 4503

Apresentador
Notas de apresentação
A população do KN-052 é uma população mais idosa, mais frágil e com um mais doença metastática.... Novamente, uma população que seria unfit apenas para cisplatina, mas sim não tolerar nenhuma quimioterapia 



O’Donnel P, et al. ASCO 2017. Abstract 4502

Keynote 052 (phII): PEMBROLIZUMABE 
(1L inelegível a cDDP)

Taxa de resposta
End point primário

Apresentador
Notas de apresentação
Taxa de resposta mediana de 29% com 7% de respostas completas



Keynote 052 (phII): PEMBROLIZUMABE 
(1L inelegível a cDDP)

Mudança no tamanho do tumor

Ann Oncol 2016;27(suppl_6):LBA32_PR

Apresentador
Notas de apresentação
 58% dos pacientes tiveram redução do volume tumoral  (DADO ATUALIZADO)***    Assim como o Atezo, Pembro produziu respostas rápidas e duradouras  mTTR: 2 meses (intervalo: 1 a 9 meses)mDoR: NR (95% CI: 12 mo to NR)***o slide mostra os dados dos resultados preliminares do KN-052 publicados na ASCO em 2016!!!  Na ASCO 2017, atualização dos dados a redução do tamanho das lesões foi de 52 para 58%



Keynote 052 (phII): PEMBROLIZUMABE 
(1L inelegível a cDDP)

Ann Oncol 2016;27(suppl_6):LBA32_PR

58% (O’Donnel P, et al. ASCO 2017. Abstract 4502)

Mudança no tamanho do tumor

Apresentador
Notas de apresentação
 58% dos pacientes tiveram redução do volume tumoral  (DADO ATUALIZADO)***   ***o slide mostra os dados dos resultados preliminares do KN-052 publicados na ASCO em 2016!!!  Na ASCO 2017, atualização dos dados a redução do tamanho das lesões foi de 52 para 58%



O’Donnel P, et al. ASCO 2017. Abstract 4502

Keynote 052 (phII): PEMBROLIZUMABE 
(1L inelegível a cDDP)

Exposição ao tratamento e duração de resposta (DoR) 

Apresentador
Notas de apresentação
 Assim como o Atezo, Pembro produziu respostas rápidas e duradouras  mTTR: 2 meses (intervalo: 1 a 9 meses)mDoR: NR (95% CI: 12 mo to NR)NOVAMENTE: os pacientes quando respondem à imuno, respondem de forma rapida e duradoura 



O’Donnel P, et al. ASCO 2017. Abstract 4502

Keynote 052 (phII): PEMBROLIZUMABE 
(1L inelegível a cDDP)

ORR: análise de subgrupos

Apresentador
Notas de apresentação
Assim como os dados de Atezo, a taxa de resposta a Pembro foi semelhante em todos os subgrupos analisados 



O’Donnel P, et al. ASCO 2017. Abstract 4502

Keynote 052 (phII): PEMBROLIZUMABE 
(1L inelegível a cDDP)

Taxa de resposta por expressão de PD-L1

Apresentador
Notas de apresentação
Training set =  conjunto de treinamento: limiar para alta expressão de PD-L1 definida nos primeiros 100 pacientes inscritosValidation set = conjunto de validação inclui os pacientes avaliáveis restantesAtentar para o fato de PD-L1 positivo (CPS ≥ 10, diferente de IC 2/3 para atezo) aqui parece ser um bom biomarcador  HIPOTESE sensibilidade do teste do Pembro maior que a do AtezoPembro  CPS: células positivas no tumor + céluas positivas nos linfóticos divididas por todas as células tumorais (analisa tanto células tumorais quanto do infiltrado)Atezo  “I"C (analisa apenas células do “I”nfiltrado, ou seja, não analisa as células tumorais)



O’Donnel P, et al. ASCO 2017. Abstract 4502

Keynote 052 (phII): PEMBROLIZUMABE 
(1L inelegível a cDDP)

Eventos adversos relacionados ao tratamento (TRAEs)

 Descontinuidade devido EAs: 7%
 1 morte devido TRAE (miosite)
 Maioria EAs G1-2 (mais comum: hipotireoidismo)

Apresentador
Notas de apresentação
Perfil de toxicidade 



Separados ao nascimento???

Atezo versus Pembro na 1L inelegível a platina

29%*

*(O’Donnel P, et al. ASCO 2017. Abstract 4502)

Apresentador
Notas de apresentação
Familiaridade com o teste (teste que vc utilizar faz diferença   ATEZO: Ventana SP142 // PEMBRO: Dako 22C3)Taxas de resposta mais favorável a PembroCaracteristicas da população (mais idosa e frágil no pembro e mais IRC no atezo)Toxicidade semelhanteNOTA MENTAL: se conseguisse TML pra pacientes que realizam Ventana (atezo) seria mais facil do que bater pembro (teste mais sensível e maior taxa de resposta)NOTA MENTAL 2: blue print em pulmao



Apresentador
Notas de apresentação
Entretanto, dados de dois estudos de fase III ainda em andamento para avaliação de QT vs Imuno Vs QT+Imuno em 1L independente eligibilidade à cisplatina (KN-361 e Imvigor-130) evidenciaram que os pacientes baixo-expressores de PD-L1 no braço isolado de imuno estavam PERFORMANDO pior que os pacientes no braço de QT isolada!!! Assim…



Uso de ATEZOLIZUMABE e 
PEMBROLIZUMABE na 1ªlinha

para inelegíveis a Cisplatina
APENAS se ALTO EXPRESSOR

por cada um dos métodos

Maio 2018

Apresentador
Notas de apresentação
Em maio de 2018, a EMA (EUROPEAN MEDICNES AGENCY), baseado em dados interinos do IMvigor 130 e Keynote 361, observou que pacientes tratados no braço de imunoterapia quando comparado com QT (platina com gencitabina) apresentavam piores taxas de SG nos pacientes sem expressão de PDL-1. Isso levou o FDA a não recomendar imunoterapia na primeira linha neste grupo de pacientes. Por outro lado, a recomendação de imunoterapia para aqueles com expressão de PDL-1 permanece, pois ainda não temos evidência que sugira eficácia inferior à QT, nesses pacientes. 



Junho 2018

Uso de ATEZOLIZUMABE e 
PEMBROLIZUMABE na 1ªlinha

para inelegíveis a Cisplatina
APENAS se ALTO EXPRESSOR

por cada um dos métodos

Apresentador
Notas de apresentação
A mesma recomendação foi feita pelo FDA no mês seguinte



Uso da expressão de PD-L1 para selecionar terapia para 
pacientes inelegíveis à cisplatina (US-FDA)

Inelegíveis a Cisplatina

PD-L1 (IHC)

Baixo Alto

Quimioterapia
baseada em platina

Pembrolizumabe ou
Atezolizumabe



Pacientes SEM expressão de PDL-1 por imunoistoquímica



EORTC 30896 Study

N: 142 pts

End points: Taxa de resposta e toxicidade severa aguda (SAT)
J Clin Oncol. 2012 Jan 10;30(2):191-9

Apresentador
Notas de apresentação
Vale lembrar que a sobrevida desses pacientes é de apenas nove a dez meses com a quimioterapia alternativa disponível (GemCarbo – standard of care)



EORTC 30896 Study

Resultados

Apresentador
Notas de apresentação
Taxas de resposta estatisticamente significativa a favor de GC, bem como toxicidade muito inferior a favor de GC



EORTC 30896 Study

Segurança

J Clin Oncol 27:5634-5639

No grupo GemCarbo:

 Importante toxicidade hematológica

 Plaquetopenia G4 com 
sangramento em 3 pts (3,4%)

 Neutropenia febril em 5,7% dos pts

 2 casos de morte relacionada ao
tratamento (hemorragia e sepse)

*p = 0,08   łp < 0,05

Apresentador
Notas de apresentação
Mesmo apresentando menores taxas de toxicidades severas agudas (SATs) quando comparado ao esquema M-CAVI, ainda assim Gencitacina + Carboplatina é um esquema bastante mielotóxico, implicando em quase 50% (48,9%) de toxicidade hematológica. Tais fatos justificam a necessidade de uma nova opção terapêutica para esses pacientes….



COACH Study (phase II)



COACH Study (phase II)

Características Basais

Apresentador
Notas de apresentação
De forma geral, braços bem equilibrados, exceto por um pouco mais de pacientes metastáticos no grupo GCb e mais pacientes com ClCr < 30ml/min no grupo GemOx



COACH Study (phase II)
RESULTADOS

End point 1ário (ORR)

Média de ciclos                                           6 (1-10)                      7 (1-10)

mF/U: 37 ,8 meses 

Apresentador
Notas de apresentação
ORR melhor no braço do GemOx (55%)Tendência em ganho de SG, mas taxas de SLP semelhantes (p não significativo tanto para SG quanto PFS)GCb parece ser menos ativo em ClCr < 30 ml/min enquanto GemOx parece ter atividade preservada nesse grupo!



COACH Study (phase II)
RESULTADOS

Toxicidade - End point 2ário

Apresentador
Notas de apresentação
Perfil de toxicidade hematológica totalmente favorável à GemOx Única toxicidade maior no grupo do GemOx foi neuropatia (todos os graus: 52,5% vs 7,7%; grau 3: 7,5% vs 0%), mas sem neuropatia G4Conclusão dos Autores: o esquema GemOx pode ser usado como uma nova opção nos pacientes inelegíveis a cisplatina!!!



COACH Study (phase II)
RESULTADOS

Toxicidade - End point 2ário

Apresentador
Notas de apresentação
Perfil de toxicidade hematológica totalmente favorável à GemOx Única toxicidade maior no grupo do GemOx foi neuropatia (todos os graus: 52,5% vs 7,7%; grau 3: 7,5% vs 0%), mas sem neuropatia G4Conclusão dos Autores: o esquema GemOx pode ser usado como uma nova opção nos pacientes inelegíveis a cisplatina!!!



renatofuroni@gmail.com

Obrigado!
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