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Od redakcji

Rak płuca pozostaje najczęstszą przyczyną zgonów 
z przyczyn nowotworowych wśród mężczyzn i kobiet, 
zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Jednak 

ostatnie lata przyniosły pewne zmiany. Chociaż nadal mieści 
się on w grupie nowotworów o złym rokowaniu, sytuacja cho-
rych powoli ulega poprawie. Przyczyniły się do tego przede 
wszystkim wzrost świadomości zagrożenia wynikającego  
z palenia papierosów, prowadzone na całym świecie kampa-
nie antynikotynowe, programy wczesnego wykrywania raka, 
rozwój medycyny personalizowanej i wreszcie pojawienie się 
leczenia inhibitorami punktów kontroli immunologicznej. 
Powstanie zarówno terapii ukierunkowanych molekularnie, 
jak i immunoterapii stało się punktem zwrotnym w leczeniu 
chorych z zaawansowaną uogólnioną postacią niedrobnoko-
mórkowego raka płuca (NDRP). 

Ponad 80% przypadków pierwotnego raka płuca jest roz-
poznawanych w stadium uniemożliwiającym zastosowa-
nie najbardziej skutecznej metody leczenia – chirurgicznej.  
Dotychczas większość chorych nie przeżywała pierwszego 
roku od rozpoznania. Niewiele ponad 12% z nich dożywało 
5 lat, co w porównaniu z rakiem piersi, w którym 5-letnie 
przeżycie dotyczy ok. 77% chorych, świadczy o bardzo złym 
rokowaniu. Pojawienie się terapii celowanej i wprowadzenie 
leczenia zindywidualizowanego, dostosowanego do stwier-
dzanych zaburzeń molekularnych, w istotny sposób zmieniły 
sytuację chorych z zaawansowaną postacią choroby. Rak płuca 
powoli staje się przewlekłym schorzeniem – coraz częściej 
obserwuje się kilkuletnie przeżycia chorych w III, a nawet 
IV stopniu choroby. 

Pojawiające się kolejne linie leczenia umożliwiają zasto-
sowanie leków następnej generacji, w sytuacji gdy dochodzi 
do oporności na dotychczas stosowany preparat. Autorzy 
artykułu Optymalna sekwencja leczenia pacjentów z zaawan-
sowanym NDRP inhibitorami ALK, doktor Katarzyna Stencel 
i profesor Rodryg Ramlau, przedstawiają możliwości wyko-
rzystania terapii celowanej inhibitorami kinazy chłoniaka 
anaplastycznego w kolejnych liniach leczenia. Odsetek chorych 
na niedrobnokomórkowego raka płuca, u których wykrywa 
się rearanżację w genie ALK, wynosi od 3% do 7%. Dotyczy 
ona głównie pacjentów z rozpoznanym rakiem gruczołowym 
płuca, na ogół niepalących papierosów, nieco częściej kobiet. 
Wykrycie nieprawidłowości w genie ALK zwykle wyklucza 
możliwość mutacji w genach EGFR, KRAS, BRAF oraz re-
aranżację w genach ROS1 i NTRAK. Zgodnie z aktualnymi 
standardami postępowania diagnostyczno-terapeutycznego 
obowiązującymi na świecie w grupie chorych z zaawansowa-
nym, nieoperacyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuca  
o morfologii gruczolakoraka lub raka niedrobnokomórkowego  
z komponentem gruczolakoraka po wykluczeniu mutacji  
w genie EGFR rutynowo wykonuje się badanie w kierunku 
rearanżacji lub ekspresji białka ALK. Stwierdzenie występowa-
nia nieprawidłowości w genie ALK pozwala na zastoso wanie 

leczenia ukierunkowanego z wykorzystaniem inhibitorów 
kinazy tyrozynowej ALK kolejnych generacji, według odpo-
wiedniej sekwencji zależnej od pojawienia się oporności na 
aktualnie podawany lek, progresji choroby oraz ujawnienia 
przerzutów w ośrodkowym układzie nerwowym.

W artykule autorzy przedstawiają wyniki badań klinicz-
nych obejmujących obecnie zarejestrowane inhibitory ALK. 
W przejrzysty sposób prezentują możliwości wykorzystania 
preparatów kolejnych generacji u chorych z zaawansowa-
nym niedrobnokomórkowym rakiem płuca, u których została 
wykryta rearanżacja w genie ALK. Przedstawiają zalecenia 
ESMO, wskazując najkorzystniejszą sekwencję wykorzystania 
leków kolejnych generacji. Na szczególną uwagę zasługuje 
niedawno zarejestrowany przez Europejską Agencję Leków 
(EMA) preparat lorlatynib, przeznaczony do leczenia chorych 
z niedrobnokomórkowym rakiem płuca oraz opornością na 
inne inhibitory ALK. Charakteryzuje się on zdolnością pe-
netracji bariery krew–mózg, co umożliwia leczenie chorych  
z przerzutami w ośrodkowym układzie nerwowym.

Na zakończenie trzeba podkreślić, że mając do dyspozycji 
leczenie o udowodnionej skuteczności, należy przeprowadzać 
odpowiednią diagnostykę w grupie chorych z zaawansowanym 
NDRP w celu wyłonienia pacjentów, u których możliwe byłoby 
zastosowanie właściwej terapii celowanej.

Niestety, w Polsce diagnostyka ta nie zawsze jest prze-
prowadzana zgodnie ze światowymi zaleceniami. Przyczyny 
bywają różne: od braku dostatecznych informacji dotyczących 
możliwości wykonania badań kwalifikujących do leczenia 
ukierunkowanego po powody związane ze skomplikowanym 
systemem refundacyjnym. 

Meandry rozliczania badań predykcyjnych przedstawia 
profesor Paweł Krawczyk w artykule Zasady wykonywania 
i finansowania badania nieprawidłowości genu ALK u pol-
skich chorych na gruczołowego raka płuca w kwalifikacji  
do terapii inhibitorami ALK. O ile autorzy pierwszego opraco-
wania zaprezentowali europejskie i światowe zasady stosowania 
terapii ALK-TKI, o tyle profesor Krawczyk prezentuje w swoim 
artykule polskie zalecenia dotyczące leczenia chorych z NDRP 
z potwierdzoną rearanżacją w genie ALK. Omawia także polskie 
zasady rozliczenia badań immunohistochemicznych i gene-
tycznych dotyczących nieprawidłowości genu ALK, które są 
wykonywane u pacjentów z zaawansowanym NDRP. Artykuł 
przybliża nie do końca jasny system refundacji. Odpowiada 
na pytania: Dlaczego w niektórych ośrodkach wykonuje się 
droższe badania FISH w celu wykrycia rearanżacji w genie 
ALK, podczas gdy dysponujemy prostszą, szybszą, łatwiej 
dostępną metodą immunohistochemiczną? Dlaczego mimo 
dostępu do nowych metod leczenia nie wszyscy pacjenci  
w Polsce mają wykonywane badania predykcyjne? Niedopusz-
czalne jest zwłaszcza zaniechanie wykonania czy skierowania 
chorego do wykonania predykcyjnych testów kwalifikują-
cych do lecze nia. A jednak, jak pisze autor, „liczni pacjenci, 
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nieświadomi swojej choroby, otrzymują chemioterapię, mimo 
że mogą mieć predyspozycję genetyczną do zastosowania 
leczenia ukierunkowanego molekularnie”. W XXI wieku,  
w kraju należącym do Unii Europejskiej taka sytuacja nie  
powinna mieć miejsca. Duże nadzieje na poprawę pokłada  
się w utworzeniu ośrodków specjalistycznych, które kom-
pleksowo zajmowałyby się diagnostyką i leczeniem raka 
płuca (ang. lung cancer units).

Kolejny artykuł, Mutacje genowe – definicje, klasyfikacja 
oraz znaczenie biologiczne i kliniczne w raku płuca autor-
stwa doktora Adama Szpechcińskiego, to kontynuacja cyklu  
ABC biologii molekularnej, którego celem jest przybliżenie 
trudnych pojęć związanych z genetyką, stopniowo wpisu-
jących się w codzienną praktykę diagnostyki większości 
nowotworów, w tym również raka płuca.

W zdecydowanej większości przypadków (ok. 85%) rak 
płuca rozwija się w wyniku wieloletniej kumulacji czynników 
kancerogennych, najczęściej obecnych w dymie tytoniowym. 
Jednak tylko około 10% do 15% palaczy tytoniu zapada na 
raka płuca. Z kolei choroba rozwija się także w grupie osób, 
które nigdy nie paliły papierosów, co najprawdopodobniej jest 
związane z wrodzonymi uwarunkowaniami genetycznymi. 
Lepsze poznanie możliwości udziału dziedzicznych mutacji 
w rozwoju raka płuca umożliwiło wprowadzenie technik 
sekwencjonowania nowej generacji (NGS). W części artykułu 
zatytułowanej Znaczenie mutacji dziedzicznych w raku płuca
autor przedstawia przekrój dotychczasowych doniesień 
na temat roli dziedzicznych mutacji w rozwoju raka płuca. 
W końcowej zaś, Biologiczne i kliniczne znaczenie mutacji 
somatycznych w raku płuca, dokonuje przeglądu mutacji 
występujących w rakach płuca, z uwzględnieniem stosowanych 
metod badawczych pozwalających na ich wykrycie. Badania 
genetyczne mające na celu wykrycie obecności somatycznych 
mutacji aktywujących w komórkach nowotworowych stały się 
standardem postępowania diagnostycznego, niezbędnym do 
podjęcia decyzji o wyborze odpowiedniej terapii. Problemem 
pozostaje to, która z nich jest najbardziej skuteczna. Obecnie 

analiza obciążenia mutacjami włączona jest w schemat dia-
gnostyki molekularnej NDRP.

Przydatność oceny obciążenia mutacyjnego porusza doktor 
Mateusz Polaczek w ostatnim artykule: Czy TMB ma szansę 
zastąpić ekspresję PD-L1 przy kwalifikacji chorych do immuno-
terapii raka niedrobnokomórkowego?.

Kwalifikacja chorych z NDRP do leczenia inhibitorami 
punktów kontroli immunologicznej w wielu sytuacjach wiąże 
się z właściwym doborem grupy chorych, którzy mają szansę 
osiągnąć największe korzyści z zastosowanego leczenia. 
O ile predykcyjne testy molekularne na obecność mutacji 
w genie EGFR i rearanżacji w genach ALK i ROS1 dobrze 
spełniają swoje zadanie, o tyle dyskusyjny pozostaje czyn-
nik predykcyjny pozwalający na dobór chorych do leczenia 
immunostymulującego. Zastrzeżenia budzi ocena ekspresji 
białka PD-L1 metodą immunohistochemiczną. Pamiętamy 
trwające długi czas rozważania nad wyborem odpowiednie-
go przeciwciała, standaryzacją badania, wyborem punktu 
odcięcia reakcji, wreszcie – wiarygodnością testu, często 
wykonywanego w drobnym materiale tkankowym, który 
może nie odzwier  ciedlać profilu immunologicznego całego 
guza. Być może alternatywą byłoby oznaczenie TMB, jednak, 
jak zauważa autor, „PD-L1 i TMB opisują niepokrywające się 
ze sobą punkty i dostarczają jedynie częściowych informacji  
o statusie immunologicznym nowotworu”. Wydaje się, że 
najkorzystniejsze może okazać się połączenie kilku elementów 
– określenie liczby mutacji w komórkach nowotworowych  
i ocena ekspresji PD-L1 na komórkach raka oraz uwzględnienie 
komponentu zapalnego znajdującego się w podścielisku guza.

Mam nadzieję, że wszystkie artykuły zamieszczone  
w aktualnym numerze „Wiadomości Onkologicznych w Pi-
gułce” okażą się dla Państwa przydatne w praktyce lekarskiej.

Życzę miłej lektury.
Renata Langfort
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Poznań

Wstęp
Rak płuca stanowi w Polsce i na całym świecie główną 
przyczynę zgonów z powodu choroby nowotworowej, 
zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Większość nowo-
tworów płuca to raki niedrobnokomórkowe (NDRP), 
wśród których dominuje gruczołowy rak płuca. Leczenie 
cytotoksyczne chorych na zaawansowanego lub prze-
rzutowego raka płuca daje niezadowalające wyniki. Me-
diana czasu wolnego od progresji (ang. progression-free 
survival, PFS) u chorych otrzymujących chemioterapię 
w pierwszej linii wynosi 7 miesięcy, a w drugiej linii – 
jedynie 3 miesiące.

Odsetek chorych na NDRP, u których stwierdza się re-
aranżację w genie ALK, wynosi od 3% do 7%. Zaburzenie 
to dotyczy niemal wyłącznie chorych na raka gruczoło-
wego i częściej osób niepalących. Rearanżacja w genie 
ALK praktycznie wyklucza obecność mutacji w genach 
EGFR, KRAS, BRAF czy rearanżację w genach ROS1 i NTRK. 
Skutkuje ona powstaniem onkogennego genu fuzyjnego 
EML4-ALK, którego produkt wykazuje konstytutywną 
aktywność kinazy tyrozynowej, a tym samym prowadzi 
do pobudzenia szlaków przekazujących sygnały we-
wnątrz komórki oraz do transformacji nowotworowej  
i progresji nowotworu [1]. Badanie rearanżacji w genie 
ALK jest obecnie rutynowo przeprowadzane u chorych 
na gruczołowego raka płuca przed rozpoczęciem le-
czenia systemowego, a jej obecność warunkuje wrażli-
wość komórek nowotworowych na drobnocząsteczkowe 
inhi bitory kinazy tyrozynowej ALK pierwszej generacji 
(kryzotynib), drugiej generacji (alektynib, cerytynib, bry-
gatynib) oraz trzeciej generacji (lorlatynib). Przy okazji 
publikowanych na bieżąco wyników badań klinicznych 
zmieniają się również wskazania do stosowania inhibi-
torów ALK w odpowiedniej sekwencji.

Optymalna sekwencja leczenia chorych  
z zaawansowanym NDRP inhibitorami ALK

W niniejszym opracowaniu przedstawiono wyniki 
badań klinicznych dotyczących zarejestrowanych obec-
nie inhibitorów ALK ze szczególnym uwzględnieniem 
możliwości leczenia sekwencyjnego chorych na ALK- 
-dodatniego NDRP.

Pierwszym drobnocząsteczkowym inhibitorem kina-
zy tyrozynowej ALK był kryzotynib, który początkowo 
został opracowany jako inhibitor c-MET i który ma rów-
nież udowodnioną skuteczność u chorych z rearanżacją  
w genie ROS1. Skuteczność i bezpieczeństwo kryzotynibu 
w leczeniu chorych na zaawansowanego lub przerzuto-
wego niedrobnokomórkowego raka płuca z rearanżacją 
genu ALK po niepowodzeniu jednej wcześniejszej linii 
terapii opartej na pochodnych platyny oceniano w wielo-
ośrodkowym, otwartym badaniu klinicznym trzeciej fazy 
PROFILE 1007. Chorych przydzielono losowo w stosunku  
1 : 1 do ramienia otrzymującego kryzotynib w dawce  
250 mg dwa razy na dobę lub standardową chemioterapię 
drugiej linii (pemetreksed w dawce 500 mg/m2 dożylnie 
co 3 tygodnie u chorych na niepłaskonabłonkowego 
NDRP lub docetaksel w dawce 75 mg/m2 dożylnie co 3 ty-
godnie). Pierwszorzędowym punktem końcowym badania 
był PFS. Wykazano istotną statystycznie i klinicznie korzyść 
z zastosowania kryzotynibu w porównaniu z chemiote-
rapią drugiej linii. Mediana PFS wynosiła odpowiednio  
7,7 miesiąca i 3 miesiące (HR 0,49; 95% CI 0,37–0,64;   
p < 0,001), a odsetek odpowiedzi odpowiednio 65% i 20% 
(p < 0,001). W badaniu nie wykazano korzyści w zakre-
sie OS (ang. overall survival, czas przeżycia całkowi tego), 
prawdopodobnie z uwagi na możliwość zastosowania 
kryzotynibu u chorych z ramienia otrzymującego standar-
dową chemioterapię drugiej linii po stwierdzeniu u nich 
progresji choroby (ang. crossover). Badacze zwrócili rów-
nież uwagę na fakt, że kryzotynib miał korzystny wpływ na 
jakość życia chorych. Odnotowano istotne zmniejszenie 
nasilenia – w porównaniu ze stanem początkowym – ta-
kich objawów, jak wyłysienie, kaszel, duszność, zmęczenie, 
ból w klatce piersiowej, ból barku czy ramienia, a także 
znaczące opóźnienie nasilenia trzech głównych objawów 
raka płuca: kaszlu, duszności i bólu w klatce piersiowej 
(4,5 miesiąca w ramieniu z kryzotynibem vs 1,4 miesiąca 
w ramieniu z chemioterapią; HR 0,50; 95% CI 0,37–0,66;  
p < 0,001). Profil toksyczności kryzotynibu był odmienny 



Wiadomości onkologiczne W Pigułce. Rak Płuca nR 2/2019 4

kataRzyna stencel, RodRyg Ramlau

4

od profilu toksyczności chemioterapii. Najczęstsze dział ania 
niepożądane, raportowane u co najmniej 5% chorych 
leczonych kryzotynibem, obejmowały charakterystyczne 
dla tej grupy leków zaburzenia widzenia pod postacią 
osłabienia ostrości wzroku czy zamglonego widzenia 
oraz biegunkę, nudności, wymioty, zaparcia, zwiększenie 
aktywności enzymów wątrobowych, obrzęki obwodo-
we, zaburzenia smaku, zawroty głowy czy zakażenia 
górnych dróg oddechowych. Działania niepożądane  
w większości miały łagodne lub umiarkowane nasile-
nie oraz przemijający charakter i dobrze poddawały 
się leczeniu objawowemu. Do najczęstszych działań 
niepożądanych chemioterapii należały natomiast zmę-
czenie, wyłysienie, duszność i wysypka [2]. Kryzotynib 
został zarejestrowany przez Amerykańską Agencję 
Żywności i Leków (Food and Drug Administration, FDA)  
w 2011 roku [3].

Skuteczność i korzystny profil bezpieczeństwa kry zo-
tynibu w leczeniu drugiej linii chorych na ALK-dodat niego 
NDRP stały się podstawą przeprowadzenia badania kli-
nicznego trzeciej fazy oceniającego skuteczność i bez-
pieczeństwo leczenia kryzotynibem w pierwszej linii. 
Do otwartego, wieloośrodkowego badania klinicznego 
PROFILE 1014 włączono 343 chorych na ALK-dodatniego 
zaawansowanego lub przerzutowego niepłaskonabłon-
kowego NDRP, którzy nie otrzymywali wcześniej leczenia 
systemowego. Chorych przydzielono losowo w stosunku 
1 : 1 do ramienia otrzymującego kryzotynib w dawce 
250 mg dwa razy na dobę do progresji choroby lub wy-
stąpienia nieakceptowalnej toksyczności (n = 172) albo 
standardową chemioterapię pierwszej linii (pemetreksed 
w dawce 500 mg/m2 w skojarzeniu z pochodną platyny, 
czyli cisplatyną w dawce 75 mg/m2 lub karboplatyną 
w dawce AUC 5 lub 6 mg/ml/min do maks. 6 cykli;  
n = 171). Pierwszorzędowym punktem końcowym ba-
dania było PFS, a chorzy z ramienia z chemioterapią 
mieli możliwość przejścia do ramienia z kryzotynibem 
po stwierdzeniu progresji choroby (ang. crossover). 
Podobnie jak w badaniu PROFILE 1007, w badaniu klinicz-
nym PROFILE 1014 badacze również wykazali przewagę 
kryzotynibu nad chemioterapią w zakresie PFS (mediana 
odpowiednio 10,9 miesiąca vs 7 miesięcy). Odnotowano, 
że zastosowanie kryzotynibu w pierwszej linii leczenia 
zmniejsza ryzyko progresji choroby aż o 55% w po-
równaniu z chemioterapią (HR 0,45; 95% CI 0,35–0,60;   
p < 0,001). Ponadto stwierdzono istotnie wyższy od-
setek odpowiedzi na leczenie u chorych otrzymujących 
kryzotynib (74% vs 45%). Podobnie jak w badaniu PROFILE 
1007, nie wykazano różnic w zakresie OS, co wynika naj-
prawdopodobniej z crossover. Najczęstsze działania niepo-
żądane w ramieniu z kryzotynibem obejmowały – tak jak  

w badaniu klinicznym PROFILE 1007 – zaburzenia widze-
nia, biegunkę i obrzęki, natomiast w ramieniu z chemiote-
rapią – zmęczenie, niedokrwistość oraz neutropenię [4]. 
Zdaniem autorów leczenie ALK-TKI powinno być leczeniem 
z wyboru u chorych na ALK-dodatniego zaawansowanego 
NDRP i powinno zostać zastosowane już w pierwszej linii 
terapii, ponieważ pozwala na wydłużenie czasu wolnego 
od progresji choroby w porównaniu ze standardową che-
mioterapią, a w razie braku możliwości leczenia pierwszej 
linii należałoby je zastosować po progresji choroby, gdyż 
również w tym przypadku leczenie ALK-TKI jest skutecz-
niejsze od chemioterapii drugiej linii.

Do doustnych inhibitorów kinazy tyrozynowej ALK 
zarejestrowanych do leczenia pierwszej linii chorych 
na ALK-dodatniego NDRP należy też cerytynib. Lek ten 
jest drobnocząsteczkowym inhibitorem kinazy tyro-
zynowej ALK drugiej generacji, jednak w odróżnieniu  
od kryzoty nibu nie wiąże się z MET, ale jest inhibitorem 
receptora IGF-1 [5].

Do otwartego, wieloośrodkowego badania klinicz-
nego trzeciej fazy ASCEND-4 włączono 376 chorych na 
niepłaskonabłonkowego NDRP w stopniu zaawansowania 
IIIB/IV. Chorych losowo przydzielono w stosunku 1 : 1 
do ramienia z cerytynibem w dawce 750 mg na dobę  
(n = 189) lub do ramienia z chemioterapią (cisplatyna 
w dawce 75 mg/m2 lub karboplatyna AUC 5–6 mg/ml/min
w skojarzeniu z pemetreksedem w dawce 500 mg/m2 
do 4 cykli z możliwością leczenia podtrzymującego pe-
metreksedem; n = 187). W badaniu wykazano przewagę 
cerytynibu nad chemioterapią w zakresie PFS (media-
na PFS odpowiednio 16,6 miesiąca vs 8,1 miesiąca,  
HR 0,55; 95% CI 0,42–0,73; p < 0,00001) [6]. U chorych 
leczonych cerytynibem odnotowano również istotnie 
wyższy odsetek odpowiedzi na leczenie (ang. objective 
response rate, ORR) (72,5% vs 26,7%) oraz wyższy odsetek 
odpowiedzi wewnątrzczaszkowej (72,7% vs 27,3%) [7]. 
Badacze zwrócili jednak uwagę na niekorzystny profil 
toksyczności cerytynibu. Najczęstsze działania niepożą-
dane cerytynibu obejmowały biegunkę, która występo-
wała aż u 85% chorych, nudności (69%), wymioty (66%) 
oraz zwiększenie aktywności aminotransferazy alanino-
wej (60%). Natomiast do najczęstszych działań niepo-
żądanych chemioterapii należały nudności i wymioty, 
które występowały jednak rzadziej niż u chorych leczo-
nych cerytynibem (odpowiednio 55% i 36% chorych),  
oraz niedokrwistość (35%) [6].

Wobec niewątpliwej wyższości ALK-TKI nad che-
mioterapią w leczeniu pierwszej linii chorych na ALK- 
-dodatniego NDRP i opracowania inhibitorów kolejnych 
generacji naturalne stało się pytanie o to, który z tych 
inhibitorów należy zastosować. 
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Alektynib jest kolejnym ALK-TKI drugiej generacji,  
który, co bardzo istotne w przypadku ALK-dodatniego 
raka płuca, wykazuje również wysoką aktywność w ob-
rębie ośrodkowego układu nerwowego. Skuteczność  
i bezpieczeństwo tego leku u chorych na zaawansowa-
nego ALK-dodatniego NDRP, którzy nie byli wcześniej 
leczeni, oceniano w badaniu klinicznym ALEX. Do tego 
wieloośrodkowego, otwartego badania klinicznego 
włączono 303 chorych, których losowo przydzielono  
w stosunku 1 : 1 do ramienia otrzymującego alektynib  
w dawce 600 mg dwa razy na dobę (n = 152) lub do 
ramienia otrzymującego kryzotynib w dawce 250 mg 
dwa razy na dobę (n = 151). Pierwszorzędowym punk-
tem końcowym badania był PFS, natomiast drugorzę-
dowe punkty końcowe obejmowały czas do progresji 
w ośrodkowym układzie nerwowym, ORR oraz OS. Po 
okresie obserwacji, z medianą wynoszącą 17,6 miesią-
ca dla kryzotynibu oraz 18,6 miesiąca dla alektynibu, 
progresję choroby lub zgon odnotowano odpowiednio 
u 68% i 41% chorych. Po okresie 12 miesięcy progre-
sji choroby nie stwierdzono u 68,4% osób w ramieniu  
z alektynibem oraz 48,7% osób w ramieniu z kryzoty-
nibem (HR 0,47; 95% CI 0,34–0,65; p < 0,001). Wyka-
zano istotne statystycznie i klinicznie wydłużenie PFS  
u chorych leczonych alektynibem – aż o ponad 15 mie-
sięcy w porównaniu z kryzotynibem. U chorych w ramie-
niu z alektynibem mediana PFS wynosiła 25,7 miesiąca  
w porównaniu z 10,4 miesiąca w ramieniu z kryzotyni-
bem (HR 0,50; 95% CI 0,36–0,70; p < 0,001) [8]. Podczas 
Kongresu Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klini-
cznej (American Society of Clinical Oncology, ASCO)  
w 2018 roku przedstawiono uaktualnione wyniki dotyczą-
ce PFS. Wykazano, że zastosowanie alektynibu zmniejsza 
ryzyko progresji choroby lub zgonu o 57% w porówna-
niu z kryzotynibem i wydłuża czas wolny od progresji 
choroby aż o ponad 2 lata (mediana PFS 34,8 miesiąca  
vs 10 miesięcy odpowiednio dla alektynibu i kryzotynibu,  
HR 0,43; 95% CI 0,32–0,58) [9]. W badaniu zwróciła uwagę 
duża aktywność wewnątrzczaszkowa alektynibu. W chwili 
włączenia do badania przerzuty w ośrodkowym ukła-
dzie nerwowym występowały u 42% chorych w ramieniu  
z alektynibem i u 38% chorych w ramieniu z kryzotynibem. 
Wykazano, że czas do progresji zmian przerzutowych  
w ośrodkowym układzie nerwowym był istotnie dłuż-
szy u chorych otrzymujących alektynib. Skumulowane 
ryzyko progresji zmian w ośrodkowym układzie nerwo-
wym lub powstania przerzutów w ośrodkowym układzie 
nerwowym po 12 miesiącach leczenia ALK-TKI wynosiło 
41,4% dla kryzotynibu i 9,4% dla alektynibu, zatem było 
ponad czterokrotnie niższe u chorych otrzymujących 
inhibitor drugiej generacji [8]. Mediana PFS dla chorych 

ze zmianami przerzutowymi w ośrodkowym układzie 
nerwowym wynosiła 27,7 miesiąca w grupie leczonej 
alektynibem oraz 7,4 miesiąca w grupie otrzymującej 
kryzotynib (HR 0,35) [9]. Dane dotyczące czasu przeżycia 
całkowitego nie są jeszcze dostępne. Protokół badania 
klinicznego ALEX nie przewidywał możliwości cross-
over, jednak część chorych leczonych kryzotynibem po 
progresji choroby otrzymywała alektynib w ramach in-
nego badania klinicznego lub programu rozszerzonego 
dostępu. Odsetek działań niepożądanych był podobny 
w obu grupach, natomiast badacze zauważyli, że oba 
inhibitory różniły się znacząco profilem toksyczności. Do 
działań niepożądanych występujących częściej w grupie 
leczonej alektynibem należały: niedokrwistość (20% vs 5%  
w ramieniu z kryzotynibem), bóle mięśniowe (16% vs 1%), 
zwiększone stężenie bilirubiny (15% vs 1%), zwiększenie 
masy ciała (10% vs 1%), bóle mięśniowo-szkieletowe (7% 
vs 2%) oraz reakcje nadwrażliwości na światło (5% vs 0%). 
Z kolei działania niepożądane występujące częściej u cho-
rych otrzymujących kryzotynib obejmowały: nudności  
(48% vs 14% w ramieniu z alektynibem), biegunkę  
(45% vs 12%) oraz wymioty (38% vs 7%). Działania nie-
pożądane w stopniu od 3. do 5. występowały częściej  
w ramieniu z kryzotynibem (41% dla alektynibu i 50% dla 
kryzotynibu), wobec czego alektynib wydaje się lekiem 
bezpieczniejszym [8].

Niedawno opublikowano również wstępne wyniki 
badania klinicznego trzeciej fazy ALTA-1L, w którym 
bezpośrednio porównano skuteczność oraz bezpieczeń-
stwo kolejnego inhibitora drugiej generacji, brygatynibu, 
oraz kryzotynibu. Do badania włączono 275 chorych na  
ALK-dodatniego NDRP, którzy nie byli uprzednio leczeni, 
i losowo przydzielono ich w stosunku 1 : 1 do ramienia 
otrzymującego brygatynib w dawce 180 mg na dobę  
(n = 137) lub kryzotynib w dawce 250 mg dwa razy na 
dobę (n = 138). Pierwszorzędowym punktem końcowym 
badania było PFS. W analizie pośredniej, którą przepro-
wadzono po okresie obserwacji, z medianą wynoszącą 
11 miesięcy dla brygatynibu i 9,3 miesiąca dla kryzoty-
nibu, wykazano istotnie zwiększony odsetek chorych,  
u których nie stwierdzono progresji choroby po 12 mie     sią-
cach, w ramieniu z brygatynibem (67% vs 43% w ramieniu 
z kryzotynibem; HR 0,49; 95% CI 0,33–0,74; p < 0,001). 
Wykazano również przewagę brygatynibu w zakresie 
ORR (71% vs 60%) oraz odsetka odpowiedzi wewnątrz-
czaszkowej (78% vs 29%) [10]. Brygatynib wydaje się 
więc kolejnym skuteczniejszym od kryzotynibu ALK-TKI 
w leczeniu pierwszej linii.

Lorlatynib jest inhibitorem ALK i ROS1 trzeciej ge-
neracji, przełamującym większość mutacji oporności 
pojawiających się w trakcie leczenia kryzotynibem oraz  
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inhibitorami drugiej generacji, w tym mutację ALK 
Gly1202Arg. To inhibitor osiągający wysokie stężenie 
w płynie mózgowo-rdzeniowym, wynikające z dosko-
nałej penetracji przez barierę krew–mózg. Rekomendo-
wana dawka lorlatynibu, ustalona w badaniu klinicznym 
pierwszej fazy, to 100 mg raz na dobę. W chwili obecnej 
prowadzone jest otwarte, randomizowane badanie kli-
niczne trzeciej fazy – porównywane są w nim bezpośred-
nio skuteczność i bezpieczeństwo leczenia kryzotynibem 
i lorlatynibem chorych na ALK-dodatniego zaawansowa-
nego raka płuca, którzy nie byli dotychczas leczeni [11].

W przypadku gdy leczenie inhibitorami ALK rozpoczy-
na się od kryzotynibu i wobec opracowania cząsteczek ko-
lejnych generacji naturalna wydaje się koncepcja leczenia 
sekwencyjnego i stosowania inhibitorów przełamujących 
mechanizmy oporności na inhibitor pierwszej generacji 
po progresji w trakcie leczenia kryzotynibem. Do progresji 
tej dochodzi najczęściej w pierwszym roku terapii.

Skuteczność leczenia sekwencyjnego cerytynibem oce-
niono w wieloośrodkowym, randomizowanym, otwar tym 
badaniu klinicznym trzeciej fazy ASCEND-5 – włączono do 
niego 231 chorych na ALK-dodatniego NDRP w stopniu 
zaawansowania IIIB lub IV. U chorych tych stwierdzono 
wcześniej progresję choroby w trakcie leczenia jedną bądź 
dwiema liniami chemioterapii lub po nim, a także progresję 
w trakcie leczenia kryzotynibem. Chorych przydzielono 
w stosunku 1 : 1 do ramienia otrzymującego cerytynib  
w dawce 750 mg na dobę na czczo (n = 115) albo pemetrek-
sed w dawce 500 mg/m2 lub docetaksel w dawce 75 mg/m2 
(n = 116). Pierwszorzędowym punktem końcowym bada-
nia był PFS, a drugorzędowymi – m.in. OS, odsetek obiek-
tywnych odpowiedzi oraz odpowiedź wewnątrzczaszkowa 
(ang. intracranial response). W badaniu wykazano, że sto-
sowanie cerytynibu wiązało się z 51-procentową redukcją 
ryzyka progresji choroby (mediana PFS 5,4 miesiąca dla 
cerytynibu oraz 1,6 miesiąca dla chemioterapii, HR 0,49;  
95% CI 0,36–0,67; p < 0,0001). Wykazano również olbrzy-
mią różnicę w odsetku odpowiedzi na leczenie – wynosił 
on odpowiednio 39,1% i 6,9%. Pomimo wysokiej skutecz-
ności cerytynib ma niestety niekorzystny profil toksyczno-
ści. Do działań niepożądanych, które występowały istotnie 
częściej w ramieniu z cerytynibem niż z chemioterapią, 
należały: biegunka (odpowiednio aż 72% vs 18%), nud-
ności (66% vs 24%), wymioty (52% vs 5%), zwiększenie 
aktywności aminotransferazy alaninowej (43% vs 9%) oraz 
zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginia-
nowej (37% vs 5%). Co najmniej jedna redukcja dawki 
leku z uwagi na występowanie działań niepożądanych 
konieczna była aż u 61% chorych w ramieniu z cerytyni-
bem, u 18% chorych otrzymujących pemetreksed oraz  
u 26% chorych przyjmujących docetaksel [12], co w dość 

znaczący sposób utrudnia powszechne zastosowanie  
cerytynibu.

Kolejnym inhibitorem, którego skuteczność i bez-
pieczeństwo w leczeniu chorych z progresją choroby  
w trakcie terapii kryzotynibem oceniano w wieloośrodko-
wym, otwartym badaniu klinicznym drugiej fazy ALTA, był 
brygatynib. Do badania włączono 222 chorych po wcześ-
niejszej chemioterapii, niezależnie od liczby kolejnych linii 
leczenia, i losowo przydzielono ich do ramienia otrzy-
mującego brygatynib w dawce 90 mg na dobę (n = 112) 
lub do ramienia otrzymującego brygatynib w dawce  
180 mg na dobę, po uprzednim 7-dniowym leczeniu 
dawką wysycającą 90 mg na dobę (n = 110). Pierwszorzę-
dowym punktem końcowym badania był ORR, który wy-
niósł odpowiednio 45% dla dawki 90 mg i 54% dla dawki  
180 mg. Jednym z drugorzędowych punktów końcowych 
był PFS, a jego mediana wynosiła odpowiednio 9,2 mie-
siąca oraz 12,9 miesiąca dla niższej i wyższej dawki bry-
gatynibu. Dawkę 180 mg na dobę ustalono jako dawkę 
ocenianą w dalszych badaniach klinicznych [13]. 

Skuteczność alektynibu w leczeniu sekwencyjnym po-
twierdzono też w jednoramiennym badaniu klinicznym 
drugiej fazy. Włączono do niego 87 chorych, u których 
stwierdzono progresję choroby podczas leczenia kryzo-
tynibem. Pierwszorzędowym punktem końcowym tego 
badania był ORR, który wyniósł 48% dla alektynibu [14]. 
Przewagę alektynibu nad chemioterapią u osób, u któ-
rych stwierdza się oporność na kryzotynib, potwierdzono  
w wieloośrodkowym, otwartym badaniu klinicznym trze-
ciej fazy ALUR. Włączono do niego 107 chorych, u których 
dopuszczano wcześniejsze zastosowanie jednej linii che-
mioterapii systemowej. Uczestników losowo przydzielono  
w stosunku 2 : 1 do ramienia otrzymującego alektynib  
w dawce 600 mg dwa razy na dobę (n = 72) oraz chemiote-
rapię zgodną z wyborem badacza (pemetreksed w dawce 
500 mg/m2 lub docetaksel w dawce 75 mg/m2 dożylnie 
co 3 tygodnie) (n = 35). Pierwszorzędowym punktem 
końcowym badania był PFS – wykazano jego wydłużenie  
w ramieniu z alektynibem w porównaniu z chemiotera-
pią (mPFS odpowiednio 9,6 vs 1,4 miesiąca; HR 0,15; 95%  
CI 0,08–0,29; p < 0,001). Odsetek odpowiedzi na leczenie 
u chorych otrzymujących alektynib wyniósł 37,5%, pod-
czas gdy u chorych leczonych chemioterapią – zaledwie 
2,9%. Co ważne, alektynib okazał się bardzo skuteczny  
w zakresie zmian przerzutowych w ośrodkowym układzie 
nerwowym. Całkowity odsetek odpowiedzi na leczenie 
w obrębie OUN wyniósł 54,2% dla alektynibu oraz 0% dla 
chemioterapii (p < 0,001). Nie bez znaczenia pozostaje 
również korzystny profil bezpieczeństwa alektynibu.  
Odsetek zdarzeń niepożądanych wszystkich stopni był 
porównywalny w obu grupach chorych [15]. 
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Skuteczność i bezpieczeństwo leczenia lorlatynibem 
oceniano w badaniu klinicznym drugiej fazy. Chorych 
przydzielono do sześciu kohort: EXP1 – chorzy, którzy 
nie byli dotychczas leczeni, EXP2 – chorzy, u których 
progresję choroby stwierdzono po leczeniu jedynie 
kryzotynibem, EXP3A – chorzy, u których progre-
sję choroby stwierdzono po leczeniu kryzotynibem 
oraz jedną lub dwoma liniami chemioterapii zasto-
sowanymi przed kryzotynibem lub po nim, EXP3B – 
chorzy, u których progresję choroby stwierdzono po 
leczeniu kryzotynibem, jednym innym ALK-TKI oraz 
dowolną liczbą linii chemioterapii, EXP4 – chorzy,  
u których progresję choroby stwierdzono po leczeniu 
dwoma ALK-TKI, EXP5 – chorzy, u których progresję cho-
roby stwierdzono po leczeniu trzema ALK-TKI. U chorych, 
którzy otrzymali wcześniej co najmniej jeden ALK-TKI 
(EXP2–5), ORR wynosił 47%, natomiast odsetek odpowie-
dzi wewnątrzczaszkowej – 63%. U chorych, którzy byli 
leczeni jedynie kryzotynibem (EXP2–3A), ORR wynosił 
69,5%, natomiast u chorych leczonych kryzotynibem  
i innymi ALK-TKI, jednym, dwoma lub więcej, ORR wy-
nosił odpowiednio 32,1% i 38,7%. Odsetek odpowiedzi 
wewnątrzczaszkowych wyniósł 87% dla kohort EXP2–
3A, 55,6% dla kohorty EXP3B oraz 53,1% dla kohort 
EXP4–5. Najczęściej występujące działania niepożądane 
były również odmienne niż w przypadku pozostałych 
inhi bitorów ALK i obejmowały hipercholesterolemię  
(81% chorych), hipertriglicerydemię (60%), obrzęki ob-
wodowe (41%) oraz neuropatię obwodową (28%) [16].

Słuszność koncepcji leczenia sekwencyjnego ALK-TKI 
potwierdzono w retrospektywnym francuskim badaniu 
klinicznym IFCT-1302 CLINALK. W analizie uwzględnio-
no 318 chorych na ALK-dodatniego NDRP, którzy otrzy-
mywali kryzotynib w ramach programu rozszerzonego 
dostępu oraz już po zarejestrowaniu leku. W badaniu 
przeprowadzono wieloczynnikową analizę OS osób le-
czonych kryzotynibem jako pierwszym inhibitorem ALK,  
z następowym leczeniem inhibitorami kolejnych gene-
racji po progresji choroby. Wykazano, że u chorych, któ-
rzy po progresji choroby otrzymali inhibitory kolejnych 
generacji, mediana OS wynosiła 25 miesięcy (licząc od 
rozpoznania przerzutowego raka płuca – aż 89,6 miesiąca)  
i była istotnie dłuższa niż u chorych, u których po progresji  
w trakcie leczenia kryzotynibem zastosowano chemio-
terapię lub jedynie najlepsze leczenie wspomagające. 
Badacze podkreślają jednak, że jakiekolwiek leczenie  
po progresji choroby w trakcie leczenia kryzotynibem 
otrzymało tylko 60% chorych, natomiast inhibitory  
kolejnej generacji – jedynie 32% [17].

Podsumowanie
Według wytycznych ESMO (European Society for Medical 
Oncology) u chorych na NDRP z obecnością rearanżacji 
w genie ALK powinno się zastosować w pierwszej linii 
leczenia ALK-TKI: kryzotynib, alektynib, cerytynib lub bry-
gatynib [18]. Pomimo udowodnionej skuteczności kryzo-
tynibu w pierwszej linii leczenia u większości chorych na 
ALK-dodatniego NDRP dochodzi do progresji choroby  
w ciągu pierwszego roku od rozpoczęcia leczenia. Analizy 
retrospektywne wykazały, że najczęstszą lokalizacją, któ-
rej dotyczy niepowodzenie leczenia kryzotynibem, jest 
ośrodkowy układ nerwowy, gdzie dochodzi do progresji 
choroby bądź pojawienia się nowych zmian przerzuto-
wych. Niejednokrotnie jest to jedyna lokalizacja, w której 
choroba postępuje. Szczególny neurotropizm wynika 
prawdopodobnie z zaangażowania genu ALK w proces 
neurogenezy. Niepowodzenie leczenia kryzotynibem 
wynika ze względnie dużego rozmiaru cząsteczki tego 
leku, słabo penetrującej przez barierę krew–mózg. Kry-
zotynib jest ponadto substratem dla P-glikoproteiny, która 
aktywnie wypompowuje cząsteczkę leku przez barierę 
krew–mózg. Do progresji systemowej (zewnątrzczasz-
kowej) podczas leczenia kryzotynibem dochodzi w wyni-
ku m.in. amplifikacji genu fuzyjnego ALK, powstawania 
wtórnych mutacji oporności, najczęściej mutacji L1196M, 
lub aktywacji alternatywnych szlaków sygnałowych.  
U chorych, u których dochodzi do progresji choroby pod-
czas leczenia kryzotynibem, zaleca się stosowanie ALK-TKI 
drugiej generacji, które przełamują oporność na inhibitor 
pierwszej generacji. Jednym z najczęstszych mechani-
zmów oporności na alektynib czy cerytynib jest wtórna 
mutacja oporności G1202R, która z kolei może zostać 
przełamana przez inhibitor trzeciej generacji – lorlatynib.

W retrospektywnym francuskim badaniu klinicznym 
IFCT-1302 CLINALK wykazano skuteczność sekwencyj-
nego leczenia ALK-TKI. Pamiętać jednak należy, że nie 
u wszystkich chorych, u których dojdzie do progresji 
choroby podczas leczenia kryzotynibem, będzie moż-
na zastosować inhibitory kolejnej generacji – z uwagi 
na stan ogólny i właśnie jego znaczące pogorszenie  
w wyniku progresji choroby lub wystąpienia objawowych 
zmian przerzutowych w obrębie ośrodkowego układu 
nerwowego. W świetle aktualnej wiedzy dotyczącej  
ALK-TKI zasadne wydaje się rozpoczęcie leczenia od 
inhibitora, który ma udowodnioną przewagę w zakre-
sie PFS nad kryzotynibem oraz udowodnioną skutecz-
ność wewnątrzczaszkową, a zatem od alektynibu bądź 
brygatynibu. Dotyczy to przede wszystkim chorych,  
u których już na początku wykazano obecność przerzutów  
w ośrodkowym układzie nerwowym. Ponadto w przy-
padku zastosowania alektynibu i progresji choroby 
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związanej z powstaniem mutacji oporności G1202R 
możliwe pozostaje sekwencyjne zastosowanie inhibitora 
trzeciej generacji, czyli lorlatynibu. Przy wyborze leczenia 
należy również pamiętać o odmiennym profilu toksycz-
ności poszczególnych leków i potencjalnych przeciw-
wskazaniach u konkretnego chorego. Niewykluczone,  

że w przyszłości wybór sposobu leczenia podyktowany 
będzie wynikiem sekwencjonowania nowej generacji 
(ang. next generation sequencing, NGS), które wskaże 
na mechanizm oporności i umożliwi dobór najbardziej 
odpowiedniego inhibitora.

lek Badanie kliniczne
Pierwszorzędowy  

punkt końcowy
Rejestracja FDa uwagi

Pierwsza linia leczenia

Kryzotynib PROFILE 1014
mPFS 10,9 vs 7,0 mc
HR 0,45, p < 0,001
95% CI 0,35–0,60

• vs CHT cisplatyna  
+ pemetreksed

Cerytynib ASCEND-4
mPFS 16,6 vs 8,1 mc
HR 0,55, p < 0,00001
95% CI 0,42–0,73

26.05.2017
• vs CHT oparta 

na pochodnych 
platyny

Brygatynib ALTA-1L

12-miesięczny PFS
67% vs 43%
HR 0,49, p < 0,001
95% CI 0,33–0,74

• vs kryzotynib

Alektynib ALEX
mPFS 34,8 vs 10,0 mc
HR 0,43, p < 0,001
95% CI 0,32–0,58

6.11.2017 • vs kryzotynib

Kolejne linie leczenia

Kryzotynib PROFILE 1007
mPFS 7,7 vs 3,0 mc
HR 0,49, p < 0,001
95% CI 0,37–0,64

2011

• vs docetaksel/
pemetreksed  
(druga linia 
leczenia)

Cerytynib ASCEND-5
mPFS 5,4 vs 1,6 mc
HR 0,49, p < 0,0001
95% CI 0,36–0,67

29.04.2014

• vs docetaksel/
pemetreksed

• progresja po 
pierwszej lub 
drugiej linii CHT  
oraz kryzotynibie

Brygatynib ALTA
ORR 45% vs 54%
mPFS
9,2 vs 12,9 mc

28.04.2017

• 90 mg/dobę vs 
180 mg/dobę

• progresja po 
dowolnej liczbie 
linii CHT oraz 
kryzotynibie

Alektynib ALUR
mPFS 9,6 vs 1,4 mc
HR 0,15, p < 0,001
95% CI 0,08–0,29

11.12.2015

• vs docetaksel/
pemetreksed

• progresja po 
pierwszej linii CHT 
i kryzotynibie

Tabela 1. Drobnocząsteczkowe inhibitory kinazy tyrozynowej ALK w leczeniu NDRP
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Zasady wykonywania i finansowania badania 
nieprawidłowości genu ALK u polskich chorych 
na gruczołowego raka płuca w kwalifikacji 
do terapii inhibitorami ALK
Paweł KRaWczyK
Katedra i Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii 

Uniwersytet Medyczny 

Lublin

Rearanżacja genu ALK (ang. anaplastic lymphoma 
kina se) jest aberracją chromosomową w komórkach 
nowotworowych, która występuje u około 4,5% cho-
rych na niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP), 
niemal wyłącznie u pacjentów z podtypem gruczoło-
wym lub gruczołowo-płaskonabłonkowym, częściej  
u kobiet i osób niepalących papierosów. Po raz pierw-
szy została zidentyfikowana u chorych na chłoniaka 
anaplastycznego – stąd nazwa genu. Rearanżacja po-
lega najczęściej na inwersji w obrębie chromosomu 2  
i przeniesieniu fragmentu genu ALK w rejon promotora 
genu EML4 (ang. echinoderm microtubule-associated pro-
tein-like 4), chociaż możliwe są także inne translokacje 
chromosomowe. W wyniku tego zaburzenia powstaje 
gen fuzyjny EML4-ALK. W warunkach fizjologicznych 
ekspresja prawidłowego genu ALK występuje przede 
wszystkim w życiu płodowym i jest odpowiedzialna za 
rozwój i dojrzewanie centralnego układu nerwowego 
(CUN). W przypadku osób chorych na raka płuca gen 
ALK podlega, w wyniku inwersji, kontroli ze strony pro-
motora genu EML4, co powoduje jego transkrypcję 
i ekspresję nieprawidłowego białka ALK na powierzchni 
komórek nabłonka oskrzeli. To z kolei skutkuje rozpo-
częciem procesu przekształcania komórek nabłonka  
w komórki nowotworowe. Rearanżacja genu ALK wystę-
puje u chorych na NDRP niemal zawsze jako samodzielne 
zaburzenie genetyczne (nie współistnieje z mutacjami 
w genach EGFR, BRAF i innych). Ponadto pojawienie 
się omawianej nieprawidłowości genetycznej zwięk-
sza ryzyko rozwoju przerzutów do CUN u pacjentów  
z gruczołowym rakiem płuca.

W terapii chorych na NDRP z rearanżacjami genu 
ALK zastosowanie znalazły inhibitory ALK pierwszej, 
drugiej i trzeciej generacji. Inhibitorem ALK pierwszej  

generacji jest kryzotynib, w Polsce refundowany w pierw-
szej linii leczenia oraz w drugiej linii leczenia po niepowo-
dzeniu chemioterapii dla chorych na raka gruczołowego  
w stadium IIIB lub IV z rearanżacjami genu ALK. Inhibito-
rami ALK drugiej generacji są cerytynib, alektynib i bry-
gatynib. Rejestracja europejska tych leków obejmuje dwa 
wskazania: pierwszą linię leczenia u pacjentów z NDRP  
w stadium IIIB lub IV z rearanżacjami genu ALK oraz kolejne 
linie leczenia u pacjentów progresujących po począt-
kowo skutecznej terapii kryzotynibem. Zarówno lecze-
nie inhibitorami ALK drugiej generacji w pierwszej linii, 
jak i leczenie sekwencyjne (kryzotynib w pierwszej linii,  
a w razie progresji – jeden z inhibitorów ALK wyższej  
generacji) mają swoich zwolenników i przeciwników. 

W Polsce z grupy inhibitorów ALK drugiej generacji 
refundowany jest tylko alektynib – w pierwszej, drugiej 
i trzeciej linii leczenia u chorych na NDRP o typie innym 
niż płaskonabłonkowy z rearanżacjami genu ALK (trze-
cia linia dotyczy tutaj pacjentów leczonych wcześniej 
chemio terapią w pierwszej linii, a następnie kryzotyni-
bem w drugiej linii). W Europie brak jeszcze rejestracji in-
hibitora ALK trzeciej generacji – lorlatynibu, który może 
być skuteczny w pierwszej linii leczenia, a także u chorych  
z progresją w trakcie terapii inhibitorami ALK pierwszej  
i drugiej generacji (w tym alektynibem).

Diagnostyka nieprawidłowości genu ALK 
u chorych na nDRP
Zapisy programu lekowego B6, który umożliwia leczenie 
chorych na NDRP za pomocą kryzotynibu i alektynibu, 
pozwalają na wykorzystanie do diagnostyki nieprawidło-
wości genu ALK trzech metod diagnostycznych. 

Pierwszą jest stwierdzenie na powierzchni komórek 
nowotworowych ekspresji nieprawidłowego białka ALK 
metodą immunohistochemiczną (IHC). Najczęściej wy-
korzystuje się przeciwciało monoklonalne D5F3 oraz 
odczynniki i automatyczną barwiarkę typu BenchMark 
firmy Ventana. Metoda IHC – przeznaczona do diagno-
styki in vitro (ang. in vitro diagnostics, IVD) – jest szybka,
prosta i stosunkowo tania. Preparaty mikroskopowe 
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powinien oceniać doświadczony patomorfolog w mi-
kroskopie świetlnym. 

Drugą metodą wykrywającą rearanżację genu ALK 
jest technika fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (ang. 
fluorescent in situ hybridisation, FISH). Wykorzystuje ona 
sondy molekularne typu break apart znakowane fluoro-
chromami, które są specyficzne dla wybranych regio-
nów genu ALK. U chorych z prawidłowym genem ALK 
i u osób zdrowych sygnały z sond nakładają się na siebie, 
a w przypadku pęknięcia genu ALK i translokacji jego 
fragmentu dochodzi do rozdzielenia sygnału z dwóch 
sond. Metoda FISH jest czasochłonna (2 dni robocze), 
skomplikowana i dwukrotnie bardziej kosztowna od IHC 
(koszt odczynników i konieczność oceny preparatów  
w mikroskopie fluorescencyjnym), a także wymaga za-
angażowania patomorfologa i doświadczonego bio-
loga molekularnego. Z uwagi na agresywny przebieg 
barwienia FISH w kilkunastu procentach przypadków 
dochodzi do utraty materiału ze szkiełka mikroskopowe-
go pod wpływem kolejnych inkubacji, co przekłada się 
na stosunkowo częste wyniki niediagnostyczne. Metoda 
ma certyfikat IVD i została wykorzystana w pierwszych 
badaniach klinicznych, w których stosowano kryzotynib 
w leczeniu chorych na NDRP z rearanżacjami genu ALK. 

Ostatnią metodą diagnostyczną dopuszczoną przez 
Ministerstwo Zdrowia i NFZ do diagnostyki nieprawi-
dłowości genu ALK jest technika sekwencjonowania na-
stępnej generacji (ang. next generation sequencing, NGS). 
Procedury NGS są niezwykle skomplikowane (wysoko 
wykwalifikowany personel, wysokiej klasy aparatura), 
długotrwałe i kosztowne (w celu ograniczenia kosztów 
małe ośrodki często kumulują próbki od chorych, żeby na 
raz wykonać badanie u kilku pacjentów) oraz wymagają 
bardzo dobrej jakości DNA lub mRNA – rearanżacje geno-
we powinny być badane na poziomie transkryptu. Nawet  
u kilkudziesięciu procent chorych wynik badania NGS 
może być niewiarygodny, zwłaszcza jeśli kwasy nukle-
inowe ulegną fragmentacji pod wpływem niewłaściwego 
utrwalania. Testy NGS są także zazwyczaj mniej czułe od 
testów jednogenowych (każdy nietypowy czy niemiaro-
dajny wynik badania NGS musi zostać potwierdzony testa-
mi jednogenowymi). Chociaż w ostatnich latach dokonał 
się gigantyczny postęp w technologii NGS, nadal nie jest 
to metoda dostępna dla wszystkich pacjentów, zwłaszcza 
w Polsce. Większość procedur NGS nie ma certyfikatu 
CE IVD, a ich przydatność w diagnostyce genetycznej  
u chorych na NDRP nie jest jeszcze zweryfikowana w ba-
daniach klinicznych (często badania dopiero się toczą).

materiał możliwości badania genetycznego Problemy 

preparat cytologiczny 
barwiony H+E 

tylko badanie mutacji EGFR 
w komórkach z miejsca 
zaznaczonego przez patomorfologa 

• niekiedy niski odsetek i mała liczba komórek 
nowotworowych

• konieczność zużycia całego preparatu  
(brak dokumentacji) 

preparat cytologiczny 
niebarwiony  
lub świeża tkanka 

brak możliwości badania 
genetycznego 

• brak możliwości patomorfologicznej oceny 
obecności i zawartości komórek nowotworowych 

preparat cytologiczny 
po barwieniu IHC 

brak możliwości badania 
genetycznego 

• degradacja DNA w trakcie barwienia IHC

cytoblok
badanie mutacji EGFR, rearanżacji 
ALK i ROS1 oraz ekspresji PD-L1

• niekiedy niski odsetek i mała liczba komórek 
nowotworowych w wycinkach

• brak możliwości oceny zawartości komórek 
nowotworowych w preparatach seryjnie krojonych

• degradacja materiału genetycznego podczas 
niewłaściwego utrwalania w formalinie  
(lub alkoholach) i zatapiania w parafinie 

materiał tkankowy 
FFPE

badanie mutacji EGFR, rearanżacji 
ALK i ROS1 oraz ekspresji PD-L1

• niekiedy niski odsetek i mała liczba komórek 
nowotworowych w wycinkach

• degradacja materiału genetycznego podczas 
niewłaściwego utrwalania w formalinie  
(lub alkoholach) i zatapiania w parafinie 

Tabela 1. Rodzaj materiału pobranego od chorego na NDRP a możliwości oceny czynników predykcyjnych 
w kwalifikacji do terapii ukierunkowanych molekularnie oraz immunoterapii 
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Materiał do badań genetycznych stanowią tkanka lub 
komórki nowotworowe pobrane w trakcie biopsji guza 
albo zabiegu operacyjnego. Materiał powinien zostać 
utrwalony w 10-procentowym roztworze zbuforowanej 
formaliny w nieprzekraczalnym czasie od 6 do 48 godzin, 
a następnie zatopiony w parafinie (ang. formalin-fixed 
paraffin-embedded, FFPE). W tabeli 1 zestawiono rodzaje 
materiału i możliwości oceny poszczególnych czynników 
predykcyjnych w kwalifikacji do terapii spersonalizowa-
nej u chorych na NDRP. 

W przypadku diagnostyki rearanżacji genów ALK 
i ROS1 istotny jest fakt, że badań nie można przepro-
wadzić w preparatach cytologicznych utrwalonych na 
szkiełku mikroskopowym i wybarwionych hematoksy-
liną i eozyną. Bioptaty uzyskane z biopsji cienkoigło-
wej, np. w procedurze EBUS-TBNA (ang. endobronchial 
ultrasound – transbronchial needle aspiration), muszą 
zawsze zostać przygotowane do dalszej diagnostyki  
w postaci cytobloków. Oczywiście najbardziej miaro-
dajna diagnostyka nieprawidłowości genu ALK wyko-
nywana jest w dużych materiałach pooperacyjnych lub 
uzyskanych w drodze diagnostycznych procedur torako-
chirurgicznych. Jednak taki materiał należy do rzadkości  
u chorych na miejscowo zaawansowanego albo zaawan-
sowanego NDRP. Biorąc pod uwagę bardzo ograniczoną 
ilość materiału pozyskiwanego od chorych na NDRP do 
diagnostyki patomorfologicznej i genetycznej, możemy 
się spodziewać zużycia materiału w toku procedur dia-
gnostycznych. Dotyczy to nawet kilkunastu procent cho-
rych na NDRP. W takich przypadkach diagnostyka mutacji  
w genie EGFR zazwyczaj jest jeszcze możliwa, ale w ko-
lejnych preparatach – przeznaczanych do diagnostyki 
nieprawidłowości genów ALK i ROS1 – komórek nowo-
tworowych już się nie stwierdza. Wykorzystanie techniki 
NGS otwiera możliwości oznaczania rearanżacji genów 
ALK i ROS1 w wolnym, krążącym nowotworowym DNA 
lub mRNA izolowanym z krwi obwodowej. Jednak tech-
nika ta ma wciąż zbyt małą czułość i jest zbyt mało do-
stępna, by mogła wejść do rutynowej praktyki klinicznej, 
zwłaszcza w Polsce.

Rozliczanie badań immunohistochemicznych 
i genetycznych dotyczących nieprawidłowości 
genu ALK u chorych na nDRP
Omówienie tego zagadnienia należy rozpocząć od zdefi-
niowania diagnostycznego laboratorium genetycznego. 
Jest ono podmiotem wykonującym działalność leczniczą 
wpisanym do odpowiedniego rejestru wojewódzkiego  
i do Rejestru Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryj-
nych (KRDL). W programach lekowych NFZ pojawił się 
zapis, że laboratorium genetyczne diagnozujące nie-
prawidłowości molekularne u chorych na nowotwory 

musi mieć europejski certyfikat udziału w zewnętrznej 
kontroli jakości prowadzonych badań (certyfikat każdo-
razowo musi dotyczyć badania konkretnej nieprawidło-
wości genetycznej w konkretnej jednostce chorobowej). 
Oznacza to, że laboratorium prawidłowo zdiagnozowało 
nieprawidłowości genetyczne w materiale przesłanym 
przez zagraniczne instytucje: European Society of Pa-
thology (ESP) czy European Molecular Quality Network 
(EMQN). Ponadto jakość badań genetycznych jest  
regulowana w odrębnym dokumencie – obwieszczeniu 
Ministra Zdrowia z 13 września 2016 roku (załącznik nr 4).  
W myśl obwieszczenia laboratoria genetyczne powinny 
wykorzystywać zestawy odczynników i aparaturę prze-
znaczone do diagnostyki in vitro (ze znakiem CE IVD). 
Laboratorium musi także zapewnić kompetentny per-
sonel wykonujący genetyczne badania diagnostyczne 
(diagności laboratoryjni z odpowiednimi specjalizacjami, 
kierownik ze specjalizacją z laboratoryjnej genetyki me-
dycznej). Te i inne przepisy dotyczące funkcjonowania 
laboratoriów gwarantują doświadczenie w wykonywaniu 
badań genetycznych. Niestety w Polsce nie istnieją pro-
cedury, które umożliwiałyby kontrolę laboratoriów gene-
tycznych i sprawdzały poprawność ich funkcjonowania.

Od 1 stycznia 2019 roku metoda IHC – najtańsza  
i najprostsza technika stosowana w diagnostyce niepra-
widłowości genu ALK – może być w Polsce wykorzysty-
wana jako samodzielna metoda w kwalifikacji chorych 
na raka gruczołowego lub gruczołowo-płaskonabłon-
kowego do terapii inhibitorami ALK. Jedynie w razie 
wątpliwości co do interpretacji wyniku badania IHC 
istnieje konieczność potwierdzenia rearanżacji genu 
ALK metodą FISH. Wątpliwości najczęściej zdarzają się 
w przypadku interpretacji odczynu IHC w cytobloku 
(uszkodzenie komórek podczas pobierania pod ciśnie-
niem w trakcie biopsji) oraz nieswoistej reakcji IHC  
w komórkach immunologicznych (w przerzutowym węź-
le chłonnym) lub neurogleju (w przerzutach do CUN). 
Niestety badania patomorfologiczne, takie jak IHC,  
nie są refundowane przez NFZ; sytuacja ma się zmienić  
w 2020 roku. Z kolei badania genetyczne mają refun-
dację – na mocy zarządzenia prezesa NFZ nr 66/2018.  
Dlatego wiele szpitali niesłusznie rezygnuje z badania 
IHC na rzecz FISH w diagnostyce nieprawidłowości  
w genie ALK. Nie ma to uzasadnienia ani finansowe-
go, ani merytorycznego (o zasadności badania IHC 
jako pierwszego badania nieprawidłowości genu ALK 
była mowa powyżej). Problemy w rozliczaniu badań 
czynników predykcyjnych są trudne do zrozumienia 
nawet dla pracowników działów ekonomiczno-finan-
sowych poszczególnych szpitali. Spróbuję pokrótce 
wyjaśnić to zagadnienie, sumarycznie przedstawione  
w tabelach 2 i 3.
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Badania genetyczne są rozliczane przez NFZ jako 
procedury doliczane do hospitalizacji, podczas której 
pobrano materiał do badania patomorfologicznego  
(u chorych na NDRP w stadium IIIB lub IV najczęściej 
jest to bronchoskopia). Istnieje także możliwość rozli-
czenia badania genetycznego wykonanego z materiału 
archiwalnego (pobranego w innym ośrodku) w trybie 
ambulatoryjnym, jeśli badanie ma na celu modyfikację 
planu leczenia. Wówczas sprawozdawane są data i miej-
sce pobrania materiału. Niestety lekarze rzadko decydują 
się na tryb ambulatoryjny – z uwagi na skomplikowaną, 
trudną do zrozumienia procedurę. 

Istnieją trzy „koszyki” badań genetycznych: bada-
nia podstawowe, złożone i zaawansowane (tabela 2).  
Do prostych badań genetycznych arbitralnie przypisano 
m.in. badanie mutacji w genie EGFR techniką real-time 
PCR (ang. real-time polymerase chain reaction – łań-
cuchowa reakcja polimerazy w czasie rzeczywistym). 
Złożonym badaniem genetycznym jest badanie FISH 
rearanżacji genów ALK i ROS1, a zaawansowanym ba-
daniem genetycznym – technika NGS, przeznaczona do 
równoczesnej oceny nieprawidłowości wielu genów. 
Poszczególnych procedur z zakresu podstawowego, 
złożonego i zaawansowanego badania genetycznego 
nie można sumować, zawsze rozlicza się tylko najdroższą 
procedurę genetyczną wykonaną u danego chorego. 
Do czasu, kiedy procedury patomorfologiczne (metoda 
IHC) zaczną być odrębnie finansowane przez NFZ, pro-
ponuję najkorzystniejszy finansowo dla szpitala plan 
prowadzenia diagnostyki czynników predykcyjnych  
u chorych na NDRP (tabela 3).

Rozpoczynamy od diagnostyki mutacji w genie EGFR. 
W przypadku jej wykrycia rozliczamy podstawowe ba-
danie genetyczne, którego koszty są zazwyczaj niższe 
od wyceny NFZ. Szpital odnosi więc korzyść finansową, 
jeśli rozlicza powyższe procedury w ramach karty DiLO 
(Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego). W razie nie-
wykrycia mutacji w genie EGFR rozpoczynamy badanie 
ekspresji nieprawidłowego białka ALK na komórkach 
nowotworowych metodą IHC, co nie jest odrębnie  

finansowane przez NFZ. Jeżeli ekspresji nie wykryjemy, 
rozpoczynamy diagnostykę rearanżacji genu ROS1 me-
todą FISH. Niezależnie od wyniku badania rozliczamy 
złożone badanie genetyczne rearanżacji genu ROS1 me-
todą FISH. Sumując realne koszty wykonanych badań 
(real-time PCR, IHC i FISH), szpital otrzyma z NFZ kwotę 
wystarczającą do pokrycia kosztów pełnej diagnostyki 
czynników predykcyjnych kwalifikujących do terapii 
ukierunkowanych molekularnie – z wyjątkiem badania 
ekspresji PD-L1 na komórkach nowotworowych, ozna-
czanej w ramach kwalifikacji do immunoterapii pem-
brolizumabem w pierwszej linii leczenia u chorych na 
zaawansowanego NDRP. Natomiast jeśli szpital po wy-
konaniu badania mutacji w genie EGFR przeprowadzi 
diagnostykę genetyczną obu genów, ALK i ROS1, metodą 
FISH, i tak będzie mógł rozliczyć tylko jedną procedurę 
FISH, co oznacza, że refundacja NFZ nie wystarczy do 
pokrycia kosztów diagnostyki.

Wniosek jest jeden: nie ma uzasadnienia finansowe-
go (ani merytorycznego) dla rezygnacji z badania IHC  
w diagnostyce nieprawidłowości genu ALK (tabela 3). 
Oczywiście zdaję sobie sprawę, że niniejsze rozważania 
finansowe nie mają nic wspólnego z dobrą praktyką 
kliniczną (ang. good clinical practice, GCP) i dowodzą 
istnienia choroby toczącej polski system finansowania 
procedur medycznych, który najwyraźniej pochodzi  
z innego, zamierzchłego systemu politycznego. 

Diagnostyka rearanżacji genu ALK prowadzona jest 
w Polsce w sposób rutynowy, co oznacza, że chorzy 
nie ponoszą jej kosztów. Nie oznacza to jednak, że 
wszyscy polscy pacjenci mają dostęp do diagnosty-
ki czynników predykcyjnych w kwalifikacji do terapii 
ukierunkowanych molekularnie. Wiele małych szpitali, 
zwłaszcza pulmonologicznych, nie posiada kontraktów 
na programy lekowe NFZ i dopuszcza się zaniechania 
w diagnostyce chorych na NDRP. Szpitale te nie mają 
podpisanych umów na badania genetyczne z podwyko-
nawcami, czyli laboratoriami genetycznymi. Prowadzi 
to potencjalnie do sytuacji, w której liczni pacjenci, 
nieświadomi swej choroby, otrzymują chemioterapię, 

lp. Kod produktu nazwa produktu rozliczeniowego Wycena badania przez nFz

69 5.53.01.0005001
Podstawowe badanie genetyczne  
w chorobach nowotworowych

648,96 zł

70 5.53.01.0005002 
Złożone badanie genetyczne 
w chorobach nowotworowych 

1297,92 zł

71 5.53.01.0005003
Zaawansowane badanie genetyczne  
w chorobach nowotworowych 

2433,60 zł

Tabela 2. Wycena poszczególnych badań genetycznych według zarządzenia Prezesa NFZ nr 66/2018
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PaWeł kRaWczyk

Badany czynnik 
liczba badanych 

chorych  
(liczba badań)

liczba chorych  
z kwalifikacją  

do leczenia 

Odsetek chorych  
z kwalifikacją  

do leczenia 

Koszt jednego 
badania

Refundacja nFz

mutacja EGFR 5000 425 8,5% 450 zł 648,96 zł**

ekspresja ALK 
metodą IHC

4575 225 4,5% 250 zł nierefundowane

rearanżacja ALK 
metodą FISH

4350***** 225 5% 500 zł 1297,92 zł***

rearanżacja ROS1 
metodą FISH 

4250 100 1,5–2% 500 zł 1297,92 zł****

ekspresja PD-L1 
metodą IHC

10 000 3000 25% 280 zł nierefundowane

Razem: 28 175 3975 44,5-45% 1980 zł*
648,96 zł  

lub 1297,92 zł

Tabela 3. Realne koszty diagnostyki czynników predykcyjnych oraz ich wycena według zarządzenia prezesa 
NFZ nr 66/2018 w kwalifikacji chorych na NDRP do terapii ukierunkowanych molekularnie i do immunoterapii

* Najczęściej (85% pacjentów) koszt wykonanej diagnostyki będzie wynosił 1480 zł. ** Jeśli chory ma mutację genu EGFR.
*** Jeśli chory miał dodatni wynik badania ekspresji ALK metodą IHC i wykonano badanie genu ALK metodą FISH lub wyko-
nano tylko badanie FISH. **** Refundacja dotyczy tylko jednego badania FISH (albo ALK, albo ROS1). ***** Przy założeniu, 
że większość ośrodków zrezygnuje z badania IHC

mimo że mogą mieć predyspozycję genetyczną do za-
stosowania leczenia ukierunkowanego molekularnie. 

W najbliższej przyszłości nie widzę perspektyw 
na rozwiązanie opisanego tu problemu. Projekt Lung 
Cancer Unit, który po licznych uwagach przeszedł 
konsultacje społeczne, nie wniesie w tej materii wiele 
nowego. Pozostawi bowiem możliwość podstawowej 
diagnostyki raka płuca w małych ośrodkach, które 
będą musiały współpracować z wysokospecjalistycz-
nymi centrami onkologii lub ośrodkami akademickimi.  

Czy zacieśnienie takiej współpracy jest realne? Co roku 
na raka płuca choruje w Polsce około 22 tys. (dane Krajo-
wego Rejestru Nowotworów) lub 25 tys. (dane NFZ) osób. 
Nie ma możliwości, by tak wielką grupę objęły opieką 
centra onkologiczne i ośrodki akademickie dysponu-
jące zapleczem diagnostycznym (w tym laboratoriami 
genetycznymi) i oddziałami torakochirurgicznymi, radio-
terapeutycznymi czy chemioterapeutycznymi. Wydaje 
się zatem, że decydenci nadal nie mają pomysłu na roz-
wiązanie trudnej sytuacji polskich chorych na raka płuca.
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Warszawa

mutacja genowa (łac. mutatio – zmiana) to trwała, 
przekazywana przy replikacji zmiana sekwencji nukleo-
tydowej odcinka DNA tworzącego gen. Nie każde uszko-
dzenie DNA jest zatem mutacją; staje się nią dopiero po 
utrwaleniu i przekazaniu do cząsteczki lub cząsteczek 
potomnych. Termin „mutacja” został wprowadzony przez 
holenderskiego biologa Hugona de Vriesa na przeło-
mie XIX i XX wieku. Badacz nazwał tak zmianę zapisu 
informacji genetycznej, pierwotne źródło zmienności 
genetycznej organizmów. 

Mutacje genowe mogą być dziedziczone, czyli prze-
kazane potomstwu przez rodzica, nosiciela danej mutacji, 
i występować we wszystkich komórkach ciała (także  
w gametach) przez całe życie – są to mutacje dziedzicz
ne (germinalne). Mogą też wystąpić de novo w pewnym 
okresie życia i dotyczyć tylko określonych frakcji komó-
rek w organizmie, zwykle w obrębie jakiegoś narządu,  
z wykluczeniem komórek szlaku płciowego – są to muta
cje somatyczne. Mutacje somatyczne bywają odległym 
w czasie skutkiem szkodliwego oddziaływania czynników 
środowiskowych (mutagenów), np. słonecznego promie-
niowania ultrafioletowego albo czynników chemicz-
nych w powietrzu czy żywności, które powodują błędy  
w replikacji i/lub naprawie DNA podczas podziałów 
komórek. Mutacje somatyczne nie są przekazywane 
potomstwu.

Polimorfizm genu
Większość mutacji genowych, zwłaszcza tych odpowie-
dzialnych za rozwój pewnych chorób (zwanych chorobami 
genetycznymi), występuje w populacji stosunkowo rzad-
ko. Zmiany genetyczne o częstości występowania większej 

Mutacje genowe – definicja, klasyfikacja oraz 
znaczenie biologiczne i kliniczne w raku płuca

niż 1% populacji zwykle nazywa się polimorfizmem, 
a sekwencje konkretnego genu różniące się zapisem ko-
lejności nukleotydów – wariantami polimorficznymi. 
Częstość występowania polimorfizmów genowych jest 
na tyle duża, że uważa się je za źródło naturalnej zmien-
ności genetycznej osobników. Przykładowo polimorfizmy 
genowe u ludzi warunkują zmienność wielu cech, takich 
jak kolor oczu i włosów czy grupa krwi. Ogólnie przyjęto,  
że obecność polimorfizmów nie ma negatywnego  
wpływu na zdrowie organizmu, choć niektóre zostały 
powiązane z ryzykiem rozwoju określonych chorób. 

Polimorfizm może być zmianą w obrębie zaledwie 
jednej pary zasad – mówimy wtedy o polimorfizmie 
pojedynczego nukleotydu (ang. single nucleotide poly-
morphism, SNP) – lub dotyczyć większej liczby nukle-
otydów. SNP stanowią około 90% całej zmienności  
w ludzkim genomie i występują co 100–300 nukleoty-
dów (których ogółem jest 3 mld). Polimorfizm pojedyn-
czego nukleotydu w sekwencji kodującej jakiegoś genu 
nie musi koniecznie prowadzić do zmiany w sekwencji 
aminokwasowej białka ze względu na degenerację kodu 
genetycznego. SNP dzieli się zatem na synonimiczne oraz 
niesynonimiczne (w drugim przypadku sekwencja po-
wstałego białka ma w związku z polimorfizmem zmienio-
ny aminokwas w stosunku do genomu referencyjnego). 

Klasyfikacja mutacji genowych
Mutacje genowe, niezależnie od pochodzenia (dziedzicz-
ne/somatyczne), najczęściej klasyfikuje się ze względu 
na zakres zmian w sekwencji DNA oraz wpływ na struk-
turę i aktywność białka kodowanego przez gen (ryc. 1).  
Wyróżnia się następujące rodzaje mutacji genowych:
• substytucja (mutacja punktowa przez podstawie-

nie) – zmiana dotycząca pojedynczego nukleotydu,  
w sekwencji DNA jedna zasada azotowa zastępo-
wana jest inną zasadą. Mutacja w wyniku substy-
tucji może mieć charakter tranzycji lub transwersji. 
tranzycja to zastąpienie puryny inną puryną albo 
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pirymidyny inną pirymidyną, np. zamiana guaniny 
na adeninę (G>A) czy zamiana cytozyny na tyminę 
(C>T). transwersja to zastąpienie puryny pirymidy-
ną bądź pirymidyny puryną, np. G>C, A>T;

• delecja – wypadnięcie jednej lub kilku par nukleotydów;
• insercja – wstawienie jednej lub kilku par nukleotydów;
• duplikacja – powielenie odcinka kilku par nukleoty-

dów w sekwencji DNA. Duplikacja zwykle zmienia 
strukturę i aktywność kodowanego białka. 

Efekty mutacji punktowych w sekwencji kodującej można 
podzielić w następujący sposób:
• mutacja przesuwająca ramkę odczytu – poprzez 

insercję albo delecję pojedynczego nukleotydu. 
Wiąże się to ze zmianą całej sekwencji białka poniżej 
mutacji, może zatem znacząco wpływać na fenotyp;

• mutacja zmiany sensu (mutacja missensowa) – mu ta-
cja niesynonimiczna powstająca w wyniku sub stytucji, 

zmiana pojedynczego nukleotydu w kodonie powo-
du je zmianę aminokwasu w kodowanym białku. W za -
leżności od położenia aminokwasu mutacja taka może 
(ale nie musi) wpływać na fenotyp;

• mutacja nonsensowna – zmiana pojedynczego nu-
kleotydu w kodonie powoduje, że trójka kodująca 
aminokwas zmienia się w jeden z trzech kodonów 
terminacyjnych (stop): TAG, TAA, TGA, więc produko-
wane białko jest krótsze, co zwykle prowadzi do po-
wstania zmutowanego fenotypu. Mutacja powstaje 
w wyniku substytucji niesynonimicznej;

• mutacja cicha (mutacja milcząca) – zmiana nukle-
otydu na inny nie zmienia kodowanego przez kodon 
aminokwasu. Jest to przykład substytucji synonimicz-
nej. Mutacja cicha najczęściej zachodzi na trzecim 
nukleotydzie kodonu i dzięki degeneracji DNA nie 
wpływa na fenotyp.
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T G C

Sekwencja oryginalna

mutacja punktowa

Sekwencja oryginalna

Substytucja

a

B

T A A C T G C A G G T

T A A C C T G C A G G T

T A A C T G C A G G T

T A A C G C A G G T

T

Sekwencja oryginalna

insercja

Sekwencja oryginalna

Delecja

przesunięcie ramki odczytu

przesunięcie ramki odczytu

c

D

Ryc. 1. Rodzaje mutacji genowych: mutacja punktowa (A), substytucja (B), insercja (C), delecja (D). 
Źródło: www.yourgenome.org (zmodyfikowano)
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Mutacje można również podzielić ze względu na ich 
wpływ na poziom ekspresji lub funkcjonalność białka 
kodowanego przez genna:
• mutacje utraty funkcji (ang. loss-of-function) – biał-

ko kodowane przez zmutowany gen nie ma funkcji 
produktu ekspresji genu bez mutacji (typu natywne-
go, ang. wild-type);

• mutacje nabycia funkcji (ang. gain-of-function) –
białko kodowane przez zmutowany gen zyskuje 
nowe funkcje molekularne albo nowy poziom eks-
presji w sto sunku do produktu ekspresji wariantu 
natywnego. 

Ogólne zasady nazewnictwa i zapisu mutacji 
genowych
Obecnie umowny podział zmian genetycznych na mutacje 
i polimorfizmy, który funkcjonował w genetyce medycz-
nej przez wiele lat, jest wśród specjalistów przedmiotem 
licznych kontrowersji i dyskusji, na co ogromny wpływ 
miało zsekwencjonowanie genomu człowieka oraz upo-
wszechnienie się nowych narzędzi analizy genetycznej  
i genomowej, zwłaszcza technik sekwencjonowania 
nowej generacji (ang. next generation sequencing, NGS). 
Rekomendacje uznanych towarzystw genetyki człowieka, 
w tym Human Genome Variation Society (HGVS) i Ameri-
can College of Medical Genetics and Genomics (ACMG), 
skłaniają raczej do rozróżniania zmian genetycznych 
nie ze względu na częstość ich występowania, lecz na 
biologiczny wpływ na kodowane białko, szczególnie  
w kontekście zdrowia nosiciela. 

Autorzy rekomendacji sugerują stosowanie następu-
jących nazw: wariant patogenny (ang. pathogenic va-
riant), wariant prawdopodobnie patogenny (ang. likely
pathogenic variant), wariant o niepewnym znacz eniu
(ang. variant of uncertain significance, VUS),  wariant prawdo
podobnie nieszkodliwy (ang. likely benign variant), wariant 
nieszkodliwy (ang. benign variant). W odniesieniu do 
terminu „mutacja” zaleca się, aby od razu definiować po-
chodzenie danego wariantu, czyli używać sformułowania 
„mutacja dziedziczna” lub „mutacja somatyczna”. 

W przypadku analizy mutacji somatycznych badanie 
genetyczne powinno zostać przeprowadzone zarówno  
w materiale nowotworowym, jak i w referencyjnym mate-
riale zawierającym komórki linii zarodkowej pobranym od 
danego pacjenta (np. komórki jednojądrzaste krwi obwo-
dowej). Dotyczy to przede wszystkim nowych wariantów 
o niepewnym pochodzeniu i znaczeniu klinicznym.

Aktualne wytyczne HGVS zalecają, aby zapis wa-
riantu dotyczył sekwencji DNA (zapis sekwencji RNA  
i białka jako opis dodatkowy). Zapis wariantu powinien,  
w miarę dostępności danych, odnosić się do po w szechnie 
przyjętej sekwencji referencyjnej, którą każdorazowo 

należy podać, np. NC_000023.10, LRG_199, NG_012232.1, 
NM_004006.2. Powinien też zawierać pozycję zmiany w se-
kwencji referencyjnej, np. NC_000011.9:g.12345611G>A 
(substytucja G na A w pozycji 123456 liniowej sekwencji 
referencyjnej NC_000011.9 genu). Przedrostki „g.”, „c.”, „p.”, 
„r.” w zapisie oznaczają kolejno: liniową sekwencję refe-
rencyjną genu (introny + eksony), kodującą sekwencję 
referencyjną genu (tylko eksony, np. c.76delA), sekwencję 
referencyjną aminokwasów w białku (np. p.Ser321Arg), 
sekwencję referencyjną transkryptu RNA (np. r.123c>u).  
Zaleca się, aby przy zapisie poszczególnych typów 
warian tów (w starszym piśmiennictwie – mutacji) sto-
sować następujące znaki i zasady:
• Substytucje oznaczamy zawsze nawiasem trójkąt-

nym skierowanym w prawo: „>”. Właściwy kierunek 
zapisu to od nukleotydu pierwotnie znajdującego się 
w sekwencji referencyjnej do nukleotydu zmienio-
nego, np. NC_000023.10:g.33038255C>A.

• Delecje oznaczamy skrótem „del” poprzedzonym 
numerami nukleotydów flankujących delecję (usu-
nięte nukleotydy), oddzielonych podkreślnikiem: 
„_”, np. NG_012232.1:g.19delT (delecja punktowa), 
NG_012232.1:g.19_21delTCA (delecja trzech nukle-
otydów).

• Insercje oznaczamy przez dodanie skrótu „ins” po 
koordynatach nukleotydów flankujących, oddzielo-
nych podkreślnikiem, np. NC_000023.10:g.32867861
_32867862insT (insercja punktowa), NC_000023.10:
g.32862923_32862924insCCT (insercja trzech nukleo-
tydów). 

• Indele (indel to kombinacja insercji i delecji w da-
nej pozycji nukleotydowej) oznaczamy przez po-
danie numerów nukleotydów, pomiędzy którymi 
nastąpiła zmiana sekwencji, z dodatkiem „delins”  
i symbolami nukleotydów, które uległy insercji (za-
stąpiły usunięte nukleotydy), np. g.6775delinsGA, 
g.6775_6777delinsC.

• Duplikacje oznaczamy symbolem „dup” poprzedzo-
nym koordynatami sekwencji flankującej, np. NC_0
00023.10:g.33229410dup(NM_004006.2:c.20dup),  
NC_000023.10:g.33229407_33229410dup(NM_004-
006.2:c.20_23dup). 

W piśmiennictwie nadal można spotkać uproszczone 
zapisy mutacji (wariantów) genów, odnoszące się do 
pozycji i sekwencji zmienionych aminokwasów w biał-
ku, przy czym stosowane są ich jednoliterowe symbole 
– przykładowo T790M oznacza substytucję w pozycji 790 
z treoniny (T) na metioninę (M) w receptorze naskórko-
wego czynnika wzrostu (EGFR). W tabeli 1 przedstawiono 
najważniejsze z klinicznego punktu widzenia mutacje 
somatyczne w genie EGFR.
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ekson genu 
EGFR

zapis sekwencji  
aminokwasów  

w białku

zapis 
 sekwencji  

kodującej genu

numer 
w bazie cosmic

typ  
mutacji

częstość  
występowania 
wśród chorych  

na nDRP

ekson 18 mutacje aktywujące (warunkujące wrażliwość na lek)

p.G719X:

3–4%
p.G719A c.2156G>C COSM6239 substytucja

p.G719S c.2155G>A COSM6252 substytucja

p.G719C c.2155G>T COSM6253 substytucja

p.V689M c.2065G>A COSM133179 substytucja rzadka

p.S720P c.2158T>C COSM88729 substytucja rzadka

p.S720F c.2159C>T COSM12373 substytucja rzadka

p.P699S c.2095C>T COSM28600 substytucja rzadka

p.N700D c.2098A>G COSM133182 substytucja rzadka

p.E709Q c.2125G>C COSM116882 substytucja rzadka

p.G721A c.2162G>C COSM28510 substytucja rzadka

mutacje oporności (warunkujące brak wrażliwości na lek)

p.E709_T710>D c.2127_2129delAAC COSM51525 delecja rzadka

ekson 19 mutacje aktywujące

p.L747_T751>S c.2240_2251del12 COSM6210 delecja

45–50%

p.L747_E749delLRE c.2239_2247del9 COSM6218 delecja

p.E746_S752>D c.2238_2255del18 COSM6220 delecja

p.E746_A750delELREA c.2235_2249del15 COSM6223 delecja

p.E746_A750delELREA c.2236_2250del15 COSM6225 delecja

p.L747_S752delLREATS c.2239_2256del18 COSM6255 delecja

p.E746_S752>A c.2237_2254del18 COSM12367 delecja

p.L747_T751delLREAT

(p.L747_T751delLREAT)

c.2240_2254del15

(c.2239_2253del15)

COSM12369

(COSM6254)*
delecja

p.L747_P753>S c.2240_2257del18 COSM12370 delecja

p.L747_A750>P c.2239_2248TTAAGAGAAG>C COSM12382 delecja

p.L747_T751>P c.2239_2251>C COSM12383 delecja

p.E746_S752>V c.2237_2255>T COSM12384 delecja

p.E746_S752>I c.2235_2255>AAT COSM12385 delecja

p.E746_T751>V c.2237_2252>T COSM12386 delecja

p.L747_P753>Q c.2239_2258>CA COSM12387 delecja

p.L747_S752>Q c.2239_2256>CAA COSM12403 delecja

p.E746_T751>VA c.2237_2253>TTGCT COSM12416 delecja

p.L747_T751>Q c.2238_2252>GCA COSM12419 delecja

p.L747_A750>P c.2238_2248>GC COSM12422 delecja

p.E746_T751>A c.2237_2251del15 COSM12678 delecja

p.E746_T751delELREAT c.2236_2253del18 COSM12728 delecja

p.E746_A750>IP c.2235_2248>AATTC COSM13550 delecja

p.E746_T751>I c.2235_2252>AAT COSM13551 delecja

p.E746_T751>IP c.2235_2251>AATTC COSM13552 delecja

p.S752_I759delSPKANKEI c.2253_2276del24 COSM13556 delecja
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ekson 19 mutacje aktywujące

p.E746_P753>VS c.2237_2257>TCT COSM18427 delecja

45–50%p.L747_T751delLREAT c.2238_2252del15 COSM23571 delecja

p.K745_E749delKELRE c.2233_2247del15 COSM26038 delecja

mutacje oporności

p.D761Y c.2281G>T COSM21984 substytucja rzadka

p.L747P c.2239_2240TT>CC COSM24267 substytucja rzadka

p.L747S c.2240T>C COSM26704 substytucja rzadka

ekson 20 mutacje aktywujące

p.V765A c.2294T>C substytucja rzadka

p.T783A c.2347A>G substytucja rzadka

mutacje oporności

p.T790M c.2369C>T COSM6240 substytucja 3–5% (> 50%)#

p.V769_D770insASV c.2307_2308insGCCAGCGTG COSM12376 insercja

5%

p.H773_V774insH c.2319_2320insCAC COSM12377 insercja

p.D770_N771insG c.2310_2311insGGT COSM12378 insercja

p.D770_N771insSVD c.2311_2312insGCGTGGACA COSM13428 insercja

p.V769_D770insASV c.2309_2310AC>CCAGCGTGGAT COSM13558 insercja

p.S768I c.2303G>T COSM6241 substytucja

p.V769L c.2305G>T COSM6242 substytucja

p.C797S c.2389T>A COSM6493937 substytucja

(> 50%)#
p.C797G c.2389T>G COSM6493936 substytucja

p.G796R c.2386G>C COSM6493935 substytucja

p.G796S c.2386G>A COSM20891 substytucja

ekson 21 mutacje aktywujące

p.l858R
c.2573T>G COSM6224 substytucja

40–45%
c.2573_2574TG>GT COSM12429 substytucja

p.l861Q c.2582T>A COSM6213 substytucja
2%

p.l861R c.2582T>G COSM12374 substytucja

p.N826S c.2477A>G COSM13193 substytucja rzadka

p.A839T c.2515G>A COSM13430 substytucja rzadka

p.K846R c.2537A>G COSM13431 substytucja rzadka

p.G863D c.2588G>A COSM14070 substytucja rzadka

mutacje oporności

p.T854A c.2560A>G COSM28537 substytucja rzadka

Tabela 1. Najważniejsze z klinicznego punktu widzenia mutacje genu EGFR zlokalizowane w eksonach 18–21

Najwyższą częstość (%) występowania wśród chorych na NDRP prezentują delecje w obrębie eksonu 19  
i mutacje punktowe w eksonie 21 oraz mutacja T790M w eksonie 20 genu. W tabeli podano zapis mutacji  
w sekwencji aminokwasów w białku i sekwencji kodującej genu oraz numer w bazie Cosmic  
(https://cancer.sanger.ac.uk/cosmic), w której znajduje się odniesienie do sekwencji referencyjnej. 

* Dotyczy nieaktualnej numeracji mutacji somatycznych w bazie Cosmic. 
# Dotyczy chorych na NDRP poddanych leczeniu inhibitorami kinazy tyrozynowej EGFR.
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znaczenie mutacji dziedzicznych w raku płuca
U większości chorych na raka płuca (około 85% przy-
padków) rozwój choroby jest efektem wieloletniego 
narażenia na kancerogenne związki chemiczne obecne  
w dymie tytoniowym. Jednak tylko około 10–15% palaczy 
tytoniu choruje na raka płuca, a choroba rozwija się także 
u osób, które nigdy nie paliły, ani w sposób czynny, ani 
bierny. Wśród czynników zwiększających ryzyko rozwoju 
raka płuca wymienia się również wrodzone uwarunkowa-
nia genetyczne. Mutacje dziedziczne o potwierdzonym 
bądź potencjalnym związku ze zwiększonym ryzykiem 
rozwoju choroby są stosunkowo rzadkie. W ostatnich 
latach upowszechnienie się technik sekwencjonowania 
nowej generacji sprawiło, że łatwiej jest prowadzić wielko-
skalowe badania genetyczne z udziałem bardzo licznych 
populacji osób chorych na raka płuca i osób zdrowych  
w celu poszukiwania wrodzonych genetycznych predys-
pozycji do rozwoju tego typu nowotworu. 

Wang i wsp. przeanalizowali wyniki czterech ba-
dań asocjacyjnych całego genomu (ang. genome-wide
association study, GWAS), w których uczestniczyło 
11 348 chorych na raka płuca oraz 15 861 zdrowych osób 
w grupie kontrolnej. Autorzy odkryli istotny związek 
pomiędzy częstością występowania rzadkiego warian-
tu L3326X genu BRCA2 (rs1111571833) a zwiększonym 
2,47 raza  ryzykiem raka płuca, szczególnie podtypu 
płaskonabłonkowego. Białko kodowane przez BRCA2 
jest zaangażowane w naprawę DNA przez rekombinację 
uszkodzeń obu nici DNA. Co ciekawe, dotychczasowe ba-
dania nie wykazały istotnego związku między mutacjami 
dziedzicznymi w genie BRCA1 a predyspozycją do rozwoju 
raka płuca. W analizie Wang i wsp. słabsza, ale istotna 
statystycznie zależność między mutacją dziedziczną  
a wzmożonym ryzykiem gruczolakoraka płuca (iloraz 
szans = 1,13) dotyczyła genu TP63 (rs13314271). 

Wiele badań poświęconych analizie mutacji dzie-
dzicznych w raku płuca dotyczy wariantów genu EGFR 
lub innych genów tej samej ścieżki sygnałowej. Mutacja 
somatyczna T790M w genie EGFR ma obecnie największe 
znaczenie jako marker predykcyjny w leczeniu ukierunko-
wanym molekularnie z zastosowaniem inhibitorów kinazy 
tyrozynowej EGFR. Bell i wsp. wykryli mutację germinalną 
T790M w genie EGFR u czterech spośród sześciu członków 
rodziny, którzy zachorowali na raka płuca (dominował pod-
typ raka oskrzelikowo-pęcherzykowy). Z kolei w tkance 
nowotworowej pobranej od tych pacjentów potwierdzo-
no obecność somatycznej mutacji T790M oraz mutacji 
aktywującej (L858R, G719A lub delecja w eksonie 19) 
w genie EGFR. Hu i wsp. przebadali metodą NGS 12 774 
próby pozakomórkowego DNA z osocza krwi chorych 
z niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP) i w 43 

(0,34%) przypadkach wykryli germinalną mutację T790M 
w genie EGFR dzięki analizie porównawczej materiału 
referencyjnego. Ohtsuka i wsp. stwierdzili mutację ger-
minalną V843I i mutację somatyczną L858R w genie EGFR 
u trzech członków rodziny, którzy chorowali na NDRP  
o podtypie gruczołowym. Późniejsze badania tych auto-
rów wykazały, że mutacja V843I w genie EGFR warunkuje 
oporność na inhibitory kinazy tyrozynowej EGFR. 

Tode i wsp. przeprowadzili sekwencjonowanie ekso-
mowe DNA komórek krwi obwodowej sześciorga ro-
dzeństwa (czworo chorych na NDRP, dwoje zdrowych) 
z rodziny obciążonej wysoką zachorowalnością na raka 
płuca z mutacją somatyczną EGFR. Autorzy wykryli germi-
nalną mutację missensową N375K w genie MET u czworga 
rodzeństwa chorujących na NDRP. Gen MET koduje białko 
receptorowe c-Met o właściwościach kinazy tyrozynowej, 
zwane również receptorem czynnika wzrostu hepato-
cytów (ang. hepatocyte growth factor receptor, HGFR). 
Zarówno HGFR, jak i EGFR aktywują ścieżkę sygnałową 
zależną od Ras. Trwałe uszkodzenie funkcji kinazowych 
białka c-Met (warunkowane dziedziczną mutacją utra-
ty funkcji) mogło się przyczynić do wygenerowania  
de novo mutacji somatycznej w genie EGFR (mutacji 
nabycia funkcji) i skutkować konstytutywną aktywacją 
ścieżki sygnałowej napędzającej proliferację i hamującej 
apoptozę w komórkach nowotworowych. 

Yamamoto i wsp. opisali rodzinę, w której aż dziewię-
cioro członków na przestrzeni trzech pokoleń chorowało 
na raka płuca. Badanie genetyczne wykonano u 53-letniej 
kobiety okazjonalnie palącej tytoń oraz jej matki, która 
nigdy nie paliła. Obie kobiety – chorujące na NDRP o pod-
typie gruczołowym – miały bardzo rzadką dziedziczną 
mutację G660D w genie HER2. Zmiana struktury białka 
HER2 na skutek mutacji dotyczyła jednak nie części ki-
nazowej (funkcjonalnej), odpowiedzialnej za wiązanie 
liganda przez receptor, lecz odcinka transbłonowego. 
Mimo to dalsze badania funkcjonalne in vitro wykaza-
ły stałą aktywację ścieżki sygnałowej zależnej od Akt 
oraz p38 w komórkach z mutacją G660D w genie HER2, 
co wskazuje na patogenny charakter tego wariantu. 

Biologiczne i kliniczne znaczenie mutacji 
somatycznych w raku płuca
Badanie genetyczne na obecność somatycznych mu-
tacji aktywujących w kluczowych onkogenach stało się 
standardem postępowania diagnostycznego w prakty-
ce klinicznej związanej z rakiem płuca. W 2005 roku za-
inicjowano międzynarodowy, wieloośrodkowy projekt 
badawczy The Cancer Genome Atlas (TCGA), nadzoro-
wany przez National Cancer Institute’s Center for Can-
cer Genomics oraz National Human Genome Research 
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Institute. Celami projektu są poznanie i skatalogowanie 
zaburzeń genetycznych i epigenetycznych występujących  
w 33 różnych typach nowotworów, w tym w raku płuca, 
za pomocą technik sekwencjonowania nowej generacji  
i nowoczesnych narzędzi bioinformatycznych. W bada-
niu analizowano ekspresję genów na poziomie mRNA, 
zmienność liczby kopii genów (ang. copy number variation, 
CNV), polimorfizmy pojedynczego nukleotydu, wzory 
metylacji DNA oraz ekspresję mikroRNA. 

W 2012 roku konsorcjum badawcze TCGA opubliko-
wało wyniki badań preparatów tkanki nowotworowej 
pobranych od 178 chorych na niedrobnokomórkowego 
raka płuca typu płaskonabłonkowego (ang. squamous cell 
carcinoma, SQC). Badania wykazały, że SQC prezentuje 
złożony profil zaburzeń genetycznych. Na jeden bada-
ny guz przypadało średnio 360 somatycznych mutacji  
w regionach kodujących genów, 165 rearanżacji geno-
wych oraz 323 CNV. U ponad 90% pacjentów z SQC wykry-
to mutację w genie TP53 (u 81% chorych obserwowano 
silny sygnał dodatni, u kolejnych 9% mutację stwierdzono 
na granicy detekcji częstości allelu). TP53 koduje białko 
p53, czynnik transkrypcyjny o własnościach supresora 
nowotworowego, zaangażowane w regulację wielu pro-
cesów komórkowych, w szczególności zaś – w aktywa-
cję mechanizmów naprawy DNA lub indukcję apoptozy  
w odpowiedzi na uszkodzenia DNA. Inaktywacja mechani-
zmów naprawy DNA w komórkach nowotworowych toruje 
drogę do powstawania i utrwalania się następnych zabu-
rzeń molekularnych, przede wszystkim mutacji aktywują-
cych w genach kodujących kluczowe ścieżki sygnałowe 
(ang. oncogenic driver mutations), co napędza proliferację 
komórek i hamuje mechanizmy apoptotyczne. W przy-
padku tak zmutowanych białek receptorowych wiązanie 
liganda w postaci czynnika wzrostu nie jest już konieczne 
do aktywacji ścieżki sygnałowej. Somatyczne mutacje 
utraty funkcji obserwowano także w genach kodujących 
białka HLA-A głównego układu zgodności tkankowej,  
co w dużym stopniu tłumaczy zjawiska ucieczki komórek 
nowotworowych spod nadzoru układu odpornościowego 
i tolerancji immunologicznej. Co najważniejsze, w badaniu 
TCGA wskazano szereg nowych potencjalnych celów te-
rapeutycznych dla leków ukierunkowanych molekularnie, 
które są obecnie lub będą w kolejnych latach rozwijane. 

W 2014 roku konsorcjum TCGA opublikowało dane 
dotyczące analizy genomowej 412 przypadków NDRP 
typu gruczołowego (łac., ang. adenocarcinoma, ADC). 
Zaobserwowano, że ten podtyp histologiczny charakte-
ryzuje się odmiennym od SQC profilem somatycznych 
mutacji genowych. Gen TP53 nadal wykazywał największą 
częstość mutacji (48% chorych), jednak wykryto szereg 
mutacji genowych niespotykanych (lub występujących 

rzadko) w podtypie SQC, m.in. mutacje KRAS (33%), 
EGFR (14%), BRAF (10%), MET (7%). Somatyczne mutacje 
aktywujące w genie EGFR stwierdzano istotnie częściej 
u kobiet (p = 0,03), a somatyczne mutacje utraty funkcji 
w genie RBM10 – u mężczyzn (p  =  0,002). Obecność du-
żej liczby somatycznych mutacji aktywujących w genach 
kodujących receptorowe białka błonowe o aktywności ki-
nazy tyrozynowej właśnie w podtypie gruczołowym NDRP 
umożliwiła dynamiczny rozwój terapii ukierunkowanych 
molekularnie. Z biologicznego i klinicznego punktu widze-
nia zahamowanie funkcji zmutowanego białka za pomocą 
drobnocząsteczkowego inhibitora okazało się w prakty-
ce łatwiejsze niż przywrócenie pełnej aktywności białka 
z mutacją utraty funkcji, jak w przypadku p53. Obecnie 
na etapie badań przedklinicznych rozwijane są związki 
małocząsteczkowe przywracające prawidłową strukturę  
III-rzędową zmutowanego białka p53, dzięki czemu moż-
liwe jest ponowne wiązanie się białka do DNA w specy-
ficznych regionach genów, podlegających jego regulacji. 

W 2015 roku ukończono sekwencjonowanie ekso-
mowe 110 preparatów tkanek nowotworowych pobra-
nych od chorych na drobnokomórkowego raka płuca  
(ang. small cell lung carcinoma, SCLC). Mutacje soma-
tyczne najczęściej występowały w genach TP53 (94% 
przypadków), RB1 (80%), COL22A1 (18%), FMN2 (18%), 
KIAA1211 (17%). Co istotne, mutacje w genach stano-
wiących cele terapeutyczne dla obecnie dostępnych 
leków ukierunkowanych molekularnie – BRAF, KIT czy 
PIK3CA – występowały sporadycznie. Pomimo bardzo 
dużej liczby mutacji w regionach kodujących genów  
w drobnokomórkowych rakach płuca postęp w opraco-
waniu skutecznych leków ukierunkowanych molekular-
nie jest bardzo powolny. Wynika to z faktu, że większość 
stwierdzanych mutacji somatycznych dotyczy genów 
supresorowych i powoduje utratę ich funkcji. Wyniki 
badań zespołu TCGA odnoszące się do częstości geno-
wych mutacji somatycznych w trzech wyżej opisanych 
typach raka płuca przedstawiono na ryc. 2. 

Wszystkie raki płuca charakteryzuje bardzo duża czę-
stość niesynonimicznych mutacji somatycznych w geno-
mie (obciążenie mutacjami, ang. tumor mutation burden, 
TMB). W drobnokomórkowym raku płuca TMB wynosi 
średnio 8,62 mutacji na milion par zasad (Mb) eksomu,  
a w niedrobnokomórkowym raku płuca – 6,86 mutacji 
na Mb w rakach gruczołowych i 8,1 mutacji na Mb w pła-
skonabłonkowych (dane z badań TCGA mogą się nie-
znacznie różnić od wyników innych autorów). Podane 
wartości są znacząco większe od obciążenia mutacjami 
obserwowanego w wielu innych typach nowotworów, 
m.in. w ostrej białaczce szpikowej (0,56 na Mb), raku  
piersi (1,0 na Mb), raku jajnika (2,1 na Mb), glejaku 
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Ryc. 2. Podsumowanie wyników projektu The Cancer Genome Atlas dotyczących rodzaju i częstości 
występowania mutacji somatycznych w podtypach niedrobnokomórkowego raka płuca: raku gruczołowym 
(ADC) i płaskonabłonkowym (SQC) oraz w drobnokomórkowym raku płuca (SCLC)
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wielo  postacio wym (2,3 na Mb) czy raku jelita grubego 
(3,2 na Mb), lecz niemal dwukrotnie mniejsze od najwyż-
szego wskaźnika TMB pośród wszystkich przebadanych 
typów nowotworów, odnotowanego w czerniaku złośli-
wym (16,8 na Mb). Co ciekawe, gdy pod uwagę wzięto za-
leżność liczby somatycznych mutacji niesynonimicznych 
w genomie nowotworowym od narażenia na kanceroge-
ny dymu tytoniowego w ośmiu typach złośliwych guzów 
litych, w których przypadku palenie tytoniu stanowi istot-
ny czynnik ryzyka (rak pęcherza moczowego, raki głowy  
i szyi, rak chromofobowy nerki, rak jasnokomórkowy 
nerki, rak brodawkowaty nerki, rak gruczołowy płuca, 

rak płaskonabłonkowy płuca, rak trzustki), istotny staty-
stycznie związek wykazano jedynie dla raka gruczołowego 
płuca (p < 0,0001; OR [ang. odds ratio, iloraz szans] = 6,62). 

Niesynonimiczne mutacje somatyczne są źródłem 
neoantygenów – białek będących produktami ekspresji 
zmutowanych genów, które układ odpornościowy może 
rozpoznawać jako obce, co skutkuje odpowiedzią im-
munologiczną przeciwko komórkom nowotworowym. 
Zjawisko to jest podstawą immunoterapii nowotwo-
rów, stosowanej z największą skutecznością w leczeniu 
chorych na czerniaka złośliwego, raka płuca i raka nerki 
oraz bazującej na przeciwciałach anty-PD-1 i anty-PD-L1.  
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W badaniach klinicznych wykazano, że wysoki wskaźnik 
obciążenia mutacjami istotnie koreluje z odsetkiem od-
powiedzi na immunoterapię u pacjentów z czerniakiem 
złośliwym i niedrobnokomórkowym rakiem płuca. 

Obecnie analiza obciążenia mutacjami włączana  
jest w schemat diagnostyki molekularnej niedrobno-
komórkowego raka płuca. Określenie wskaźnika TMB  
wymaga użycia jednej z technik NGS – sekwencjonowa-
nia całego eksomu (ang. whole exome sequencing, WES). 
Sekwencjonowanie DNA metodą WES pozwala zidenty-
fikować te mutacje, które mają bezpośredni wpływ na 
strukturę i funkcjonowanie białek stanowiących nową 
klasę neo antygenów nowotworowych. Standardem  
w ocenie wskaźnika TMB metodą WES jest analiza mate-
riału genetycznego izolowanego z tkanki nowotworowej  
(cytoblok lub FFPE – ang. formalin-fixed paraffin-embed-
ded) pochodzącej z biopsji. Jednak część chorych nie 
może zostać poddana biopsji z uwagi na przeciwwskaza-
nia kliniczne. Szacuje się, że 15–25% wykonanych biopsji  
i tak nie dostarcza materiału nowotworowego w ilości  
i/lub jakości umożliwiających wiarygodną analizę mole-
kularną. Z kolei archiwalny materiał tkankowy nie zawsze 
odzwierciedla aktualny status zaburzeń molekularnych  
w momencie rozpoczęcia leczenia. Wówczas jedynym 
sposobem na ocenę całkowitego obciążenia mutacjami 
somatycznymi staje się badanie molekularne płynnej 
biopsji. 

Opublikowane w 2017 roku wyniki badań naukowców 
francuskich dowodzą, że skuteczna ocena TMB w poza-
komórkowym DNA metodą WES jest możliwa, a kluczowy 
warunek powodzenia procedury to odpowiednia ilość  
i jakość cfDNA (ang. cell-free DNA, pozakomórkowe 
DNA), które powinny zostać ocenione przed analizą 

NGS. Rok później zespół amerykański pod kierunkiem 
Gandary opublikował wyniki retrospektywnej oceny PFS 
(ang. progression-free survival, czas przeżycia wolnego 
od progresji) i OS (ang. overall survival, całkowity czas 
przeżycia) chorych na NDRP leczonych atezolizumabem 
(inhibitor PD-L1) w drugiej linii, u których oceniano TMB 
w płynnej biopsji. Wykazano wysoką zgodność między 
wynikami analizy TMB w płynnej biopsji i w tkance no-
wotworowej (89% wyników dodatnich stanowiły wyniki 
prawdziwie dodatnie, 100% wyników ujemnych – praw-
dziwie ujemne). Zaledwie 30 spośród 229 pacjentów 
(13%) prezentowało jednocześnie wysoki TMB i ekspre-
sję PD-L1 na komórkach nowotworowych. Właśnie w tej 
grupie leczenie atezolizumabem wykazywało najwyższą  
skuteczność w postaci dłuższych PFS i OS [HR (ang. 
hazard ratio, współczynnik hazardu) = 0,38 dla PFS 
i 0,23 dla OS). 

Obecnie prowadzone są badania kliniczne mające 
na celu prospektywną ocenę wartości predykcyjnej TMB  
w tkance i płynnej biopsji w immunoterapii NDRP. 
Należy tutaj podkreślić, że nie istnieje jeden standard 
oceny obciążenia mutacjami metodą NGS (włączając 
analizę bioinformatyczną). Aktualnie na rynku dostęp-
nych jest kilka komercyjnych rozwiązań do oceny TMB  
w postaci kompleksowej usługi laboratorium centralne-
go lub zestawów odczynnikowych do przeprowadze-
nia samodzielnej analizy sekwencjonowania. Rezultat 
kilku lat intensywnych badań molekularnych metodą 
sekwencjonowania całogenomowego lub WES stanowi-
ło wytypowanie regionów kodujących kilkuset genów,  
w których z największą częstością występują niesyno-
nimiczne mutacje somatyczne będące źródłem neo-
antygenów nowotworowych. 



Wiadomości onkologiczne W Pigułce. Rak Płuca nR 2/201925

abc biologii molekulaRnej

mutacje genoWe – definicja, klasyfikacja oRaz znaczenie biologiczne i kliniczne W Raku Płuca

 

adres do korespondencji

dr n. med. adam Szpechciński 
Zakład Genetyki i Immunologii Klinicznej 
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc 
ul. Płocka 26
01-138 Warszawa
tel.: 22 431 21 58 
e-mail: a.szpechcinski@igichp.edu.pl

Piśmiennictwo
1. Bell DW, Gore I, Okimoto RA et al. Inherited susceptibility 

to lung cancer may be associated with the T790M drug 
resistance mutation in EGFR. Nat Genet 2005; 37(12): 
1315–1316.

2. Bykov VJN, Eriksson SE, Bianchi J, Wiman KG. Targeting 
mutant p53 for efficient cancer therapy. Nat Rev Cancer 
2018; 18(2): 89–102.

3. Cancer Genome Atlas Research Network. Comprehen-
sive genomic characterization of squamous cell lung 
cancers. Nature 2012; 489(7417): 519–525.

4. Cancer Genome Atlas Research Network. Comprehen-
sive molecular profiling of lung adenocarcinoma. Nature 
2014; 511(7511): 543–550.

5. Colli LM, Machiela MJ, Myers TA et al. Burden of non-
synonymous mutations among TCGA cancers and can-
didate immune checkpoint inhibitor responses. Cancer 
Res 2016; 76(13): 3767–3772.

6. Condit CM, Achter PJ, Lauer I, Sefcovic E. The chang-
ing meanings of “mutation”: a contextualized study of  
public discourse. Hum Mutat 2002; 19: 69–75.

7. den Dunnen JT, Dalgleish R, Maglott DR et al. HGVS rec-
ommendations for the description of sequence variants: 
2016 update. Hum Mutat 2016; 37(6): 564–569.

8. Gachechiladze M, Skarda J. The role of BRCA1 in non- 
-small cell lung cancer. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky 
Olomouc Czech Repub 2012; 156(3): 200–203.

9. Gandara DR, Paul SM, Kowanetz M et al. Blood-based 
tumor mutational burden as a predictor of clinical ben-
efit in non-small-cell lung cancer patients treated with 
atezolizumab. Nat Med 2018; 24(9): 1441–1448.

10. George J, Lim JS, Jang SJ et al. Comprehensive genomic 
profiles of small cell lung cancer. Nature 2015; 524(7563): 
47–53.

11. Hu Y, Alden RS, Odegaard JI et al. Discrimination of germ-
line EGFR T790M mutations in plasma cell-free DNA  
allows study of prevalence across 31,414 cancer patients. 
Clin Cancer Res 2017; 23(23): 7351–7359.

12. Karki R, Pandya D, Elston RC, Ferlini C. Defining “muta-
tion” and “polymorphism” in the era of personal genom-
ics. BMC Med Genomics 2015; 8: 37.

13. Koeppel F, Blanchard S, Jovelet C et al. Whole exome se-
quencing for determination of tumor mutation load in 
liquid biopsy from advanced cancer patients. PLoS One 
2017; 21; 12(11): e0188174.

14. Matsushima S, Ohtsuka K, Ohnishi H et al. V843I, a lung 
cancer predisposing EGFR mutation, is responsible for 
resistance to EGFR tyrosine kinase inhibitors. J Thorac 
Oncol 2014; 9(9): 1377–1384.

15. Ohtsuka K, Ohnishi H, Kurai D et al. Familial lung adeno-
carcinoma caused by the EGFR V843I germ-line muta-
tion. J Clin Oncol 2011; 29(8): e191–e192.

16. Richards S, Aziz N, Bale S et al. Standards and guide-
lines for the interpretation of sequence variants: a joint 
consensus recommendation of the American College of 

Medical Genetics and Genomics and the Association for 
Molecular Pathology. Genet Med 2015; 17(5): 405–423.

17. Rizvi NA, Hellmann MD, Snyder A et al. Cancer immu-
nology. Mutational landscape determines sensitivity to 
PD-1 blockade in non-small cell lung cancer. Science 
2015; 348(6230): 124–128.

18. Snyder A, Makarov V, Merghoub T et al. Genetic basis 
for clinical response to CTLA-4 blockade in melanoma. 
N Engl J Med 2014; 371(23): 2189–2199.

19. Tode N, Kikuchi T, Sakakibara T et al. Exome sequencing 
deciphers a germline MET mutation in familial epider-
mal growth factor receptor-mutant lung cancer. Cancer 
Sci 2017; 108(6): 1263–1270.

20. Van Allen EM, Miao D, Schilling B et al. Genomic corre-
lates of response to CTLA-4 blockade in metastatic mel-
anoma. Science 2015; 350(6257): 207–211.

21. Wang Y, McKay JD, Rafnar T et al. Rare variants of large 
effect in BRCA2 and CHEK2 affect risk of lung cancer. Nat 
Genet 2014; 46(7): 736–741.

22. Winter PC, Hickey GI, Fletcher HL. Krótkie wykłady.  
Genetyka. PWN: 2005; 102–104.

23. Yamamoto H, Higasa K, Sakaguchi M et al. Novel germ-
line mutation in the transmembrane domain of HER2 in 
familial lung adenocarcinomas. J Natl Cancer Inst 2014; 
106(1): djt338.

24.  Karachaliou N, Molina-Vila MA, Rosell R. The impact of  

rare EGFR mutations on the treatment response of pa-

tients with non-small cell lung cancer. Expert Review of 

Respiratory Medicine 2015; 9(3): 241–244.

25.  Massarelli E, Jonson FM, Erickson HS et al. Uncommon 

epidermal growth factor receptor mutations in non- 

-small cell lung cancer and their mechanisms of EGFR  

tyrosine kinase inhibitors sensitivity and resistance. Lung 

Cancer 2013; 80(3): 235–241.



26
Wiadomości onkologiczne W Pigułce. Rak Płuca nR 2/2019

mateusz POlaczeK
III Klinika Chorób Płuc i Onkologii

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Warszawa

Immunoterapia raka niedrobnokomórkowego za pomo-
cą leków wpływających na układ receptora programowa-
nej śmierci komórki typu 1 (PD-1/PD-L1) związana jest  
z istotnym wydłużeniem czasu całkowitego przeżycia 
oraz, w mniejszym stopniu, z wydłużeniem czasu wolne-
go od progresji. Skuteczność tej grupy leków została po-
twierdzona w różnych scenariuszach klinicznych. Wzrost 
skuteczności i poprawa kosztowej efektywności immu-
noterapii wymagają wyselekcjonowania odpowiedniej 
grupy pacjentów, która ma szansę odnieść największe 
korzyści z leczenia. 

Powszechne użycie biomarkerów w procesie kwalifi-
kacji chorych do terapii ukierunkowanej molekularnie  
w przypadku wykrycia jednej z mutacji pnia – mutacji 
genu naskórkowego czynnika wzrostu (ang. epidermal 
growth factor receptor, EGFR) czy rearanżacji genu ana-
plastycznej kinazy chłoniaka (ang. anaplastic lymphoma 
kinase, ALK), których oznaczenie przy wystarczająco czu-
łej i dobrze zastosowanej metodzie pozwala z wysokim 
prawdopodobieństwem przewidywać skuteczność pla-
nowanego leczenia – sprawiło, że również przy kwalifi-
kacji do immunoterapii od biomarkerów oczekuje się 
skuteczności istotnie większej od dotychczasowej.

Istnieje jednak zasadnicza różnica między stwier-
dzeniem mutacji genu EGFR a oznaczeniem ekspresji 
PD-L1: pierwszy wynik odpowiada na pytanie kliniczne  
w sposób binarny, drugi zaś stanowi pewne kontinuum, 
a stopień nasilenia ekspresji wiąże się potencjalnie ze 
skutecznością kliniczną. Sprawa jest więc niestety dużo 
bardziej skomplikowana. 

immunogenność i ucieczka immunologiczna 
komórek nowotworowych 
W centrum procesu kancerogenezy znajduje się po-
wstawanie mutacji niesynonimicznych, których nagro- 

Czy TMB ma szansę zastąpić ekspresję PD-L1 
przy kwalifikacji chorych do immunoterapii 
raka niedrobnokomórkowego?

madzenie różni się zarówno między poszczególnymi ty-
pami nowotworu, jak i między poszczególnymi klonami 
jednego guza. Raki niedrobnokomórkowe uważane są 
za nowotwory o jednym z największych (po czernia-
ku) nagromadzeń wspomnianych mutacji, a typowym 
czynnikiem uznawanym za sprawczy jest dym tytonio-
wy. Część zmienionych nukleotydów w obszarach ko-
dujących (eksonach) ulega transkrypcji i translacji do 
peptydów nazywanych neoantygenami. Nie wszystkie 
mutacje w genomie skutkują powstawaniem neoanty-
genów, gdyż część mutacji nie ma wpływu na łańcuch 
aminokwasów – bądź powstają mutacje nonsensowne, 
nieprowadzące do syntezy białka. 

Aby układ odpornościowy mógł wykryć neoantygeny, 
muszą one zostać w odpowiedni sposób zaprezentowa-
ne na powierzchni komórki nowotworowej za pomocą 
cząsteczek MHC klasy I, których prawidłowa ekspresja za-
leży z kolei od genów JAK1, JAK2, B2M, STK1 – ich mutacje 
są jednymi z mechanizmów ucieczki immunologicznej. 
Komórka nowotworowa powinna prawidłowo wywołać 
reakcję zapalną, ale co istotne, kolejnymi z możliwych 
mechanizmów ucieczki immunologicznej będzie nie tyl-
ko zmniejszenie prezentacji neoantygenów, ale również 
hamowanie reakcji układu odpornościowego, przykłado-
wo przez zmianę środowiska cytokinowego okolicy guza. 
Kluczową rolę w ucieczce odgrywają ponadto punkty 
kontroli immunologicznej, do których należy nadmier-
na ekspresja białka PD-L1 na powierzchni komórek no-
wotworowych. Trzeba tu zaznaczyć, iż ekspresja PD-L1 
nie jest wprost stymulowana przez zapalne środowisko 
wokół guza. Udowodniono bowiem, że białko PD-L1 
może być syntezowane także przez nowotwory zimne,  
w których nacieku zapalnego w ogóle się nie stwierdza, 
a rola ekspresji PD-L1 pozostaje w tych przypadkach nie-
wyjaśniona. Również obecność bogatej ekspresji PD-L1 
w zapalnym środowisku nie gwarantuje, że właśnie ten 
mechanizm supresji komórek układu odpornościowego 
jest pierwszoplanowy. Istnieją inne układy regulatorowe, 
które mogą prowadzić do podobnego efektu jak układ 
receptora PD-1 – wśród licznych punktów kontroli im-
munologicznej warto wymienić IDO1, LAG3, TIM3 i OX40. 
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Warunki skuteczności immunoterapii
Aby leki i terapie immunokompetentne mogły działać, 
niezbędne jest spełnienie kilku warunków równocześnie. 
Są to: mutacje w obszarach kodujących prawidłowo pre-
zentowane na powierzchni komórek nowotworowych 
(neoantygeny), odpowiedni naciek zapalny, składający 
się z komórek T i komórek prezentujących antygen (pro-
zapalne środowisko – guzy ciepłe i gorące), oraz ekspre-
sja PD-L1 i szlaku PD-1/PD-L1 jako główny mechanizm 
supresji komórek T. 

Powyżej opisano wielostopniowy mechanizm; ak-
tualnie badany jest jego ostatni etap – ekspresja białka 
PD-L1, oceniana często tylko we fragmencie guza no-
wotworowego. Natomiast inny wskaźnik, coraz wyraź-
niej obecny w praktyce klinicznej – tumor mutational 
burden (obciążenie nowotworu mutacjami, TMB) – od-
zwierciedla najwcześniejszy z etapów przedstawionego 
mechanizmu. Wątpliwości nie powinno więc budzić,  
że ani ekspresja PD-L1, ani TMB nie stanowią idealnych 
biomarkerów – nie odzwierciedlają bowiem całego 
skomplikowanego mechanizmu ucieczki immunologicz-
nej i nie potwierdzają jednoznacznie istnienia punktu 
uchwytu dla planowanej terapii. 

Oznaczanie PDl1 i tmB w praktyce klinicznej
Przy oznaczaniu PD-L1 korzysta się z przeciwciał immuno-
histochemicznych i zestawów detekcji zachodzącej 
reakcji barwnej. W poszczególnych badaniach klinicz-
nych używano różnych przeciwciał o różnym potencjale 
wiązania się z nowotworem. O ile stosowane obecnie 
przeciwciała 22C3 i SP263 dają porównywalne wyniki, 
o tyle ekspresja SP142 pojawia się w mniejszej liczbie 
komórek nowotworowych, natomiast reakcja z prze-
ciwciałem 73-10 – w wyraźnie większej. Poza aspektami 
technicznymi trzeba pamiętać, że ekspresja PD-L1 może 
się różnić w zależności od fragmentu guza, jak również 
zmieniać się w czasie, wobec czego wynik jednego ozna-
czenia nie pozwala wnioskować o przyszłym statusie  
PD-L1. Ustalone arbitralnie punkty odcięcia, definiowane 
jako wysoka ekspresja PD-L1 (przykładowo wynik odset-
kowy guza – ang. tumor proportion score, TPS – powyżej 
50%), nie stanowią granicy, po której przekroczeniu mamy 
do czynienia z wyraźną korzyścią kliniczną z zastosowa-
nia immunoterapii. Ustalenie punktów odcięcia to tylko 
praktyczna konieczność podczas planowania badania 
klinicznego. Prawdziwa korzyść z immunoterapii może 
rosnąć (w sposób nieliniowy) wraz z ekspresją PD-L1,  
bez górnej granicy dla tej zależności. 

Oznaczenie TMB polega na określeniu liczby nie-
synonimicznych mutacji w komórkach nowotworu.  
Może obejmować cały eksom (wszystkie kodujące 
fragmenty genomu) albo tylko wybrane fragmenty.  

W metodzie sekwencjonowania całego eksomu (ang. 
whole exome sequencing, WES) zlicza się stwierdzone 
mutacje w porównaniu z komórką somatyczną, ale ta 
metoda nie jest powszechnie używana. Została wyparta 
przez sekwencjonowanie następnej generacji (ang. next 
generation sequencing, NGS) – metodę, która bada kodują-
ce fragmenty wybranych genów. Dziś komercyjnie używa 
się panelu 486 genów wykonywanego testem F1CDx fir-
my Foundation Medicine. Wynik oznaczenia metodą NGS 
prezentowany jest jako liczba stwierdzonych mutacji na 
milion par zasad (Mb). Warto zaznaczyć, że zarówno WES, 
jak i NGS wymagają dodatkowego oprogramowania kom-
puterowego, by oddzielić mutacje istotne klinicznie od 
pozostałych. Z oznaczaniem TMB wiąże się podstawowy 
problem, tak jak w przypadku oznaczania ekspresji PD-L1 
– uzyskiwane wyniki stanowią kontinuum wartości i nie 
sposób jednoznacznie ocenić, gdzie znajduje się klinicz-
nie istotna granica. W różnych scenariuszach klinicznych  
i w zależności od stosowanych testów jako granicę wy-
sokiego TMB przyjmowano 10, 16 lub 20 mutacji/Mb. 

PDl1 czy tmB przy kwalifikacji  
do immunoterapii?
Jak już podkreślono, PD-L1 i TMB opisują niepokrywają-
ce się ze sobą punkty i dostarczają jedynie częściowych 
informacji o statusie immunologicznym nowotworu. 
Warto podkreślić, że populacje wykazujące wysoką eks-
presję PD-L1 i wysoki TMB tylko częściowo się pokrywa-
ją. W badaniach klinicznych wybór wysokiego punktu 
odcięcia dla PD-L1 wiązał się z istotnym wpływem na 
punkt końcowy w przypadku użycia przeciwciał mono-
klonalnych anty-PD-1 (przykładowo pembrolizumab  
w porównaniu z chemioterapią w badaniach KEY-
NOTE-024 i KEYNOTE-042). Z kolei największą sku-
teczność wykorzystania TMB wykazano w badaniach  
z użyciem kombinacji lekowych (przykładowo połą-
czenie niwolumabu z ipilimumabem w porównaniu  
z chemioterapią w badaniu CheckMate 227). 

Uznać należy, że ekspresja PD-L1 jest lepszym czyn-
nikiem predykcyjnym skuteczności konkretnego leku, 
TMB zaś może pokazywać ogólną wrażliwość na leki 
immuno kompetentne. Wydaje się, iż ocena kilku elemen-
tów opisanego mechanizmu ucieczki immunologicznej – 
łącze nie TMB lub PD-L1 z oceną nacieku zapalnego  
w celu poprawy skuteczności albo łączenie TMB i PD-L1 
w celu zidentyfikowania populacji o niskiej liczbie mu-
tacji i niskiej ekspresji PD-L1, by wskazać grupę, która 
nie ma szans na korzyści z immunoterapii – stanie się  
w przewidywalnej przyszłości nowym standardem. TMB 
oznaczany metodą NGS będzie w najbliższym czasie wy-
magać standaryzacji, tak jak stało się w przypadku różnych 
przeciwciał służących do oceny ekspresji PD-L1. 
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Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego personelu medycznego 
powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane. Aby dowiedzieć się, jak zgłaszać działania niepożądane – patrz punkt 4.8.

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

XALKORI 200 mg kapsułki twarde
XALKORI 250 mg kapsułki twarde

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 

XALKORI 200 mg kapsułki twarde
Każda kapsułka twarda zawiera 200 mg kryzotynibu.

XALKORI 250 mg kapsułki twarde
Każda kapsułka twarda zawiera 250 mg kryzotynibu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułka twarda.

XALKORI 200 mg kapsułki twarde
Biała nieprzezroczysta i różowa nieprzezroczysta kapsułka twarda, z nadrukiem „Pfizer” na wieczku oraz „CRZ 200” na korpusie.

XALKORI 250 mg kapsułki twarde
Różowa nieprzezroczysta kapsułka twarda, z nadrukiem „Pfizer” na wieczku oraz „CRZ 250” na korpusie.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 

4.1 Wskazania do stosowania

XALKORI w monoterapii jest wskazany w:
– leczeniu pierwszego rzutu dorosłych pacjentów z ALK-dodatnim zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (ALK-positive NSCLC, ang. anaplastic lymphoma kinase-positive non-small cell lung cancer),
– leczeniu dorosłych pacjentów z wcześniej leczonym ALK-dodatnim zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca,
– leczeniu dorosłych pacjentów z ROS1-dodatnim zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania 

Leczenie produktem XALKORI powinno być rozpoczęte i prowadzone przez lekarza mającego doświadczenie w stosowaniu przeciwnowotworowych produktów leczniczych.

Badanie ALK i ROS1

Przy kwalifikacji pacjentów do leczenia produktem XALKORI konieczne jest wykonanie dokładnego i zwalidowanego testu na obecność ALK lub ROS1 (informacje o testach wykorzystywanych w badaniach, 
patrz punkt 5.1).

Przed rozpoczęciem leczenia kryzotynibem należy potwierdzić, że u danego pacjenta występuje ALK-dodatni lub ROS1-dodatni NSCLC. Ocenę należy przeprowadzić w laboratoriach z udokumentowanym 
doświadczeniem w specjalistycznej technologii, która jest wykorzystywana w takich badaniach (patrz punkt 4.4).

Dawkowanie

Zalecany schemat dawkowania produktu XALKORI to 250 mg dwa razy na dobę (500 mg na dobę), przyjmowane w sposób ciągły.

W przypadku pominięcia dawki, produkt należy przyjąć jak najszybciej. Jeżeli pozostało mniej niż 6 godzin do następnej dawki, nie należy przyjmować pominiętej dawki. Nie należy przyjmować dwóch 
dawek w tym samym czasie w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Dostosowanie dawki
W zależności od indywidualnego profilu bezpieczeństwa i tolerancji leczenia konieczna może być przerwa w stosowaniu produktu i (lub) zmniejszenie dawki. U 1722 pacjentów leczonych kryzotynibem 
z ALK-dodatnim lub ROS1-dodatnim NSCLC w badaniach klinicznych, najczęstszymi działaniami niepożądanymi (≥ 3%) prowadzącymi do czasowego odstawienia produktu były neutropenia, zwiększenie 
aktywności aminotransferaz, wymioty i nudności. Najczęstszymi działaniami niepożądanymi (≥ 3%) prowadzącymi do zmniejszenia dawki były zwiększenie aktywności aminotransferaz i neutropenia. 
Jeśli konieczne jest zmniejszenie dawki u pacjentów leczonych kryzotynibem w dawce 250 mg doustnie dwa razy na dobę, dawkę kryzotynibu należy zmniejszyć według schematu opisanego poniżej.
– Pierwsze zmniejszenie dawki: XALKORI 200 mg doustnie dwa razy na dobę.
– Drugie zmniejszenie dawki: XALKORI 250 mg doustnie raz na dobę.
– Odstawienie na stałe, jeżeli pacjent nie jest w stanie tolerować produktu XALKORI w dawce 250 mg doustnie raz na dobę.

Zalecenia dotyczące zmniejszania dawki po wystąpieniu hematologicznych i  niehematologicznych działań toksycznych podano w Tabelach  1 i  2. W  przypadku pacjentów leczonych dawką kryzotynibu 
mniejszą niż 250 mg dwa razy na dobę należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi zmniejszania dawki, podanymi odpowiednio w Tabelach 1 i 2. 

Tabela 1. Dostosowanie dawki produktu XALKORI – hematologiczne działania toksycznea,b

Stopień CTCAEc Leczenie produktem XALKORI
Stopień 3. Odstawić do uzyskania stopnia ≤ 2., następnie powrócić do tego samego schematu dawkowania
Stopień 4. Odstawić do uzyskania stopnia ≤ 2., następnie powrócić do kolejnej mniejszej dawkid,e

a. Z wyjątkiem limfopenii (o ile nie jest związana ze zdarzeniami klinicznymi, np. zakażeniami oportunistycznymi).
b. U pacjentów, u których wystąpiła neutropenia i leukopenia, patrz również punkty 4.4 i 4.8.
c. National Cancer Institute (NCI) Common Terminology Criteria for Adverse Events (Kryteria Narodowego Instytutu Raka opisujące działania niepożądane).
d. W przypadku nawrotu odstawić do uzyskania stopnia ≤ 2., wówczas powrócić do dawkowania 250 mg raz na dobę. Odstawić XALKORI na stałe w przypadku nawrotu stopnia 4.
e. U pacjentów leczonych dawką 250 mg raz na dobę lub u których dawkę zmniejszono do 250 mg raz na dobę należy przerwać leczenie podczas oceny.

Tabela 2. Dostosowanie dawki produktu XALKORI – niehematologiczne działania toksyczne

Stopień CTCAEa Leczenie produktem XALKORI
Zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej (AlAT) lub 
aminotransferazy asparaginianowej (AspAT) stopnia 3. lub 4. ze 
zwiększeniem stężenia bilirubiny całkowitej stopnia ≤ 1.

Odstawić do uzyskania stopnia ≤ 1. lub wartości początkowej, następnie powrócić do dawki 250 mg raz na dobę i zwiększyć dawkę 
do 200 mg dwa razy na dobę w przypadku stwierdzenia tolerancji klinicznejb,c

Zwiększenie aktywności AlAT lub AspAT stopnia 2., 3. lub 4. 
z jednoczesnym zwiększeniem stężenia bilirubiny całkowitej 
stopnia 2., 3. lub 4. (przy braku cholestazy lub hemolizy)

Na stałe odstawić 

Śródmiąższowa choroba płuc (ang. interstitial lung disease, ILD)/
zapalenie płuc jakiegokolwiek stopnia

Odstawić w przypadku podejrzenia ILD/zapalenia płuc, a jeśli rozpoznane zostanie ILD/zapalenie płuc związane z leczeniem – 
odstawić na stałed

Wydłużenie odstępu QTc stopnia 3.
Odstawić do uzyskania stopnia ≤ 1., sprawdzić i, jeśli konieczne, skorygować stężenia elektrolitów, następnie powrócić do kolejnej 
mniejszej dawkib,c

Wydłużenie odstępu QTc stopnia 4. Na stałe odstawić 

Bradykardia stopnia 2., 3.d,e

Objawowa, może być ciężka i istotna klinicznie; wskazana 
interwencja kliniczna

Odstawić do uzyskania stopnia ≤ 1. lub częstości rytmu serca wynoszącej 60 lub więcej

Ocenić stosowane jednocześnie produkty lecznicze powodujące bradykardię, a także przeciwnadciśnieniowe produkty lecznicze

Jeśli ustalono, który z jednocześnie stosowanych produktów leczniczych wywołał bradykardię i odstawiono go lub zmodyfikowano 
jego dawkę, powrócić do wcześniej stosowanej dawki po uzyskaniu stopnia ≤ 1. lub częstości rytmu serca wynoszącej 60 lub więcej

Jeśli nie ustalono, który z jednocześnie stosowanych produktów leczniczych jest przyczyną bradykardii, lub jeśli produkt leczniczy 
powodujący bradykardię nie został odstawiony ani nie zmodyfikowano jego dawki, powrócić do stosowania w zmniejszonej dawcec 
po uzyskaniu stopnia ≤ 1. lub częstości rytmu serca wynoszącej 60 lub więcej

Bradykardia stopnia 4.d,e,f

Stan zagrażający życiu; wskazana pilna interwencja

Odstawić na stałe, jeśli nie ustalono, który z jednocześnie stosowanych produktów leczniczych jest przyczyną bradykardii

Jeśli ustalono, który z jednocześnie stosowanych produktów leczniczych jest przyczyną bradykardii i odstawiono go lub 
zmodyfikowano jego dawkę, powrócić do dawki 250 mg raz na dobęc po uzyskaniu stopnia ≤ 1. lub częstości rytmu serca 
wynoszącej 60 lub więcej, często monitorując stan pacjenta

Zaburzenia oka (utrata wzroku) stopnia 4. Odstawić w przypadku rozpoznania ciężkiej utraty wzroku

a. NCI Common Terminology Criteria for Adverse Events (Kryteria Narodowego Instytutu Raka opisujące działania niepożądane).
b. Odstawić XALKORI na stałe w przypadku kolejnego nawrotu stopnia ≥ 3. (patrz punkty 4.4 i 4.8).
c. U pacjentów leczonych dawką 250 mg raz na dobę lub u których dawkę zmniejszono do 250 mg raz na dobę należy przerwać leczenie podczas oceny.
d. Patrz punkty 4.4 i 4.8.
e. Częstość rytmu serca poniżej 60 uderzeń na minutę.
f. Odstawić na stałe w przypadku nawrotu.

Zaburzenia czynności wątroby
Kryzotynib jest w znacznym stopniu metabolizowany w wątrobie. Leczenie kryzotynibem należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby (patrz tabela 2 i punkty 4.4, 4.8 i 5.2).

Na podstawie klasyfikacji National Cancer Institute (NCI) nie zaleca się dostosowania dawki początkowej kryzotynibu u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby [z aktywnością AspAT > górnej 
granicy normy (GGN) i stężeniem bilirubiny całkowitej ≤ GGN lub z jakąkolwiek aktywnością AspAT i stężeniem bilirubiny całkowitej przekraczającym GGN, lecz nie więcej niż 1,5 raza]. U pacjentów z umiarkowanymi 
zaburzeniami czynności wątroby (z jakąkolwiek aktywnością AspAT i stężeniem bilirubiny całkowitej od > 1,5 × GGN do ≤ 3 × GGN) zalecana dawka początkowa wynosi 200 mg dwa razy na dobę. U pacjentów 
z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (z jakąkolwiek aktywnością AspAT i stężeniem bilirubiny całkowitej > 3 × GGN) zalecana dawka początkowa wynosi 250 mg raz na dobę (patrz punkt 5.2). Dostosowanie 
dawki kryzotynibu zgodnie z klasyfikacją Child-Pugh nie było badane u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.

Zaburzenia czynności nerek
Nie jest zalecane dostosowanie dawki początkowej u pacjentów z łagodnymi (klirens kreatyniny ≥ 60 i < 90 ml/min) lub umiarkowanymi (klirens kreatyniny ≥ 30 i < 60 ml/min) zaburzeniami czynności 
nerek, ponieważ populacyjna analiza farmakokinetyczna wykazała brak znaczących klinicznie zmian ekspozycji na kryzotynib w stanie stacjonarnym u tych pacjentów. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami 
czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min) może wystąpić zwiększone stężenie kryzotynibu w osoczu. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek niewymagającymi dializy otrzewnowej lub 
hemodializy, należy zmniejszyć dawkę początkową kryzotynibu przyjmowanego doustnie do 250 mg raz na dobę. Po upływie co najmniej 4 tygodni leczenia można zwiększyć dawkę do 200 mg dwa razy na 
dobę w zależności od indywidualnego bezpieczeństwa stosowania i tolerancji (patrz punkty 4.4. i 5.2).

Osoby w podeszłym wieku
Nie ma konieczności dostosowywania dawki początkowej (patrz punkty 5.1 i 5.2).

Dzieci i młodzież
Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności kryzotynibu u dzieci i młodzieży. Brak dostępnych danych.

Sposób podawania

Kapsułki należy połykać w całości, najlepiej popijając wodą. Nie należy ich kruszyć, rozpuszczać lub otwierać. Można je przyjmować z pokarmem lub bez pokarmu. Należy unikać spożywania grejpfrutów 
lub soku grejpfrutowego, gdyż mogą one powodować zwiększenie stężenia kryzotynibu w  osoczu. Należy unikać stosowania ziela dziurawca zwyczajnego, gdyż może zmniejszać stężenie kryzotynibu 
w osoczu (patrz punkt 4.5).

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na kryzotynib lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania 

Ocena statusu ALK i ROS1

Ważne jest, aby ocenić status ALK lub ROS1 pacjenta z zastosowaniem odpowiednio zwalidowanych i niezawodnych metod, co pozwoli uniknąć wyników fałszywie dodatnich i fałszywie ujemnych.

Hepatotoksyczność

U pacjentów leczonych kryzotynibem w badaniach klinicznych zgłaszano wywołaną przez produkt hepatotoksyczność (w tym przypadki prowadzące do zgonu) (patrz punkt 4.8). Należy wykonywać testy 
czynnościowe wątroby, w tym oznaczenie AlAT, AspAT i bilirubiny całkowitej, raz w tygodniu w ciągu pierwszych 2 miesięcy leczenia, a następnie raz w miesiącu oraz w razie wskazań klinicznych, przy czym 
częstsze badania konieczne są w przypadku zwiększenia tych parametrów do stopnia 2., 3. i 4. Zalecenia dotyczące pacjentów ze zwiększeniem aktywności aminotransferaz, patrz punkt 4.2.

Śródmiąższowa choroba płuc/zapalenie płuc

U pacjentów leczonych kryzotynibem może wystąpić ciężka, zagrażająca życiu lub prowadząca do zgonu śródmiąższowa choroba płuc (ILD, ang. interstitial lung disease)/zapalenie płuc. Należy monitorować 
pacjentów, u których występują objawy ze strony układu oddechowego wskazujące na ILD/zapalenie płuc. W przypadku podejrzenia ILD/zapalenia płuc kryzotynib należy odstawić. Związane z leczeniem 
ILD/zapalenie płuc należy wziąć pod uwagę w rozpoznaniu różnicowym u pacjentów z chorobami podobnymi do ILD, takimi jak: zapalenie płuc, popromienne zapalenie płuc, zapalenie płuc z nadwrażliwości, 
śródmiąższowe zapalenie płuc, zwłóknienie płuc, zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS, ang. acute respiratory distress syndrome), zapalenie pęcherzyków płucnych, naciek w płucach, zapalenie płuc, 
obrzęk płuc, przewlekła obturacyjna choroba płuc, wysięk opłucnowy, zachłystowe zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli, zarostowe zapalenie oskrzelików i rozstrzenie oskrzeli. Należy wykluczyć inne możliwe 
przyczyny ILD/zapalenia płuc oraz odstawić na stałe kryzotynib u pacjentów, u których rozpoznano ILD/zapalenie płuc związane z leczeniem (patrz punkty 4.2 i 4.8).

Wydłużenie odstępu QT

W  badaniach klinicznych u  pacjentów leczonych kryzotynibem (patrz punkty 4.8 i  5.2) obserwowano wydłużenie odstępu QTc, które może prowadzić do zwiększonego ryzyka tachyarytmii komorowej 
(np.  Torsade de Pointes) lub nagłego zgonu. Przed rozpoczęciem leczenia należy rozważyć korzyści i  potencjalne ryzyko związane ze stosowaniem kryzotynibu u  pacjentów z  występującą wcześniej 
bradykardią, z wydłużeniem odstępu QTc w wywiadzie lub predyspozycją do wydłużenia odstępu QTc, przyjmujących jednocześnie leki przeciwarytmiczne lub inne produkty lecznicze wydłużające odstęp 
QT oraz u pacjentów z występującą chorobą serca i (lub) zaburzeniami elektrolitowymi. Kryzotynib należy podawać ostrożnie u tych pacjentów i okresowo monitorować stan pacjenta badaniem EKG, oraz 
kontrolować stężenia elektrolitów i czynność nerek. Podczas stosowania kryzotynibu należy wykonać badanie EKG i oznaczenie stężenia elektrolitów (np. wapnia, magnezu, potasu) w możliwie krótkim czasie 
przed podaniem pierwszej dawki, a następnie zaleca się okresowe monitorowanie EKG i stężenia elektrolitów, zwłaszcza na początku leczenia, w przypadku wymiotów, biegunki, odwodnienia lub zaburzenia 
czynności nerek. Jeśli konieczne, należy skorygować stężenia elektrolitów. Jeśli odstęp QTc wydłuży się o 60 ms lub więcej w stosunku do wartości początkowej, a długość odstępu QTc będzie wynosiła 
< 500 ms, należy odstawić kryzotynib i skonsultować się z kardiologiem. Jeśli odstęp QTc wydłuży się do 500 ms lub więcej, konieczna jest natychmiastowa konsultacja kardiologiczna. Zalecenia dotyczące 
pacjentów, u których wystąpi wydłużenie odstępu QTc, patrz punkty 4.2, 4.8 i 5.2.

Bradykardia

W  badaniach klinicznych u  13% pacjentów leczonych kryzotynibem zgłaszano przypadki bradykardii z  jakiejkolwiek przyczyny. U  pacjentów otrzymujących kryzotynib może wystąpić objawowa 
bradykardia (np. omdlenie, zawroty głowy, niedociśnienie tętnicze). Pełny wpływ kryzotynibu na zmniejszenie częstości rytmu serca może się ujawnić w ciągu kilku tygodni po rozpoczęciu leczenia. Należy 
w miarę możliwości unikać stosowania kryzotynibu w skojarzeniu z  innymi lekami spowalniającymi czynność serca (np. beta-adrenolitykami, lekami blokującymi kanał wapniowy innymi niż pochodne 
dihydropirydyny, takimi jak werapamil i diltiazem, klonidyną, digoksyną) ze względu na zwiększone ryzyko objawowej bradykardii. Należy regularnie monitorować częstość rytmu serca i ciśnienie tętnicze. 
W przypadku bezobjawowej bradykardii nie ma konieczności dostosowania dawki. Zalecenia dotyczące leczenia pacjentów, u których wystąpiła objawowa bradykardia, patrz punkty Dostosowanie dawki 
i Działania niepożądane (punkty 4.2 i 4.8).

Niewydolność serca

W badaniach klinicznych z zastosowaniem kryzotynibu i podczas monitorowania działań niepożądanych po wprowadzeniu produktu do obrotu zgłaszano ciężkie, zagrażające życiu lub prowadzące do zgonu 
działania niepożądane w postaci niewydolności serca (patrz punkt 4.8). 

Pacjenci, zarówno z  występującymi wcześniej zaburzeniami serca, jak i  bez nich, którzy otrzymują kryzotynib, powinni być monitorowani w  celu wykrycia przedmiotowych i  podmiotowych objawów 
niewydolności serca (duszność, obrzęk, szybki przyrost masy ciała w  wyniku zatrzymania płynów). W  przypadku zaobserwowania takich objawów należy rozważyć tymczasowe odstawienie produktu, 
zmniejszenie dawki lub przerwanie leczenia.

Neutropenia i leukopenia

W badaniach klinicznych z zastosowaniem kryzotynibu u pacjentów z ALK-dodatnim lub ROS1-dodatnim NSCLC neutropenię stopnia 3. i 4. zgłaszano bardzo często (12%). Leukopenię stopnia 3. lub 4. 
zgłaszano często (3%) (patrz punkt 4.8). W  badaniach klinicznych z  zastosowaniem kryzotynibu u  mniej niż 0,5% pacjentów wystąpiła gorączka neutropeniczna. Należy monitorować morfologię krwi 
z rozmazem zgodnie ze wskazaniami klinicznymi, przy czym w przypadku nieprawidłowości stopnia 3. lub 4., gorączki lub infekcji konieczne jest częstsze powtarzanie badań (patrz punkt 4.2).

Perforacja w obrębie przewodu pokarmowego

W  badaniach klinicznych kryzotynibu zgłaszano przypadki perforacji w  obrębie przewodu pokarmowego. Po  wprowadzeniu kryzotynibu do obrotu zgłaszano przypadki perforacji w  obrębie przewodu 
pokarmowego prowadzące do zgonu (patrz punkt 4.8).

Kryzotynib należy stosować z ostrożnością u pacjentów z ryzykiem perforacji w obrębie przewodu pokarmowego (np. z zapaleniem uchyłków jelita w wywiadzie, przerzutami nowotworowymi do przewodu 
pokarmowego, przyjmujących jednocześnie produkty lecznicze o znanym ryzyku perforacji przewodu pokarmowego).

Należy przerwać podawanie kryzotynibu pacjentom, u  których wystąpi perforacja w  obrębie przewodu pokarmowego. Pacjentów należy poinformować, jakie są pierwsze objawy perforacji przewodu 
pokarmowego i zalecić niezwłoczne skonsultowanie się z lekarzem w razie ich wystąpienia.

Wpływ na nerki 

W badaniach klinicznych z zastosowaniem kryzotynibu obserwowano u pacjentów zwiększone stężenie kreatyniny we krwi i zmniejszenie klirensu kreatyniny. W badaniach klinicznych oraz po wprowadzeniu 
produktu leczniczego do obrotu u  pacjentów leczonych kryzotynibem zgłaszano niewydolność nerek oraz ostrą niewydolność nerek. Odnotowano również przypadki zgonów, przypadki wymagające 
hemodializy i przypadki hiperkaliemii stopnia 4. Zaleca się kontrolowanie czynności nerek u pacjentów na początku oraz w trakcie leczenia kryzotynibem. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów 
z czynnikami ryzyka lub z zaburzeniami czynności nerek w wywiadzie (patrz punkt 4.8).

Zaburzenia czynności nerek

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek niewymagającymi dializy otrzewnowej lub hemodializy, należy dostosować dawkę kryzotynibu (patrz punkty 4.2 i 5.2).

Wpływ na wzrok

W  badaniach klinicznych z  zastosowaniem kryzotynibu, u  pacjentów z  ALK-dodatnim lub ROS1-dodatnim NSCLC (N  =  1722) ubytek pola widzenia w  stopniu 4. z  utratą wzroku zgłoszono u  4 (0,2%) 
pacjentów. Zgłaszano, że potencjalnymi przyczynami utraty wzroku są zanik nerwu wzrokowego i zaburzenia nerwu wzrokowego.

U pacjentów z niedawno rozpoznaną ciężką utratą wzroku (najlepsza ostrość wzroku po korekcji poniżej 6/60 w jednym oku lub obu oczach), należy przerwać leczenie kryzotynibem (patrz punkt 4.2). Należy 
przeprowadzić odpowiednie badania okulistyczne: badanie najlepszej ostrości wzroku po korekcji, zdjęcie siatkówki oka, badanie pola widzenia, optyczną koherentną tomografię dna oka (OCT) oraz inne 
badania okulistyczne, które przeprowadza się u pacjentów z nowo rozpoznaną ciężką utratą wzroku. Brak jest wystarczających informacji, które pozwoliłyby na określenie ryzyka związanego ze wznowieniem 
podawania kryzotynibu u pacjentów z ciężką utratą wzroku. Decyzja o wznowieniu podawania kryzotynibu powinna uwzględniać potencjalne korzyści z leczenia dla pacjenta.

Jeśli zaburzenia widzenia utrzymują się lub nasilają, zaleca się przeprowadzenie konsultacji okulistycznej (patrz punkt 4.8).

Interakcje lekowe

Należy unikać jednoczesnego stosowania kryzotynibu z silnymi inhibitorami CYP3A4 lub silnymi i umiarkowanymi induktorami CYP3A4 (patrz punkt 4.5).  

Należy unikać jednoczesnego stosowania kryzotynibu z substratami CYP3A4 o wąskim indeksie terapeutycznym (patrz punkt 4.5). Należy unikać stosowania kryzotynibu w skojarzeniu z  innymi lekami 
powodującymi spowolnienie czynności serca, produktami leczniczymi wydłużającymi odstęp QT i (lub) lekami przeciwarytmicznymi (patrz punkt 4.4 Wydłużenie odstępu QT, Bradykardia i punkt 4.5).

Interakcje z pokarmem

W trakcie leczenia kryzotynibem należy unikać grejpfrutów oraz soku grejpfrutowego (patrz punkty 4.2 i 4.5).

Rozpoznanie histologiczne inne niż gruczolakorak

Dostępne są ograniczone dane dotyczące pacjentów z rozpoznaniem ALK-dodatniego lub ROS1-dodatniego NSCLC innego niż gruczolakorak, w tym raka płaskonabłonkowego (ang. squamous cell carcinoma, 
SCC) (patrz punkt 5.1).

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Interakcje farmakokinetyczne

Substancje, które mogą zwiększać stężenia kryzotynibu w osoczu
Oczekuje się, że jednoczesne podawanie kryzotynibu z silnymi inhibitorami CYP3A będzie zwiększać stężenia kryzotynibu w osoczu. Jednoczesne podanie pojedynczej doustnej dawki 150 mg kryzotynibu 
i  ketokonazolu (200  mg dwa razy na dobę), silnego inhibitora CYP3A, powodowało zwiększenie ogólnoustrojowej ekspozycji na kryzotynib, przy wartościach pola pod krzywą zależności stężenia leku 
w  osoczu od czasu w  zakresie od zera do nieskończoności (AUCinf) i  maksymalnego obserwowanego stężenia w  osoczu (Cmax) kryzotynibu około 3,2 raza i  1,4 raza większych, odpowiednio, niż podczas 
podawania kryzotynibu w monoterapii.

Jednoczesne wielokrotne podawanie kryzotynibu (250 mg raz na dobę) i silnego inhibitora CYP3A – itrakonazolu (200 mg raz na dobę) powodowało zwiększenie wartości AUCtau i Cmax kryzotynibu w stanie 
stacjonarnym o odpowiednio 1,6 i 1,3 raza w porównaniu z wartościami obserwowanymi podczas podawania kryzotynibu w monoterapii.

Z tego względu należy unikać jednoczesnego stosowania silnych inhibitorów CYP3A (np. atazanawiru, rytonawiru, kobicystatu, itrakonazolu, ketokonazolu, pozakonazolu, worykonazolu, klarytromycyny, 
telitromycyny oraz erytromycyny), chyba że potencjalne korzyści dla pacjenta przewyższają ryzyko związane z ich stosowaniem. W takim przypadku należy ściśle monitorować pacjentów, czy nie występują 
u nich działania niepożądane kryzotynibu (patrz punkt 4.4).

Modelowanie farmakokinetyczne bazujące na fizjologii (PBPK, ang. physiologically-based pharmacokinetic) przewiduje 17% zwiększenie AUC kryzotynibu w stanie stacjonarnym po leczeniu umiarkowanymi 
inhibitorami CYP3A, diltiazemem lub werapamilem. Z tego względu w przypadku jednoczesnego stosowania kryzotynibu z umiarkowanymi inhibitorami CYP3A zaleca się ostrożność.

Grejpfruty oraz sok grejpfrutowy mogą także zwiększać stężenia kryzotynibu w osoczu i należy ich unikać (patrz punkty 4.2 i 4.4).

Substancje, które mogą zmniejszać stężenia kryzotynibu w osoczu
Jednoczesne podanie wielokrotnych dawek kryzotynibu (250 mg dwa razy na dobę) z wielokrotnymi dawkami ryfampicyny (600 mg raz na dobę), silnego induktora CYP3A4, powodowało 84% i 79% 
zmniejszenie, odpowiednio, AUCtau i Cmax kryzotynibu w stanie stacjonarnym, w porównaniu z kryzotynibem podawanym w monoterapii. Należy unikać jednoczesnego stosowania silnych induktorów CYP3A, 
obejmujących między innymi karbamazepinę, fenobarbital, fenytoinę, ryfampicynę i ziele dziurawca zwyczajnego (patrz punkt 4.4). 

Nie ustalono wpływu umiarkowanego induktora, takiego jak efawirenz lub ryfabutyna, dlatego należy również unikać jego jednoczesnego stosowania z kryzotynibem (patrz punkt 4.4).

Jednoczesne stosowanie z produktami leczniczymi zwiększającymi pH soku żołądkowego
Rozpuszczalność kryzotynibu w wodzie zależy od pH – niskie (kwasowe) pH powoduje zwiększenie rozpuszczalności. Podanie pojedynczej dawki 250 mg kryzotynibu po leczeniu esomeprazolem w dawce 
40 mg raz na dobę przez 5 dni spowodowało zmniejszenie całkowitej ekspozycji (AUCinf) na kryzotynib o około 10% i nie wpłynęło na zmianę maksymalnej ekspozycji (Cmax). Zmiana całkowitej ekspozycji nie 
była znacząca klinicznie. Z tego względu nie ma konieczności dostosowania dawki początkowej w przypadku stosowania kryzotynibu jednocześnie z lekami zwiększającymi pH soku żołądkowego (takimi jak 
inhibitory pompy protonowej, antagoniści receptora H2 lub leki zobojętniające sok żołądkowy).

Substancje, których stężenia w osoczu mogą być zmienione przez kryzotynib
Po podaniu 250 mg kryzotynibu przez 28 dni dwa razy na dobę u pacjentów z nowotworem, AUCinf doustnego midazolamu było 3,7 razy większe niż przy stosowaniu midazolamu w monoterapii, co sugeruje, 
że kryzotynib jest umiarkowanym inhibitorem CYP3A. Z tego względu należy unikać jednoczesnego podawania kryzotynibu z substratami CYP3A o wąskim indeksie terapeutycznym, w tym alfentanylem, 
cyzaprydem, cyklosporyną, pochodnymi ergotaminy, fentanylem, pimozydem, chinidyną, syrolimusem i  takrolimusem (patrz punkt 4.4). Gdy konieczne jest zastosowanie skojarzonego leczenia, należy 
wdrożyć ścisłe monitorowanie kliniczne.
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Badania in vitro wskazują, że kryzotynib jest inhibitorem CYP2B6. Dlatego kryzotynib może zwiększać stężenie w osoczu jednocześnie podawanych produktów leczniczych, które są metabolizowane przez 
CYP2B6 (np. bupropion, efawirenz).

Badania in vitro na ludzkich hepatocytach wskazują, że kryzotynib może indukować enzymy regulowane przez receptor pregnanu X (PXR) oraz konstytutywny receptor androstanu (CAR) [np. CYP3A4, 
CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, UGT1A1]. Jednak, po jednoczesnym podaniu kryzotynibu z  substratem badawczym CYP3A4, midazolamem, nie obserwowano indukcji in vivo. Należy zachować ostrożność 
podczas podawania kryzotynibu w skojarzeniu z produktami leczniczymi, które są metabolizowane głównie przez te enzymy. Warto podkreślić, że skuteczność jednocześnie stosowanych doustnych leków 
antykoncepcyjnych może ulec zmniejszeniu.

Badania in vitro wykazały, że kryzotynib jest słabym inhibitorem UDP-glukuronylotransferazy (UGT)1A1 i UGT2B7. Z tego względu kryzotynib może potencjalnie zwiększać stężenia w osoczu jednocześnie 
podawanych leków, które są metabolizowane głównie przez UGT1A1 (np. raltegrawir, irynotekan) lub UGT2B7 (np. morfina, nalokson).

Na podstawie badania in vitro oczekuje się, że kryzotynib będzie hamował P-gp występującą w  jelitach. Z  tego względu podawanie kryzotynibu z  produktami leczniczymi, które są substratami P-gp 
(np. digoksyną, dabigatranem, kolchicyną, prawastatyną), może zwiększać ich efekt terapeutyczny oraz indukować działania niepożądane. Zaleca się ścisłe monitorowanie kliniczne podczas podawania 
kryzotynibu z tymi produktami leczniczymi.

Kryzotynib jest inhibitorem OCT1 i  OCT2 w  warunkach in vitro. Z  tego względu kryzotynib może zwiększać stężenia w  osoczu jednocześnie podawanych leków, które są substratami OCT1 i  OCT2 
(np. metformina, prokainamid).

Interakcje farmakodynamiczne

W badaniach klinicznych podczas stosowania kryzotynibu obserwowano wydłużenie odstępu QT. Z tego względu należy starannie rozważyć jednoczesne stosowanie kryzotynibu z produktami leczniczymi, 
o których wiadomo, że mogą wydłużać odstęp QT lub produktami leczniczymi, które mogą indukować Torsades de pointes (np. leki przeciwarytmiczne klasy IA [chinidyna, dyzopiramid] lub klasy III [np. 
amiodaron, sotalol, dofetylid, ibutylid], metadon, cyzapryd, moksyfloksacyna, leki neuroleptyczne, itp.). W przypadku skojarzonego leczenia tymi produktami leczniczymi należy monitorować odstęp QT 
(patrz punkty 4.2 i 4.4).

W badaniach klinicznych zgłaszano bradykardię, dlatego podczas stosowania kryzotynibu w skojarzeniu z innymi produktami zwalniającymi czynność serca (np. lekami blokującymi kanał wapniowy innymi 
niż pochodne dihydropirydyny, jak werapamil i  diltiazem, beta-adrenolitykami, klonidyną, guanfacyną, digoksyną, meflochiną, inhibitorami cholinoesterazy, pilokarpiną) należy zachować ostrożność 
z powodu ryzyka bradykardii (patrz punkty 4.2 i 4.4). 

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację 

Antykoncepcja u mężczyzn i kobiet

Kobietom w wieku rozrodczym należy zalecić, aby w czasie stosowania produktu XALKORI unikały zachodzenia w ciążę.

W czasie terapii i przez co najmniej 90 dni po zakończeniu leczenia należy stosować odpowiednie metody antykoncepcji (patrz punkt 4.5).

Ciąża

XALKORI może uszkadzać płód podczas podawania kobiecie w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3).

Brak danych dotyczących stosowania kryzotynibu u kobiet w ciąży. Tego produktu leczniczego nie stosować w okresie ciąży, chyba że stan kliniczny kobiety wymaga leczenia. Kobiety w ciąży lub kobiety, które 
zaszły w ciążę w czasie przyjmowania kryzotynibu oraz leczonych mężczyzn, których partnerki są w ciąży, należy poinformować o potencjalnym zagrożeniu dla płodu.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy kryzotynib i jego metabolity przenikają do mleka ludzkiego. Z powodu możliwości szkodliwego działania na niemowlę, należy poradzić matkom, aby w czasie przyjmowania produktu 
XALKORI unikały karmienia piersią (patrz punkt 5.3).

Płodność

Na podstawie nieklinicznych wyników dotyczących bezpieczeństwa ustalono, że produkt XALKORI może upośledzać płodność u mężczyzn i kobiet (patrz punkt 5.3). Przed leczeniem zarówno mężczyźni, jak 
i kobiety powinni zasięgnąć porady dotyczącej zachowania płodności.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Należy zachować ostrożność w czasie prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, gdyż u pacjentów przyjmujących produkt XALKORI mogą wystąpić objawowa bradykardia (np. omdlenie, zawroty głowy, 
niedociśnienie tętnicze), zaburzenia widzenia lub zmęczenie (patrz punkty 4.2, 4.4 i 4.8).

4.8 Działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Dane opisane poniżej dotyczą ekspozycji na produkt XALKORI 1669 pacjentów z ALK-dodatnim zaawansowanym NSCLC, którzy uczestniczyli w 2 randomizowanych badaniach fazy III (badania 1007 i 1014) 
oraz w 2 jednoramiennych badaniach (badania 1001 i 1005), i 53 pacjentów z ROS1-dodatnim zaawansowanym NSCLC, którzy brali udział w jednoramiennym badaniu 1001, łącznie 1722 pacjentów (patrz 
punkt 5.1). Pacjenci otrzymywali początkową dawkę doustną 250 mg dwa razy na dobę przyjmowaną w sposób ciągły. W badaniu 1014 mediana czasu trwania leczenia wynosiła 47 tygodni u pacjentów 
w grupie leczonej kryzotynibem (N = 171); mediana czasu trwania leczenia wynosiła 23 tygodnie u pacjentów, którzy przeszli z grupy chemioterapii do grupy otrzymującej leczenie kryzotynibem (N = 109). 
W badaniu 1007 mediana czasu trwania leczenia wynosiła 48 tygodni u pacjentów w grupie leczonej kryzotynibem (N = 172). W przypadku pacjentów z ALK-dodatnim NSCLC w badaniach 1001 (N = 154) 
i 1005 (N = 1063) mediana czasu trwania leczenia wynosiła odpowiednio 57  i 45 tygodni. W przypadku pacjentów z ROS1-dodatnim NSCLC w badaniu 1001 (N = 53) mediana czasu trwania leczenia 
wynosiła 101 tygodni.

Najcięższymi działaniami niepożądanymi występującymi u 1722 pacjentów z ALK-dodatnim lub ROS1-dodatnim zaawansowanym NSCLC są: hepatotoksyczność, ILD/zapalenie płuc, neutropenia i wydłużenie 
odstępu QT (patrz punkt 4.4). Najczęstszymi działaniami niepożądanymi (≥ 25%) u pacjentów z ALK-dodatnim lub ROS1-dodatnim NSCLC są: zaburzenia widzenia, nudności, biegunka, wymioty, obrzęk, 
zaparcie, zwiększenie aktywności aminotransferaz, zmęczenie, zmniejszenie apetytu, zawroty głowy i neuropatia.

Tabelaryczny wykaz działań niepożądanych

W Tabeli 3 przedstawiono działania niepożądane zgłaszane u 1722 pacjentów z ALK-dodatnim lub ROS1-dodatnim zaawansowanym NSCLC, którzy otrzymywali kryzotynib w 2 randomizowanych badaniach 
fazy III (1007 i 1014) oraz 2 jednoramiennych badaniach klinicznych (1001 i 1005) (patrz punkt 5.1). 

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi (≥  3%, częstość bez względu na przyczynę), które doprowadziły do czasowego odstawienia produktu, były neutropenia (11%), zwiększenie aktywności 
aminotransferaz (7%), wymioty (5%) i nudności (4%). Najczęstszymi działaniami niepożądanymi (≥ 3%, częstość bez względu na przyczynę), które doprowadziły do zmniejszenia dawki, były zwiększenie 
aktywności aminotransferaz (4%) i neutropenia (3%). Działania niepożądane, bez względu na przyczynę, związane z leczeniem były powodem odstawienia produktu na stałe u 302 (18%) pacjentów, przy 
czym najczęstszymi działaniami niepożądanymi (≥ 1%) były śródmiąższowa choroba płuc (1%) i zwiększenie aktywności aminotransferaz (1%).

Działania niepożądane wymienione w Tabeli 3 przedstawiono według klasyfikacji układów i narządów oraz kategorii częstości występowania, które zdefiniowano zgodnie z następującą konwencją: bardzo 
często (≥ 1/10), często (≥ 1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥ 1/1000 do < 1/100), rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie 
dostępnych danych). W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania działania niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Tabela 3. Działania niepożądane zgłaszane w badaniach klinicznych z zastosowaniem kryzotynibu (N=1722)*

Klasyfikacja układów i narządów Bardzo często Często Niezbyt często
Zaburzenia krwi i układu chłonnego Neutropeniaa (22%)

Niedokrwistośćb (15%)
Leukopeniac (15%)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Zmniejszenie apetytu (30%) Hipofosfatemia (6%)
Zaburzenia układu nerwowego Neuropatiad (25%)

Zaburzenia smaku (21%) 
Zaburzenia oka Zaburzenia widzeniae (63%)
Zaburzenia serca Zawroty głowyf (26%)

Bradykardiag (13%)
Niewydolność sercah (1%)
Wydłużenie odstępu QT w EKG (4%)
Omdlenia (3%)

Zaburzenia układu oddechowego, klatki 
piersiowej i śródpiersia

Śródmiąższowa choroba płuci (3%)

Zaburzenia żołądka i jelit Wymioty (51%)
Biegunka (54%)
Nudności (57%)
Zaparcie (43%)
Ból brzucha j (21%)

Zapalenie przełykuk (2%)
Niestrawność (8%)

Perforacja przewodu pokarmowegol (< 1%)

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych Zwiększenie aktywności aminotransferazm 
(32%)

Zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej 
we krwi (7%)

Niewydolność wątroby (< 1%)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Wysypka (13%)
Zaburzenia nerek i dróg moczowych Torbiel nerkin (3%)

Zwiększenie stężenia kreatyniny we krwio (8%)
Ostra niewydolność nerek (< 1%)
Niewydolność nerek (< 1%)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu 
podania

Obrzękp (47%)
Zmęczenie (30%)

  

Badania diagnostyczne Zmniejszenie stężenia testosteronu we 
krwiq (2%)

Terminy opisujące zdarzenia, które reprezentują to samo pojęcie medyczne lub chorobę, zostały zgrupowane i  wymienione w  Tabeli  3, jako pojedyncze działanie niepożądane leku. Zdarzenia, które 
rzeczywiście zgłoszono w badaniu do wyznaczonej daty i które zostały zaliczone do danego działania niepożądanego leku, zostały podane w nawiasach, jak wymieniono poniżej.

a. Neutropenia (Gorączka neutropeniczna, Neutropenia, Zmniejszenie liczby neutrofilów).
b. Niedokrwistość (Niedokrwistość, Zmniejszenie stężenia hemoglobiny, Niedokrwistość niedobarwliwa).
c. Leukopenia (Leukopenia, Zmniejszenie liczby leukocytów).
d. Neuropatia (Uczucie pieczenia, Zaburzenie czucia, Mrowienie, Zaburzenia chodu, Zwiększona wrażliwość, Niedoczulica, Hipotonia, Zaburzenia ruchowe, Zanik mięśni, Osłabienie mięśni, Neuralgia, 

Zapalenie nerwu, Neuropatia obwodowa, Neurotoksyczność, Parestezje, Obwodowa neuropatia ruchowa, Obwodowa neuropatia czuciowo-ruchowa, Obwodowa neuropatia czuciowa, Porażenie nerwu 
strzałkowego, Polineuropatia, Zaburzenia czuciowe, Pieczenie skóry).

e. Zaburzenia widzenia (Podwójne widzenie, Widzenie z  efektem halo, Światłowstręt, Błyski, Niewyraźne widzenie, Zmniejszenie ostrości wzroku, Jasne widzenie, Osłabienie widzenia, Perseweracja 
wzrokowa, Męty w ciele szklistym).

f. Zawroty głowy (Zaburzenia równowagi, Zawroty głowy, Ortostatyczne zawroty głowy, Stan przedomdleniowy).
g. Bradykardia (Bradykardia, Zmniejszenie częstości rytmu serca, Bradykardia zatokowa).
h. Niewydolność serca (niewydolność serca, zastoinowa niewydolność serca, zmniejszenie frakcji wyrzutowej, niewydolność lewokomorowa, obrzęk płuc). W  badaniach klinicznych (n  =  1722) 

u 19 (1,1%) pacjentów leczonych kryzotynibem stwierdzono niewydolność serca różnego stopnia, u 8 (0,5%) pacjentów była to choroba stopnia 3. lub 4., a u 3 (0,2%) pacjentów prowadząca do 
zgonu.

i. Śródmiąższowa choroba płuc (Zespół ostrej niewydolności oddechowej, Zapalenie pęcherzyków płucnych, Śródmiąższowa choroba płuc, Zapalenie płuc).
j. Ból brzucha (Dyskomfort w jamie brzusznej, Ból brzucha, Ból w podbrzuszu, Ból w nadbrzuszu, Tkliwość jamy brzusznej).
k. Zapalenie przełyku (Zapalenie przełyku, Owrzodzenie przełyku).
l. Perforacja przewodu pokarmowego (Perforacja przewodu pokarmowego, Perforacja jelit, Perforacja jelita grubego).
m. Zwiększenie aktywności aminotransferaz (Zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej, Zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej, Zwiększenie aktywności gamma- 

-glumamylotranspeptydazy, Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, Nieprawidłowa czynność wątroby, Nieprawidłowy wynik badania czynności wątroby, Zwiększenie aktywności 
aminotransferaz).

n. Torbiel nerki (Ropień nerki, Torbiel nerki, Krwotok z torbieli nerki, Zakażenie torbieli nerki).
o. Zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi (Zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi, Zmniejszenie nerkowego klirensu kreatyniny).
p. Obrzęk (Obrzęk twarzy, Obrzęk uogólniony, Obrzęk miejscowy, Umiejscowiony obrzęk, Obrzęk, Obrzęk obwodowy, Obrzęk tkanek oczodołu).
q. Zmniejszenie stężenia testosteronu we krwi (Zmniejszenie stężenia testosteronu we krwi, Hipogonadyzm, Hipogonadyzm wtórny).

Opis wybranych działań niepożądanych

Hepatotoksyczność
W badaniach klinicznych u 0,1% z 1722 pacjentów leczonych kryzotynibem zgłaszano wywołaną przez produkt hepatotoksyczność prowadzącą do zgonu. Jednoczesne zwiększenie aktywności AlAT i (lub) 
AspAT do wartości ≥ 3 × GGN oraz stężenia całkowitej bilirubiny do wartości ≥ 2 × GGN bez istotnego zwiększenia aktywności fosfatazy zasadowej (≤ 2 × GGN) obserwowano u mniej niż 1% pacjentów 
leczonych kryzotynibem.

Zwiększenie aktywności AlAT lub AspAT do stopnia 3. lub 4. obserwowano u odpowiednio 187 (11%) i 95 (6%) pacjentów. Przerwanie leczenia na stałe związane ze zwiększeniem aktywności aminotransferaz 
było konieczne u  17 (1%) pacjentów, co sugeruje, że te działania zwykle zmniejszały się po zmodyfikowaniu dawki, co przedstawiono w Tabeli 2 (patrz punkt 4.2). W  randomizowanym badaniu 1014 
fazy III zwiększenie aktywności AlAT lub AspAT do stopnia 3. lub 4. obserwowano u 15% i 8% pacjentów otrzymujących kryzotynib w porównaniu z 2% i 1% pacjentów otrzymujących chemioterapię. 
W  randomizowanym badaniu 1007 fazy III zwiększenie aktywności AlAT lub AspAT do stopnia 3. lub 4. obserwowano u  18% i  9% pacjentów otrzymujących kryzotynib oraz u  5% i  < 1% pacjentów 
otrzymujących chemioterapię.

Zwiększenie aktywności aminotransferaz występowało zwykle w ciągu pierwszych 2 miesięcy leczenia. Mediana czasu do wystąpienia zwiększonej aktywności aminotransferaz stopnia 1. lub 2. w badaniach 
z zastosowaniem kryzotynibu u pacjentów z ALK-dodatnim lub ROS1-dodatnim NSCLC wynosiła 23 dni. Mediana czasu do wystąpienia zwiększonej aktywności aminotransferaz stopnia 3. lub 4. wynosiła 43 dni.

Zwiększenie aktywności aminotransferaz do stopnia 3. i 4. zwykle ustępowało po przerwaniu leczenia. W badaniach z zastosowaniem kryzotynibu u pacjentów z ALK-dodatnim lub ROS1-dodatnim NSCLC 
(N = 1722), u 76 (4%) pacjentów zmniejszono dawkę w związku ze zwiększeniem aktywności aminotransferaz. Przerwanie leczenia na stałe było konieczne u 17 (1%) pacjentów.

Należy monitorować pacjentów w celu wykrycia hepatotoksyczności i postępować zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi w punktach 4.2 i 4.4.

Wpływ na żołądek i jelita
Nudności (57%), biegunka (54%), wymioty (51%) i zaparcie (43%) były najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi dotyczącymi układu pokarmowego, bez względu na ich przyczynę. Większość 
działań miała nasilenie łagodne do umiarkowanego. Mediana czasu do wystąpienia nudności i wymiotów wynosiła 3 dni, a częstość występowania tych działań zmniejszała się po 3 tygodniach leczenia. 
Leczenie wspomagające powinno obejmować stosowanie przeciwwymiotnych produktów leczniczych. Mediana czasu do wystąpienia biegunki i  zaparcia wynosiła odpowiednio 13 i  17 dni. Leczenie 
wspomagające w przypadku biegunki i zaparcia powinno obejmować odpowiednio stosowanie standardowych leków przeciwbiegunkowych i przeczyszczających.

W badaniach klinicznych kryzotynibu zgłaszano przypadki perforacji przewodu pokarmowego. Po wprowadzeniu kryzotynibu do obrotu zgłaszano przypadki perforacji przewodu pokarmowego prowadzące 
do zgonu (patrz punkt 4.4).

Wydłużenie odstępu QT
W badaniach u pacjentów z ALK-dodatnim lub ROS1-dodatnim zaawansowanym NSCLC odstęp QTcF (odstęp QT skorygowany metodą Fridericia) trwający ≥ 500 ms odnotowano u 34 (2,1%) z 1619 pacjentów 
z przynajmniej 1 po początkowej oceną EKG, a maksymalne wydłużenie odstępu QTcF w stosunku do wartości początkowych wynoszące ≥ 60 ms zaobserwowano u 79 (5,0%) z 1585 pacjentów z początkową 
i przynajmniej 1 po początkowej oceną EKG. Wydłużenie, z jakiejkolwiek przyczyny, stopnia 3. lub 4. odstępu QT w elektrokardiogramie zgłoszono u 27 (1,6%) z 1722 pacjentów (patrz punkty 4.2, 4.4, 4.5 i 5.2).

W jednoramiennym badaniu pomocniczym EKG (patrz punkt 5.2) z zastosowaniem zaślepionych ręcznych pomiarów zapisów EKG, u 11 (21%) pacjentów nastąpiło wydłużenie odstępu QTcF w stosunku 
do wartości początkowych wynoszące od ≥ 30 do < 60 ms, natomiast u jednego pacjenta (2%) nastąpiło wydłużenie odstępu QTcF w stosunku do wartości początkowych wynoszące ≥ 60 ms. U żadnego 
pacjenta nie wystąpiła maksymalna wartość QTcF ≥ 480 ms. Analiza tendencji centralnej wykazała, że największa średnia zmiana odstępu QTcF w stosunku do wartości początkowych wynosiła 12,3 ms (95% 
CI: 5,1-18,5 ms, średnia najmniejszych kwadratów [LS] z analizy wariancji [ANOVA]) i wystąpiła po 6 godzinach od podania dawki w dniu 1. cyklu 2. Wszystkie górne granice przedziału ufności 90% CI dla 
średniej zmiany najmniejszych kwadratów [LS] odstępu QTcF w stosunku do wartości początkowych we wszystkich punktach czasowych w dniu 1. cyklu 2 wynosiły < 20 ms.

Wydłużenie odstępu QT może prowadzić do arytmii i stanowi czynnik ryzyka nagłej śmierci. Klinicznie, wydłużenie odstępu QT może objawiać się jako bradykardia, zawroty głowy oraz omdlenia. Zaburzenia 
elektrolitowe, odwodnienie oraz bradykardia mogą dodatkowo zwiększać ryzyko wydłużenia odstępu QTc, i dlatego u pacjentów, u których występuje działanie toksyczne na przewód pokarmowy, zaleca się 
okresowe monitorowanie EKG i stężenia elektrolitów (patrz punkt 4.4).

Bradykardia
W badaniach z zastosowaniem kryzotynibu u pacjentów z ALK-dodatnim lub ROS1-dodatnim NSCLC bradykardia z jakiejkolwiek przyczyny wystąpiła u 219 (13%) z 1722 pacjentów leczonych kryzotynibem. 
Większość z tych zdarzeń miała łagodne nasilenie. Częstość tętna <50 uderzeń na minutę wystąpiła łącznie u 259 (16%) z 1666 pacjentów z przynajmniej 1 po początkowej oceną czynności życiowych.

Należy wnikliwie ocenić jednoczesne stosowanie produktów leczniczych powodujących bradykardię. U pacjentów, u których wystąpiła objawowa bradykardia, należy postępować zgodnie z zaleceniami 
zamieszczonymi w punktach Dostosowanie dawki i Ostrzeżenia i środki ostrożności (patrz punkty 4.2, 4.4 i 4.5).

Śródmiąższowa choroba płuc/zapalenie płuc
U pacjentów leczonych kryzotynibem może wystąpić ciężka, zagrażająca życiu lub prowadząca do zgonu śródmiąższowa choroba płuc (ILD)/zapalenie płuc. W badaniach u pacjentów z ALK-dodatnim lub 
ROS1-dodatnim NSCLC (N  =  1722) u  50  (3%) pacjentów leczonych kryzotynibem stwierdzono ILD jakiegokolwiek stopnia z  jakiejkolwiek przyczyny, w  tym u  18 (1%) pacjentów ze stopniem 3. lub 4.,  
a u 8 (< 1%) pacjentów choroba doprowadziła do zgonu. Zgodnie z oceną przeprowadzoną przez niezależny komitet (IRC) pacjentów z ALK-dodatnim NSCLC (N = 1669), u 20 (1,2%) pacjentów stwierdzono 
ILD/zapalenie płuc, w  tym u  10 (< 1%) pacjentów choroba prowadziła do zgonu. Obserwowane przypadki choroby wystąpiły zwykle w  ciągu 3 miesięcy po rozpoczęciu leczenia. Należy monitorować 
pacjentów, u których występują objawy ze strony układu oddechowego wskazujące na ILD/zapalenie płuc. Należy wykluczyć inne możliwe przyczyny ILD/zapalenia płuc (patrz punkty 4.2 i 4.4).

Wpływ na wzrok
W badaniach klinicznych z zastosowaniem kryzotynibu z udziałem pacjentów z ALK-dodatnim lub ROS1-dodatnim zaawansowanym NSCLC (N = 1722), ubytek pola widzenia w stopniu 4. z utratą wzroku 
zgłoszono u 4 (0,2%) pacjentów. Zgłaszano, że potencjalnymi przyczynami utraty wzroku są zanik nerwu wzrokowego i zaburzenia nerwu wzrokowego (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia widzenia występujące z  jakiejkolwiek przyczyny i  w  jakimkolwiek stopniu, w  tym najczęściej osłabienie widzenia, fotopsja, niewyraźne widzenie oraz męty w  ciele szklistym, odnotowano 
u  1084 (63%) z  1722 pacjentów leczonych kryzotynibem. Spośród 1084 pacjentów z  zaburzeniami widzenia, u  95% z  tych pacjentów objawy miały łagodne nasilenie. U  7 (0,4%) pacjentów czasowo 
przerwano leczenie, a u 2 (0,1%) pacjentów zmniejszono dawkę w związku z zaburzeniem widzenia. Odstawienie leku na stałe w związku z zaburzeniem widzenia nie było konieczne u żadnego z 1722 
pacjentów leczonych kryzotynibem.

Na podstawie kwestionariusza do oceny objawów dotyczących oczu (ang. Visual Symptom Assessment Questionnaire, VSAQ-ALK) pacjenci leczeni kryzotynibem w  badaniu 1007 i  badaniu 1014 częściej 
zgłaszali zaburzenia widzenia niż pacjenci, u  których stosowano chemioterapię. Zaburzenia widzenia zwykle pojawiały się w  pierwszym tygodniu podawania leku. Według danych uzyskanych 
w kwestionariuszu VSAQ-ALK, większość pacjentów w ramieniu otrzymującym kryzotynib w randomizowanych badaniach 1007 i 1014 fazy III (> 50%) zgłaszało zaburzenia widzenia, które występowały 
z częstością 4 do 7 dni w tygodniu, trwały do 1 minuty i miały umiarkowany wpływ lub nie miały wpływu (ocenione na 0 do 3 punktów w 10-punktowej skali) na codzienną aktywność.

Pomocnicze badanie okulistyczne, w którym stosowano specjalne kwestionariusze oceny okulistycznej w wybranych punktach czasowych, przeprowadzono u 54 pacjentów z NSCLC, którzy otrzymywali 
kryzotynib w dawce 250 mg dwa razy na dobę. U trzydziestu ośmiu (70,4%) spośród 54 pacjentów w trakcie leczenia wystąpiły zdarzenia niepożądane z jakiejkolwiek przyczyny w postaci zaburzeń oka 
(według klasyfikacji układów i  narządów), przy czym u  30  pacjentów przeprowadzono badania okulistyczne. U  14 (36,8%) spośród 30 pacjentów zgłoszono nieprawidłowości okulistyczne dowolnego 
rodzaju, podczas gdy u 16 (42,1%) pacjentów nie stwierdzono żadnych zmian okulistycznych. Obserwacje najczęściej dotyczyły wyników badania biomikroskopowego (w lampie szczelinowej) (21,1%), 
wziernikowania dna oka (15,8%) oraz ostrości wzroku (13,2%). Nieprawidłowości okulistyczne w wywiadzie oraz jednocześnie występujące choroby, które mogły wpływać na obserwacje dotyczące wzroku, 
stwierdzono u wielu pacjentów, stąd ostatecznie nie ustalono związku przyczynowego z podawaniem kryzotynibu. Nie zgłaszano obserwacji dotyczących liczby komórek w cieczy wodnistej oka ani wysięków 
w komorze przedniej. Żadne z zaburzeń widzenia związanych z podaniem kryzotynibu nie okazało się być związane ze zmianami dotyczącymi najlepiej skorygowanej ostrości wzroku, ciała szklistego oka, 
siatkówki ani nerwu wzrokowego.

U pacjentów z niedawno rozpoznaną ciężką utratą wzroku w stopniu 4. należy przerwać leczenie kryzotynibem i przeprowadzić badania okulistyczne. Jeśli zaburzenia widzenia utrzymują się lub nasilają, 
zaleca się przeprowadzenie konsultacji okulistycznej (patrz punkty 4.2 i 4.4).

Wpływ na układ nerwowy
Neuropatię z jakiejkolwiek przyczyny, jak określono w tabeli 3, odnotowano u 435 (25%) z 1722 pacjentów leczonych kryzotynibem. Zaburzenia smaku zgłaszano również bardzo często w tych badaniach, 
a ich nasilenie było głównie stopnia 1.

Torbiel nerki
Torbiele złożone nerek z jakiejkolwiek przyczyny odnotowano u 52 (3%) z 1722 pacjentów leczonych kryzotynibem. U niektórych pacjentów obserwowano występowanie torbieli poza nerkami. U pacjentów, 
u których wystąpiły torbiele nerek, należy rozważyć okresowe monitorowanie za pomocą badań obrazowych i analizy moczu.

Neutropenia i leukopenia
W badaniach u pacjentów z ALK-dodatnim lub ROS1-dodatnim zaawansowanym NSCLC (N = 1722) neutropenię 3. lub 4. stopnia obserwowano u 212 (12%) pacjentów leczonych kryzotynibem. Mediana 
czasu do wystąpienia neutropenii jakiegokolwiek stopnia wynosiła 89 dni. Neutropenia wiązała się ze zmniejszeniem dawki lub odstawieniem leczenia na stałe u odpowiednio 3% i < 1% pacjentów. Gorączka 
neutropeniczna wystąpiła u mniej niż 0,5% pacjentów w badaniach klinicznych z zastosowaniem kryzotynibu. 

W badaniach u pacjentów z ALK-dodatnim lub ROS1-dodatnim zaawansowanym NSCLC (N = 1722) leukopenię 3. lub 4. stopnia obserwowano u 48 (3%) pacjentów leczonych kryzotynibem. Mediana czasu 
do wystąpienia leukopenii jakiegokolwiek stopnia wynosiła 85 dni. 

Leukopenia wiązała się ze zmniejszeniem dawki u < 0,5% pacjentów, a u żadnego pacjenta nie odstawiono leczenia krytozynibem na stałe z powodu leukopenii.

W  badaniach klinicznych krytozynibu u  pacjentów z  ALK-dodatnim lub ROS1-dodatnim zaawansowanym NSCLC zmniejszenie liczby leukocytów i  neutrofilów stopnia 3. i  4. obserwowano z  częstością 
odpowiednio 4% i 13%. 

Należy monitorować morfologię krwi z rozmazem zgodnie ze wskazaniami klinicznymi, przy czym w przypadku nieprawidłowości stopnia 3. lub 4., gorączki lub infekcji konieczne jest częstsze powtarzanie 
badań. Zalecenia dotyczące pacjentów z nieprawidłowymi wynikami hematologicznych badań laboratoryjnych, patrz punkt 4.2.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu 
leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań 
Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C 
PL-02 222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Leczenie przedawkowania produktu leczniczego obejmuje ogólne leczenie wspomagające. Nie ma antidotum dla produktu XALKORI.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwnowotworowe, inhibitor kinazy białkowej, kod ATC: L01XE16.

Mechanizm działania

Kryzotynib jest selektywnym drobnocząsteczkowym inhibitorem receptora kinazy tyrozynowej ALK  (RTK) i  jego wariantów onkogennych (tj. fuzji ALK i  wybranych mutacji ALK). Kryzotynib jest także 
inhibitorem RTK receptora czynnika wzrostu hepatocytów (HGFR, ang. Hepatocyte Growth Factor Receptor, c-Met), ROS1 (c-ros) i  inhibitorem receptora kinazy tyrozynowej dla białek stymulujących 
makrofagi (RON RTK, ang. Recepteur d’Origine Nantais RTK). Kryzotynib wykazuje zależne od stężenia hamowanie aktywności kinazy ALK, ROS1 i c-Met w testach biochemicznych, oraz hamuje fosforylację 
i modulowane, zależne od kinazy, fenotypy w testach komórkowych. Kryzotynib wykazywał silną i selektywną aktywność hamującą wzrost, oraz indukował apoptozę w liniach komórek nowotworowych, 
w których zaszły zdarzenia o typie fuzji ALK (w tym [EML4]-ALK (echinoderm microtubule-associated protein-like 4) i [NPM]-ALK (nucleophosmin), zdarzenia fuzji ROS1 lub amplifikacja locus genu ALK lub 
MET. Kryzotynib wykazywał skuteczność przeciwnowotworową, w tym istotną cytoredukcyjną aktywność przeciwnowotworową, u myszy po obcogatunkowych (ksenogenicznych) przeszczepach guzów 
z ekspresją białek fuzyjnych ALK. Skuteczność przeciwnowotworowa kryzotynibu zależała od dawki i była skorelowana z farmakodynamiczną inhibicją fosforylacji białek fuzyjnych ALK (w tym EML4-ALK 
i NPM-ALK) w guzach in vivo. Kryzotynib wykazywał także znaczącą aktywność przeciwnowotworową w badaniach przeszczepów heterogenicznych u myszy, gdzie nowotwory generowano przy użyciu 
panelu linii komórek NIH-3T3 zmodyfikowanych w celu ekspresji kluczowych fuzji ROS1 zidentyfikowanych w nowotworach człowieka. Przeciwnowotworowa skuteczność kryzotynibu była zależna od dawki 
i wykazywała korelację z hamowaniem fosforylacji ROS1 w warunkach in vivo.

Badania kliniczne

Uprzednio nieleczony ALK-dodatni zaawansowany NSCLC – randomizowane badanie 1014 fazy III
Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania kryzotynibu w leczeniu pacjentów z ALK-dodatnim, NSCLC z przerzutami, którzy wcześniej nie otrzymywali ogólnoustrojowego leczenia z powodu zaawansowanej 
choroby, wykazano w ogólnoświatowym, randomizowanym, przeprowadzonym metodą otwartej próby badaniu 1014.
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Cała populacja objęta analizą w badaniu liczyła 343 pacjentów z ALK-dodatnim zaawansowanym NSCLC, co stwierdzono przed randomizacją metodą fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (ang. fluorescence 
in situ hybridization, FISH): 172 pacjentów przydzielono losowo do grupy otrzymującej kryzotynib, a 171 pacjentów przydzielono losowo do grupy otrzymującej chemioterapię (pemetreksed + karboplatyna 
lub cisplatyna; do 6 cykli leczenia). Dane demograficzne i charakterystyka choroby w całej badanej populacji były następujące: 62% kobiet, mediana wieku 53 lata, początkowy stan wydolności według 
Wschodniej Grupy Współpracy Onkologicznej (ang. Eastern Cooperative Oncology Group, ECOG,) 0 lub 1 (95%), 51% osób rasy białej i 46% Azjatów, 4% osób palących obecnie, 32% osób palących w przeszłości 
i 64% osób nigdy niepalących tytoniu. Charakterystyka choroby w całej badanej populacji: choroba z przerzutami u 98% pacjentów, u 92% pacjentów guz został sklasyfikowany jako gruczolakorak, a 27% 
pacjentów miało przerzuty do mózgu.

Pacjenci mogli kontynuować leczenie kryzotynibem po stwierdzeniu progresji choroby na podstawie kryteriów oceny odpowiedzi na leczenie w przypadku guzów litych (ang. Response Evaluation Criteria 
in Solid Tumours, RECIST) według uznania badacza, pod warunkiem, że w dalszym ciągu odnosili korzyści kliniczne. Sześćdziesięciu pięciu z 89 (73%) pacjentów leczonych kryzotynibem i 11 z 132 (8,3%) 
pacjentów otrzymujących chemioterapię kontynuowało leczenie przez co najmniej 3 tygodnie po stwierdzeniu obiektywnej progresji choroby. Pacjenci przydzieleni losowo do grupy otrzymującej 
chemioterapię mogli przejść do grupy otrzymującej kryzotynib po stwierdzeniu progresji choroby na podstawie kryteriów RECIST, potwierdzonej przez niezależną ocenę radiologiczną (IRR). Stu czterdziestu 
czterech (84%) pacjentów w ramieniu chemioterapii otrzymywało następnie leczenie kryzotynibem.

Na podstawie oceny IRR kryzotynib istotnie wydłużał przeżycie bez progresji choroby (ang. Progression-Free Survival, PFS), pierwszorzędowy cel badania, w porównaniu z chemioterapią. Poprawa PFS 
w związku ze stosowaniem kryzotynibu występowała we wszystkich podgrupach wydzielonych na podstawie początkowych parametrów u pacjentów, takich jak wiek, płeć, rasa, klasa palenia tytoniu, 
czas od rozpoznania, stan wydolności ECOG i obecność przerzutów do mózgu. U pacjentów leczonych kryzotynibem wystapiła ilościowa poprawa w zakresie całkowitego przeżycia (ang. overall survival, 
OS), jednak poprawa ta nie była statystycznie istotna. Dane dotyczące skuteczności z randomizowanego badania 1014 fazy III zebrano w Tabeli 4, a krzywe Kaplana-Meiera dotyczące PFS OS przedstawiono 
odpowiednio na Rycinie 1 i 2.

Tabela 4. Wyniki dotyczące skuteczności leczenia pacjentów z uprzednio nieleczonym, ALK-dodatnim zaawansowanym NSCLC w randomizowanym badaniu 1014 fazy III (cała populacja 
objęta analizą)*

Parametr odpowiedzi
Kryzotynib

N = 172
Chemioterapia

N = 171
Przeżycie bez progresji choroby (na podstawie IRR)
Pacjenci ze zdarzeniami, n (%) 100 (58%) 137 (80%)
Mediana PFS w miesiącach (95% CI) 10,9 (8,3; 13,9) 7,0a (6,8; 8,2)
HR (95% CI)b 0,45 (0,35; 0,60)
wartość pc < 0,0001
Całkowite przeżycied

Liczba zgonów, n (%) 71 (41%) 81 (47%)
Mediana OS w miesiącach (95% CI) NO (45,8; NO) 47,5 (32,2; NO)
HR (95% CI)b 0,76 (0,55; 1,05)
wartość pc 0,0489
Prawdopodobieństwo przeżycia 12 miesięcyd, % (95% CI) 83,5 (77,0; 88,3) 78,4 (71,3; 83,9)
Prawdopodobieństwo przeżycia 18 miesięcyd, % (95% CI) 71,5 (64,0; 77,7) 66,6 (58,8; 73,2)
Prawdopodobieństwo przeżycia 48 miesięcyd, % (95% CI) 56,6 (48,3; 64,1) 49,1 (40,5; 57,1)
Wskaźnik obiektywnej odpowiedzi (na podstawie IRR)
Wskaźnik obiektywnej odpowiedzi, % (95% CI) f 74% (67; 81) 45%e (37; 53)
wartość pf < 0,0001
Czas trwania odpowiedzi
Miesiąceg (95% CI) 11,3 (8,1; 13,8) 5,3 (4,1; 5,8)

Skróty: CI = przedział ufności; HR = współczynnik hazardu; IRR = niezależna ocena radiologiczna; N/n = liczba pacjentów; NO = nieosiągnięta; PFS = przeżycie bez progresji choroby; OS = przeżycie 
całkowite.
* PFS, wskaźnik obiektywnej odpowiedzi oraz czas trwania odpowiedzi wyliczono na podstawie danych zgromadzonych do 30 listopada 2013 (data odcięcia danych); OS zostało wyliczone na podstawie 

danych zgromadzonych do dnia ostatniej wizyty ostatniego pacjenta, 30 listopada 2016, i reprezentuje medianę okresu obserwacji trwającego około 46 miesięcy. 
a. Mediana PFS wynosiła 6,9 miesiąca (95% CI: 6,6; 8,3) dla pemetreksedu/cisplatyny (HR = 0,49; wartość p < 0,0001 dla kryzotynibu w porównaniu z pemetreksedem/cisplatyną) i 7,0 miesięcy (95% CI: 

5,9; 8,3) dla pemetreksedu/karboplatyny (HR = 0,45; p < 0,0001 dla kryzotynibu w porównaniu z pemetreksedem/karboplatyną).
b. Na podstawie analizy warstwowej proporcjonalnego hazardu Coxa.
c. Na podstawie warstwowego testu log-rank (jednostronnego).
d. Informacje zaktualizowane na podstawie analizy końcowej OS. W analizie OS nie skorygowano danych względem potencjalnego zakłócającego wpływu zmiany leczenia [144 (84%) pacjentów w grupie 

chemioterapii otrzymywało później kryzotynib].
e. Wskaźniki ORR wynosiły 47% (95% CI: 37; 58) dla pemetreksedu/cisplatyny (wartość p < 0,0001 w  porównaniu z  kryzotynibem) i  44% (95% CI: 32; 55) dla pemetreksedu/karboplatyny (wartość 

p < 0,0001 w porównaniu z kryzotynibem).
f. Na podstawie warstwowego testu Cochrana-Mantela-Haenszela (dwustronnego).
g. Oszacowano metodą Kaplana-Meiera.

Rycina 1. Krzywe Kaplana-Meiera przedstawiające przeżycie bez progresji choroby (na podstawie IRR) w zależności od grupy terapeutycznej w randomizowanym badaniu 1014 fazy III 
(cała populacja objęta analizą) u pacjentów z uprzednio nieleczonym ALK-dodatnim zaawansowanym NSCLC

Rycina 2. Krzywe Kaplana-Meiera przedstawiające czas przeżycia całkowitego w zależności od grupy terapeutycznej w randomizowanym badaniu 1014 fazy III (cała populacja objęta 
analizą) u pacjentów z uprzednio nieleczonym ALK-dodatnim zaawansowanym NSCLC

U pacjentów z uprzednio leczonymi, wyjściowymi przerzutami do mózgu, mediana śródczaszkowego czasu do progresji (IC-TTP) wynosiła 15,7 miesiąca w grupie kryzotynibu (N = 39) i 12,5 miesięcy w grupie 
chemioterapii (N = 40) (HR = 0,45 [95% CI: 0,19; 1,07]; jednostronna wartość p = 0,0315). U pacjentów bez przerzutów do mózgu na początku leczenia nie osiągnięto mediany IC-TTP w grupie kryzotynibu 
(N = 132) lub chemioterapii (N = 131) (HR = 0,69 [95% CI: 0,33; 1,45]; jednostronna wartość p = 0,1617).

Ocenę objawów zgłaszanych przez pacjenta i całościowej jakości życia (QOL) przeprowadzano z użyciem kwestionariusza EORTC QLQ-C30 i jego modułu dotyczącego raka płuca (EORTC QLQ-LC13). Łącznie 
166 pacjentów w grupie kryzotynibu i 163 pacjentów w grupie chemioterapii wypełniło kwestionariusze EORTC QLQ-C30 i LC13 przed rozpoczęciem badania i podczas co najmniej 1 wizyty po rozpoczęciu 
badania. Istotnie większą poprawę całościowej QOL stwierdzono w grupie kryzotynibu w porównaniu z grupą chemioterapii (całościowa różnica pod względem zmiany początkowej punktacji była równa 
13,8; wartość p < 0,0001).

Czas do pogorszenia (ang. time to deterioration, TTD) zdefiniowano jako wystąpienie po raz pierwszy wzrostu punktacji o ≥ 10 punktów bólu w klatce piersiowej, kaszlu lub duszności ocenianych z użyciem 
kwestionariusza EORTC QLQ-LC13, w porównaniu z wartością poczatkową.

Kryzotynib miał korzystny wpływ na objawy choroby, istotnie wydłużając TTD w porównaniu z chemioterapią (mediana 2,1 miesiąca w porównaniu z 0,5 miesiąca; HR = 0,59; 95% CI: 0,45, 0,77; p = 0,0005 
w dwustronnym teście log-rank skorygowanym metodą Hochberga). 

Uprzednio leczony ALK-dodatni zaawansowany NSCLC – randomizowane badanie 1007 fazy III
Skuteczność i  bezpieczeństwo stosowania kryzotynibu w  leczeniu pacjentów z  ALK-dodatnim NSCLC z  przerzutami, którzy otrzymywali uprzednio leczenie ogólnoustrojowe z  powodu zaawansowanej 
choroby, wykazano w ogólnoświatowym, randomizowanym, badaniu 1007 przeprowadzonym metodą otwartej próby. 

Cała populacja objęta analizą w badaniu liczyła 347 pacjentów z ALK-dodatnim zaawansowanym NSCLC, co stwierdzono przed randomizacją metodą FISH. Stu siedemdziesięciu trzech (173) pacjentów 
przydzielono losowo do grupy otrzymującej kryzotynib, a 174 pacjentów przydzielono losowo do grupy otrzymującej chemioterapię (pemetreksed lub docetaksel). Dane demograficzne i charakterystyka 
choroby w całej badanej populacji były następujące: 56% kobiet, mediana wieku 50 lat, początkowy stan wydolności ECOG 0 (39%) lub 1 (52%), 52% osób rasy białej i 45% Azjatów, 4% osób palących obecnie, 
33% osób palących w przeszłości i 63% osób nigdy niepalących tytoniu, choroba z przerzutami u 93% pacjentów, u 93% pacjentów guz został sklasyfikowany jako gruczolakorak.

Pacjenci mogli kontynuować leczenie zgodnie z  przydziałem po stwierdzeniu progresji choroby na podstawie kryteriów RECIST, według uznania badacza, jeśli uznano, że odnosili korzyść kliniczną. 
Pięćdziesięciu ośmiu z  84 (69%) pacjentów leczonych kryzotynibem i  17 ze 119 (14%) pacjentów stosujących chemioterapię kontynuowało terapię przez co najmniej 3 tygodnie po stwierdzeniu 
obiektywnej progresji choroby. Pacjenci przydzieleni losowo do chemioterapii mogli przejść do grupy otrzymującej kryzotynib po stwierdzeniu progresji choroby na podstawie kryteriów RECIST, 
potwierdzonej przez IRR.

Na podstawie oceny IRR kryzotynib spowodował istotne wydłużenie PFS, pierwszorzędowego celu badania, w  porównaniu z  chemioterapią. Poprawa PFS w  związku ze stosowaniem kryzotynibu 
występowała we wszystkich podgrupach wydzielonych na podstawie początkowych parametrów u  pacjentów, takich jak wiek, płeć, rasa, palenie tytoniu, czas od rozpoznania, stan wydolności ECOG, 
obecność przerzutów do mózgu i wcześniejsze leczenie inhibitorami kinazy tyrozynowej EGFR. 

Dane dotyczące skuteczności z badania 1007 zebrano w Tabeli 5, a krzywe Kaplana-Meiera dotyczące PFS i OS przedstawiono odpowiednio na Rycinie 3 i 4.

Tabela 5.  Wyniki dotyczące skuteczności leczenia w  randomizowanym badaniu 1007 fazy III (cała populacja objęta analizą) u  pacjentów z  uprzednio leczonym ALK-dodatnim 
zaawansowanym NSCLC*

Parametr odpowiedzi
Kryzotynib

N = 173
Chemioterapia

N = 174
Przeżycie bez progresji choroby (na podstawie IRR)
Pacjenci ze zdarzeniami, n (%) 100 (58%) 127 (73%)
Typ zdarzenia, n (%)
Choroba progresywna 84 (49%) 119 (68%)
Zgon bez obiektywnej progresji 16 (9%) 8 (5%)
Mediana PFS w miesiącach (95% CI) 7,7 (6,0; 8,8) 3,0a (2,6; 4,3)
HR (95% CI)b 0,49 (0,37; 0,64)
wartość pc < 0,0001
Całkowite przeżycied

Liczba zgonów, n (%) 116 (67%) 126 (72%)
Mediana OS w miesiącach (95% CI) 21,7 (18,9; 30,5) 21,9 (16,8; 26,0)
HR (95% CI)b 0,85 (0,66; 1,10)
wartość pc 0,1145
Prawdopodobieństwo przeżycia 6 miesięcye, % (95% CI) 86,6 (80,5; 90,9) 83,8 (77,4; 88,5)
Prawdopodobieństwo przeżycia 1 rokue, % (95% CI) 70,4 (62,9; 76,7) 66,7 (59,1; 73,2)
Wskaźnik obiektywnej odpowiedzi (na podstawie IRR)
Wskaźnik obiektywnej odpowiedzi, % (95% CI) 65% (58; 72) 20%f (14; 26)
wartość pg < 0,0001
Czas trwania odpowiedzi
Medianae w miesiącach (95% CI) 7,4 (6,1; 9,7) 5,6 (3,4; 8,3)

Skróty: CI = przedział ufności; HR = współczynnik hazardu; IRR = niezależna ocena radiologiczna; N/n = liczba pacjentów; PFS = przeżycie bez progresji choroby; OS = przeżycie całkowite. 
*  PFS, wskaźnik obiektywnej odpowiedzi oraz czas trwania odpowiedzi pochodzą z dnia zaprzestania zbierania danych 30 marca 2012; OS pochodzi z dnia zaprzestania zbierania danych 31 sierpnia 2015.
a. Mediana PFS wynosiła 4,2 miesiąca (95% CI: 2,8; 5,7) dla pemetreksedu (HR = 0,59; wartość p = 0,0004 dla kryzotynibu w porównaniu z pemetreksedem) i 2,6 miesiąca (95% CI: 1,6; 4,0) dla docetakselu 

(HR = 0,30; wartość p < 0,0001 dla kryzotynibu w porównaniu z docetakselem).
b. Na podstawie analizy warstwowej proporcjonalnego hazardu Coxa.
c. Na podstawie warstwowego testu log-rank (jednostronnego).
d. Zaktualizowano na podstawie końcowej analizy OS. W  końcowej analizie OS nie skorygowano danych względem potencjalnego zakłócającego wpływu zmiany leczenia (154 [89%] pacjentów było 

następnie leczonych kryzotynibem).
e. Oszacowano metodą Kaplana-Meiera.
f. Wskaźniki ORR wynosiły 29% (95% CI: 21; 39) dla pemetreksedu (wartość p  <  0,0001 w  porównaniu z  kryzotynibem) i  7% (95% CI: 2; 16) u  dla docetakselu (wartość p  <  0,0001 w  porównaniu 

z kryzotynibem).
g. Na podstawie warstwowego testu Cochrana-Mantela-Haenszela (dwustronnego).

Rycina 3. Krzywe Kaplana-Meiera przedstawiające przeżycie bez progresji choroby (na podstawie IRR) w zależności od grupy terapeutycznej w randomizowanym badaniu 1007 fazy III 
(cała populacja objęta analizą) u pacjentów z uprzednio leczonym ALK-dodatnim zaawansowanym NSCLC

Rycina 4. Krzywe Kaplana-Meiera przedstawiające całkowite przeżycie w zależności od grupy terapeutycznej w randomizowanym badaniu 1007 fazy III (cała populacja objęta analizą) 
u pacjentów z uprzednio leczonym ALK-dodatnim zaawansowanym NSCLC

Pięćdziesięciu dwóch (52) pacjentów leczonych kryzotynibem i 57 pacjentów otrzymujących chemioterapię z uprzednio leczonymi lub nieleczonymi bezobjawowymi przerzutami do mózgu włączono do 
randomizowanego badania 1007 fazy III. Wskaźnik kontroli choroby śródczaszkowej (IC-DCR) po 12 tygodniach wynosił 65% i 46% dla pacjentów leczonych odpowiednio kryzotynibem i chemioterapią.

Ocenę objawów zgłaszanych przez pacjenta i całościowej QOL przeprowadzano z użyciem kwestionariusza EORTC QLQ-C30 i jego modułu dotyczącego raka płuca (EORTC QLQ-LC13) w dniu rozpoczęcia leczenia 
(w dniu 1. cyklu 1) i dniu 1. każdego następnego cyklu leczenia. Łącznie 162 pacjentów w grupie kryzotynibu i 151 pacjentów w grupie chemioterapii wypełniło kwestionariusze EORTC QLQ-C30 i LC-13 na 
początku badania i podczas co najmniej 1 wizyty po rozpoczęciu badania.

Kryzotynib powodował korzystne działanie w postaci znaczącego wydłużenia czasu do wystąpienia pogorszenia (mediana 4,5 miesiąca wobec 1,4 miesiąca) u pacjentów zgłaszających ból w klatce piersiowej, 
duszność lub kaszel w porównaniu z chemioterapią (HR 0,50; 95% CI: 0,37; 0,66; wartość p < 0,0001 w dwustronnym teście log-rank skorygowanym metodą Hochberga). 

Wykazano, że kryzotynib powodował istotnie większą poprawę w stosunku do stanu początkowego w zakresie następujących objawów: łysienie (cykle 2 do 15; wartość p < 0,05), kaszel (cykle 2 do 20; 
wartość p < 0,0001), duszność (cykle 2 do 20; wartość p < 0,0001), krwioplucie (cykle 2 do 20; wartość p < 0,05), ból ramienia lub barku (cykle 2 do 20; wartość p < 0,0001), ból w klatce piersiowej (cykle 2 
do 20; wartość p < 0,0001), ból zlokalizowany w innych częściach ciała (cykle 2 do 20; wartość p < 0,05). Kryzotynib powodował istotnie mniejsze pogorszenie w stosunku do stanu początkowego neuropatii 
obwodowej (cykle 6 do 20; wartość p < 0,05), dysfagii (cykle 5 do 11; wartość p < 0,05) i bólu jamy ustnej (cykle 2 do 20; wartość p < 0,05) w porównaniu z chemioterapią.

Kryzotynib wpływał korzystnie na ogólną jakość życia, przy czym poprawa jakości życia w stosunku do stanu początkowego była istotnie większa w grupie kryzotynibu niż w grupie chemioterapii (cykle 
2 do 20; wartość p < 0,05).

Badania jednoramienne u pacjentów z ALK-dodatnim zaawansowanym NSCLC
Zastosowanie kryzotynibu w monoterapii w leczeniu ALK-dodatniego zaawansowanego NSCLC badano w dwóch międzynarodowych badaniach z pojedynczym ramieniem, tj. bez grupy kontrolnej (badanie 
1001 oraz 1005). Z grupy pacjentów włączonych do tych badań, pacjenci opisani poniżej otrzymywali wcześniej ogólnoustrojową terapię z powodu choroby miejscowo zaawansowanej lub z przerzutami. 
Pierwszorzędowym punktem końcowym skuteczności w obu badaniach był wskaźnik obiektywnej odpowiedzi (ORR, ang. objective response rate) zgodnie z kryteriami RECIST. 

Łącznie 149 pacjentów z ALK-dodatnim zaawansowanym NSCLC, w tym 125 pacjentów z wcześniej leczonym zaawansowanym NSCLC ALK-dodatnim, było włączonych do badania 1001 w czasie zaprzestania 
zbierania danych do analizy PFS i ORR. Dane demograficzne i charakterystyka choroby były następujące: kobiety 50%; średnia wieku 51 lat; początkowy stan wydolności ECOG 0 (32%) lub 1 (55%); osoby 
rasy białej 61%, Azjaci 30%; palenie tytoniu: obecnie mniej niż 1%, w przeszłości 27%, nigdy 72%, u 94% pacjentów stwierdzono chorobę przerzutową, a u 98% pacjentów guz został sklasyfikowany jako 
gruczolakorak. Mediana czasu trwania leczenia wynosiła 42 tygodnie.

Łącznie 934 pacjentów z ALK-dodatnim zaawansowanym NSCLC otrzymywało leczenie kryzotynibem w badaniu 1005 w czasie zaprzestania zbierania danych do analizy PFS i ORR. Dane demograficzne 
i charakterystyka choroby były następujące: kobiety 57%; średnia wieku 53 lata; początkowy stan wydolności ECOG 0/1 (82%) lub 2/3 (18%); osoby rasy białej 52%, Azjaci 44%; palenie tytoniu: obecnie 
4%, w przeszłości 30%, nigdy 66%, u 92% pacjentów stwierdzono chorobę przerzutową, a u 94% pacjentów guz został sklasyfikowany jako gruczolakorak. Mediana czasu leczenia tych pacjentów wynosiła 
23 tygodnie. Badacz mógł zadecydować o kontynuowaniu przez pacjentów leczenia po wystąpieniu progresji choroby zdefiniowanej na podstawie kryteriów RECIST. Siedemdziesięciu siedmiu ze 106 (73%) 
pacjentów leczonych kryzotynibem kontynuowało terapię przez co najmniej 3 tygodnie po stwierdzeniu obiektywnej progresji choroby.

Dane dotyczące skuteczności z badań 1001 i 1005 podano w Tabeli 6.

Tabela 6. Wyniki badania 1001 i 1005 dotyczące skuteczności w ALK-dodatnim zaawansowanym NSCLC

Parametr skuteczności
Badanie 1001 Badanie 1005

N = 125a N = 765a

ORRb [% (95% CI)] 60 (51; 69) 48 (44; 51)
TTR [mediana (zakres)] w tygodniach 7,9 (2,1; 39,6) 6,1 (3; 49)
DRc [mediana (95% CI)] w tygodniach 48,1 (35,7; 64,1) 47,3 (36; 54)
PFSc [mediana (95% CI)] w miesiącach 9,2 (7,3; 12,7) 7,8 (6,9; 9,5)d

N = 154e N = 905e

Liczba zgonów, n (%) 83 (54%) 504 (56%)
Przeżycie całkowitec [mediana (95% CI)] w miesiącach 28,9 (21,1; 40,1) 21,5 (19,3; 23,6)

Skróty: CI = przedział ufności; N/n = liczba pacjentów
a. Na dzień zaprzestania zbierania danych: 1 stycznia 2011 r. (badanie 1001) i 15 lutego 2012 r. (badanie 1005).
b. Niemożliwa była ocena odpowiedzi u 3 pacjentów w badaniu 1001 i u 42 pacjentów w badaniu 1005.
c. Oszacowanie metodą Kaplan-Meier.
d. Dane dotyczące PFS z badania 1005 obejmowały 807 pacjentów z populacji wybranej do oceny bezpieczeństwa zidentyfikowanych przy użyciu zestawu testowego FISH (na dzień zaprzestania zbierania 

danych 15 lutego 2012 r.).
e. Na dzień zaprzestania zbierania danych, 30 listopada 2013 r.

Pfizer_Xalkori_Reklama_200x280mm_WiadomosciOnko_7391L_SiL_02.indd   3 07.11.2018   14:36:58



Wiadomości onkologiczne W Pigułce. Rak Płuca nR 2/201933

ROS1-dodatni zaawansowany NSCLC
Stosowanie kryzotynibu jako pojedynczego leku w  leczeniu ROS1-dodatniego zaawansowanego NSCLC badano w  wieloośrodkowym, międzynarodowym, jednoramiennym badaniu 1001. W  momencie 
zaprzestania gromadzenia danych do badania zakwalifikowano łącznie 53 pacjentów z ROS1-dodatnim zaawansowanym NSCLC, w tym 46 pacjentów z wcześniej leczonym ROS1-dodatnim zaawansowanym 
NSCLC i ograniczoną liczbę pacjentów (N = 7), którzy nie byli wcześniej leczeni ogólnoustrojowo. Pierwszorzędowym punktem końcowym skuteczności było ORR według RECIST. Drugorzędowe punkty 
końcowe skuteczności obejmowały TTR, DR, PFS i OS. Pacjenci otrzymywali kryzotynib w dawce 250 mg doustnie dwa razy na dobę. 

Charakterystyka demograficzna to 57% kobiet; mediana wieku 55 lat; początkowy stan wydolności wg ECOG 0 lub 1 (98%), lub 2 (2%), 57% rasy białej i 40% rasy azjatyckiej; 25% wcześniej paliło, a 75% 
nigdy nie paliło tytoniu. Charakterystyka choroby to 91% przerzutowej, 96% histologii gruczolakoraka i 13% bez wcześniejszej terapii ogólnoustrojowej z powodu choroby przerzutowej.

W badaniu 1001 przed przyjęciem do badania klinicznego pacjenci musieli mieć ROS1-dodatniego zaawansowanego NSCLC. U większości pacjentów ROS1-dodatni NSCLC zidentyfikowano za pomocą FISH. 
Mediana czasu trwania leczenia wynosiła 101 tygodni. Uzyskano 5 pełnych odpowiedzi i 32 częściowe odpowiedzi dla ORR 70% (95% CI: 56%, 82%). Mediana DR nie została osiągnięta (95% CI: 15,2 miesiąca, 
NR). Pięćdziesiąt jeden procent obiektywnych odpowiedzi guza osiągnięto podczas pierwszych 8 tygodni leczenia. Mediana PFS w momencie zaprzestania gromadzenia danych wynosiła 19,3 miesiąca (95% 
CI: 14,8; NR). Dane dotyczące czasu całkowitego przeżycia nie były ostateczne w czasie zaprzestania gromadzenia danych.

Dane dotyczące skuteczności u pacjentów z ROS1-dodatnim zaawansowanym NSCLC z badania 1001 podano w Tabeli 7.

Tabela 7. Wyniki skuteczności stosowania w przypadku ROS1-dodatniego zaawansowanego NSCLC z badania 1001

Parametr skuteczności
Badanie 1001

N = 53a

Wskaźnik obiektywnej odpowiedzi [% (95% CI)] 70 (56; 82)
Czas do odpowiedzi guza [mediana (zakres)] w tygodniach 8 (4; 32)
Czas trwania odpowiedzib [mediana (95% CI)] w miesiącach NR (15,2; NR)
Przeżycie bez progresjib [mediana (95% CI)] w miesiącach 19,3 (14,8; NR)
Skróty: CI = przedział ufności; N = liczba pacjentów; NR = nie osiągnięto.
a. Według daty zaprzestania gromadzenia danych 30 listopada 2014 r.
b. Oszacowano przy użyciu metody Kaplana-Meiera.

Rozpoznanie histologiczne inne niż gruczolakorak

Dwudziestu jeden pacjentów z  uprzednio nieleczonym i  12 pacjentów z  uprzednio leczonym ALK-dodatnim zaawansowanym NSCLC z  rozpoznaniem histologicznym innym niż gruczolakorak włączono 
odpowiednio do randomizowanych badań  1014 i  1007 fazy III. Podgrupy w  tych badaniach były za małe, aby można było sformułować wiarygodne wnioski. Co istotne, pacjentów z  rozpoznaniem 
histologicznym SCC przydzielano losowo do grupy kryzotynibu w  badaniu  1007, a  żadnego pacjenta z  SCC nie włączono do badania 1014 z  powodu stosowania schematu zawierającego pemetreksed 
jako leczenie porównawcze.

Dostępne są dane od 45 możliwych do oceny pacjentów z uprzednio leczonym NSCLC z histologicznym rozpoznaniem innymi niż gruczolakorak (w tym 22 pacjentów z SCC) w badaniu 1005. Częściowe 
odpowiedzi obserwowano u 20 z 45 pacjentów z NSCLC z histologicznym rozpoznaniem innymi niż gruczolakorak: ORR 44%, i u 9 z 22 pacjentów z SCC NSCLC: ORR 41%; oba te wskaźniki były mniejsze niż 
ORR obserwowany w badaniu 1005 (54%) u wszystkich pacjentów.

Powtórne leczenie kryzotynibem

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności dla powtórnego leczenia kryzotynibem pacjentów, którzy otrzymywali uprzednio leczenie kryzotynibem.

Osoby w podeszłym wieku

Ze 171 pacjentów z ALK-dodatnim NSCLC leczonych kryzotynibem w randomizowanym badaniu 1014 fazy III, 22 (13%) miało 65 lat lub więcej, a ze 109 pacjentów z nowotworem ALK-dodatnim leczonych 
kryzotynibem, którzy przeszli z grupy chemioterapii, 26 (24%) miało 65 lat lub więcej. Ze 172 pacjentów z nowotworem ALK-dodatnim leczonych kryzotynibem w randomizowanym badaniu 1007 fazy III 
27 (16%) miało 65 lat lub więcej. Ze 154 i 1063 pacjentów z ALK-dodatnim NSCLC w jednoramiennych badaniach 1001 i 1005, odpowiednio 22 (14%) i 173 (16%) miało 65 lat i więcej. U pacjentów z ALK- 
-dodatnim NSCLC częstość występowania działań niepożądanych była zasadniczo podobna u pacjentów w wieku < 65 lat i pacjentów w wieku ≥ 65 lat, z wyjątkiem obrzęków i zaparć, które zgłaszano 
z większą częstością (różnica ≥ 15%) w badaniu 1014 u pacjentów w wieku ≥ 65 lat leczonych kryzotynibem. W grupach przyjmujących kryzotynib w randomizowanych badaniach 1007 i 1014 fazy III 
i jednoramiennym badaniu 1005 nie było pacjentów w wieku > 85 lat. W jednoramiennym badaniu 1001, wśród 154 pacjentów, był jeden pacjent z nowotworem ALK-dodatnim w wieku > 85 lat (patrz 
także punkty 4.2 i 5.2). Z 53 pacjentów z ROS1-dodatnim NSCLC w jednoramiennym badaniu 1001, 15 (28%) miało 65 lat lub więcej. W badaniu 1001 nie było pacjentów z ROS1-dodatnim w wieku > 85 lat.

Dzieci i młodzież

Europejska Agencja Leków uchyliła obowiązek dołączania wyników badań produktu leczniczego XALKORI we wszystkich podgrupach populacji dzieci i młodzieży z NSCLC (stosowanie u dzieci i młodzieży, 
patrz punkt 4.2).

5.2 Właściwości farmakokinetyczne 

Wchłanianie

Po podaniu pojedynczej dawki doustnej na czczo kryzotynib wchłania się osiągając maksymalne stężenia w czasie 4 do 6 godzin (mediana). Podczas podawania dwa razy na dobę stan stacjonarny był osiągany 
w ciągu 15 dni. Bezwzględną biodostępność kryzotynibu oceniono na 43% po podaniu pojedynczej doustnej dawki 250 mg.

Posiłki wysokotłuszczowe zmniejszały AUCinf i Cmax kryzotynibu o około 14% po podaniu pojedynczej dawki 250 mg zdrowym ochotnikom. Kryzotynib można podawać z pokarmem lub bez pokarmu (patrz 
punkt 4.2).

Dystrybucja

Geometryczna średnia objętość dystrybucji kryzotynibu wynosiła 1772 l po dożylnym podaniu dawki 50 mg, co wskazuje na intensywną dystrybucję produktu leczniczego z osocza do tkanek.

Wiązanie kryzotynibu z białkami osocza ludzkiego in vitro wynosi 91% i nie zależy od stężenia produktu leczniczego. Badania in vitro sugerują, że kryzotynib jest substratem glikoproteiny P (P-gp).

Metabolizm

Badania in vitro wykazały, że CYP3A4/5 były głównymi enzymami zaangażowanymi w klirens metaboliczny kryzotynibu. Głównymi szlakami metabolicznymi u ludzi była oksydacja pierścienia piperydyny do 
laktamu kryzotynibu oraz O-dealkilacja, z następczą koniugacją fazy 2 O-dealkilowanych metabolitów.

Badania in vitro na mikrosomach wątroby ludzkiej wykazały, że kryzotynib jest zależnym od czasu inhibitorem CYP2B6 i CYP3A (patrz punkt 4.5). Badania in vitro wskazywały, że kliniczne interakcje lekowe 
w wyniku zależnej od kryzotynibu inhibicji metabolizmu produktów leczniczych, które są substratami CYP1A2, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19 lub CYP2D6, są mało prawdopodobne.

Badania in vitro pokazały, że kryzotynib jest słabym inhibitorem UGT1A1 i UGT2B7 (patrz punkt 4.5). Badania in vitro wykazały jednak, że kliniczne interakcje lekowe w wyniku zależnego od kryzotynibu 
hamowania metabolizmu leków, które są substratami UGT1A4, UGT1A6 lub UGT1A9, są mało prawdopodobne.

Badania in vitro na hepatocytach ludzkich wskazują, że kliniczne interakcje lekowe są mało prawdopodobne w  wyniku zależnej od kryzotynibu indukcji metabolizmu produktów leczniczych, które są 
substratami CYP1A2.

Eliminacja

Po podaniu pojedynczych dawek kryzotynibu okres półtrwania leku w osoczu pacjentów wynosił 42 godziny.

Po podaniu zdrowym osobom pojedynczej dawki 250 mg kryzotynibu znakowanego radioaktywnie 63% i 22% podanej dawki stwierdzano, odpowiednio, w kale i moczu. Około 53% i 2,3% podanej dawki 
kryzotynibu pojawiało się w postaci niezmienionej, odpowiednio, w kale i moczu.

Jednoczesne podawanie z produktami leczniczymi, które są substratami transporterów

Kryzotynib jest inhibitorem glikoproteiny P (P-gp) in vitro. Z tego względu kryzotynib może potencjalnie zwiększać stężenia w osoczu jednocześnie podawanych produktów leczniczych, które są substratami 
P-gp (patrz punkt 4.5).

Kryzotynib jest inhibitorem OCT1 i  OCT2 w  warunkach in vitro. Z  tego względu kryzotynib może zwiększać stężenia w  osoczu jednocześnie podawanych leków, które są substratami OCT1 i  OCT2 (patrz 
punkt 4.5).

Kryzotynib w stężeniach istotnych klinicznie u ludzi nie hamuje wychwytu wątrobowego białek transportowych: polipeptydów transportujących aniony organiczne (OATP)1B1 lub OATP1B3, ani nerkowego 
wychwytu białek transportowych: nośnika anionów organicznych (OAT)1 lub OAT3 w  warunkach in vitro. Z  tego względu kliniczne interakcje lekowe, zachodzące w  wyniku hamowania wychwytu 
wątrobowego lub nerkowego produktów leczniczych, które są substratami dla tych transporterów, są mało prawdopodobne.

Wpływ na inne białka transportowe

Kryzotynib w stężeniach istotnych klinicznie nie jest inhibitorem białka BSEP w warunkach in vitro.

Farmakokinetyka w szczególnych grupach pacjentów

Zaburzenia czynności wątroby
Kryzotynib jest w znacznym stopniu metabolizowany w wątrobie. Pacjentów z określonymi według klasyfikacji NCI łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby (z aktywnością AspAT > GGN i stężeniem 
bilirubiny całkowitej ≤ GGN lub z  jakąkolwiek aktywnością AspAT i stężeniem bilirubiny całkowitej przekraczającym GGN, lecz nie więcej niż 1,5 raza), umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby 
(z  jakąkolwiek aktywnością AspAT i stężeniem bilirubiny całkowitej od > 1,5 × GGN do ≤ 3 × GGN) i ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (z  jakąkolwiek aktywnością AspAT i stężeniem bilirubiny 
całkowitej > 3 × GGN) oraz pacjentów z prawidłową czynnością wątroby (z aktywnością AspAT i stężeniem bilirubiny całkowitej ≤ GGN), stanowiących sparowaną grupę kontrolną w stosunku do pacjentów 
z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby, włączono do otwartego badania klinicznego bez randomizacji (badanie nr 1012).

Po podawaniu kryzotynibu w dawce 250 mg dwa razy na dobę u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby (N = 10) stwierdzano podobną ekspozycję ogólnoustrojową na kryzotynib w stanie 
stacjonarnym do stwierdzonej u pacjentów z prawidłową czynnością wątroby (N = 8), przy czym ilorazy średnich geometrycznych pola powierzchni pod krzywą zależności stężenia w osoczu od czasu, 
wyrażającego ekspozycję dobową w stanie stacjonarnym (AUCdaily), oraz Cmax wyniosły odpowiednio 91,1% i 91,2%. Nie zaleca się dostosowywania dawki początkowej kryzotynibu u pacjentów z łagodnymi 
zaburzeniami czynności wątroby.

Po podawaniu kryzotynibu w dawce 200 mg dwa razy na dobę u pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby (N = 8) stwierdzono większą ekspozycję ogólnoustrojową na kryzotynib 
w porównaniu z pacjentami z prawidłową czynnością wątroby (N = 9) przy tej samej dawce, a iloraz średnich geometrycznych AUCdaily oraz Cmax wynosiły odpowiednio 150% i 144%. Jednak ekspozycja 
ogólnoustrojowa na kryzotynib u pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby stosujących dawkę 200 mg dwa razy na dobę była porównywalna ze stwierdzoną u pacjentów z prawidłową 
czynnością wątroby stosujących dawkę 250 mg dwa razy na dobę, a ilorazy średnich geometrycznych pola powierzchni AUCdaily oraz Cmax wynosiły odpowiednio 114% i 109%.

Parametry ekspozycji ogólnoustrojowej na kryzotynib, AUCdaily i  Cmax u  pacjentów z  ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (N  =  6) otrzymujących kryzotynib w  dawce 250  mg raz na dobę stanowiły 
odpowiednio około 64,7% i 72,6% wartości tych parametrów oznaczonych u pacjentów z prawidłową czynnością wątroby otrzymujących dawkę 250 mg dwa razy na dobę.

W przypadku podawania kryzotynibu pacjentom z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby zaleca się dostosowanie jego dawki (patrz punkty 4.2 i 4.4).

Zaburzenia czynności nerek
Pacjenci z łagodnymi (klirens kreatyniny ≥ 60 i < 90 ml/min) i umiarkowanymi (klirens kreatyniny ≥ 30 i < 60 ml/min) zaburzeniami czynności nerek byli włączeni do jednoramiennych badań 1001 i 1005. 
Oceniono wpływ czynności nerek mierzonej na podstawie początkowej wartości klirensu kreatyniny na obserwowane minimalne stężenia kryzotynibu w stanie stacjonarnym (Ctrough, ss). W badaniu 1001 
skorygowana średnia geometryczna Ctrough, ss w osoczu u pacjentów z łagodnymi (n = 35) i umiarkowanymi (n = 8) zaburzeniami czynności nerek była odpowiednio o 5,1% i 11% większa niż u pacjentów 
z prawidłową czynnością nerek. W badaniu 1005 skorygowana średnia geometryczna Ctrough, ss kryzotynibu u pacjentów z łagodnymi (n = 191) i umiarkowanymi (n = 65) zaburzeniami czynności nerek była 
odpowiednio o 9,1% i 15% większa niż u pacjentów z prawidłową czynnością nerek. Ponadto populacyjna analiza farmakokinetyczna z wykorzystaniem danych z badań 1001, 1005 i 1007 wykazała, że klirens 
kreatyniny nie ma znaczącego klinicznie wpływu na farmakokinetykę kryzotynibu. Ze względu na to, że zwiększenie ekspozycji na kryzotynib było niewielkie (5%-15%), nie zaleca się dostosowywania dawki 
początkowej u pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek. 

Po podaniu pojedynczej dawki 250 mg osobom z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min) niewymagającymi dializy otrzewnowej lub hemodializy, wartości AUCinf i Cmax 
dla kryzotynibu zwiększyły się odpowiednio o 79% i 34%, w porównaniu do osób z prawidłową czynnością nerek. Zaleca się dostosowanie dawki kryzotynibu podczas podawania pacjentom z ciężkimi 
zaburzeniami czynności nerek niewymagającymi dializy otrzewnowej lub hemodializy (patrz punkty 4.2 i 4.4).

Wiek
Na podstawie populacyjnej analizy farmakokinetycznej danych z badań 1001, 1005 i 1007 stwierdzono, że wiek nie ma wpływu na farmakokinetykę kryzotynibu (patrz punkty 4.2 i 5.1).

Masa ciała i płeć
Na podstawie populacyjnej analizy farmakokinetycznej danych z badań 1001, 1005 i 1007 stwierdzono, że masa ciała ani płeć nie mają znaczącego klinicznie wpływu na farmakokinetykę kryzotynibu.

Pochodzenie etniczne
Na podstawie populacyjnej analizy farmakokinetycznej danych z badań 1001, 1005 i 1007 stwierdzono, że przewidywane pole powierzchni pod krzywą zależności stężenia leku we krwi od czasu w stanie 
stacjonarnym (AUCss) (95% CI) było o 23%-37% większe u Azjatów (N = 523) niż u pacjentów innych niż Azjaci (N = 691). 

W badaniach u pacjentów z ALK-dodatnim zaawansowanym NSCLC (N = 1669) następujące działania niepożądane zgłaszane były częściej u Azjatów (N = 753) niż u pacjentów innych niż Azjaci (N = 916), 
przy czym bezwzględna różnica częstości występowania wynosiła ≥ 10%: zwiększona aktywność aminotransferaz, zmniejszony apetyt, neutropenia i  leukopenia. Żadne działanie niepożądane leku nie 
było zgłaszane z częstością ≥ 15%.

Osoby w podeszłym wieku
Dostępne są ograniczone dane w tej podgrupie pacjentów (patrz punkty 4.2 i 5.1). Na podstawie populacyjnej analizy farmakokinetycznej danych z badań 1001, 1005 i 1007 stwierdzono, że wiek nie ma 
wpływu na farmakokinetykę kryzotynibu.

Elektrofizjologia serca

Potencjalne wydłużenie odstępu QT pod wpływem kryzotynibu oceniano u  pacjentów z  ALK-dodatnim lub ROS1-dodatnim NSCLC, którzy otrzymywali kryzotynib w  dawce 250  mg dwa razy na dobę. 
Wykonywano seryjne zapisy EKG w trzech powtórzeniach po podaniu pojedynczej dawki oraz w stanie stacjonarnym w celu oceny wpływu kryzotynibu na odstępy QT. U trzydziestu czterech z 1619 pacjentów 
(2,1%) z przynajmniej 1 po początkowej oceną EKG stwierdzono QTcF ≥ 500 ms, a u 79 z 1585 pacjentów (5,0%) z początkową i przynajmniej 1 po początkowej oceną EKG wydłużenie od wartości początkowej 
QTcF ≥ 60 ms, w automatycznej ocenie zapisu EKG z urządzenia (patrz punkt 4.4). 

Badanie pomocnicze EKG z użyciem zaślepionych ręcznych pomiarów zapisów EKG przeprowadzono u 52 pacjentów z ALK-dodatnim NSCLC, którzy otrzymywali kryzotynib w dawce 250 mg dwa razy na 
dobę. U jedenastu (21%) pacjentów nastąpiło wydłużenie odstępu QTcF w stosunku do wartości początkowych wynoszące od ≥ 30 do < 60 ms, natomiast u jednego pacjenta (2%) nastąpiło wydłużenie 
odstępu QTcF w stosunku do wartości początkowych wynoszące ≥ 60 ms. U żadnego pacjenta nie wystąpiła maksymalna wartość QTcF ≥ 480 ms. Analiza tendencji centralnej wykazała, że wszystkie górne 
granice przedziału ufności 90% CI dla średniej zmiany odstępu QTcF w stosunku do wartości początkowych we wszystkich punktach czasowych w dniu 1. cyklu 2 wynosiły < 20 ms. Analiza farmakokinetyczna 
i farmakodynamiczna sugerowała związek pomiędzy stężeniem kryzotynibu w osoczu a QTc. Ponadto stwierdzono, że spowolnienie czynności serca było związane ze zwiększonym stężeniem kryzotynibu 
w osoczu (patrz punkt 4.4), z największym średnim spowolnieniem częstości rytmu serca o 17,8 uderzeń na minutę po 8 godzinach w dniu 1. cyklu 2.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W  trwających do 3 miesięcy badaniach toksyczności po podaniu wielokrotnym produktu leczniczego u  szczurów i  psów obserwowane efekty w  głównych narządach docelowych dotyczyły układu 
pokarmowego (wymioty, zmiany stolca, zaparcie), układu krwiotwórczego (zmniejszenie liczby komórek szpiku kostnego), układu krążenia (mieszany blok kanałów jonowych, zwolnienie czynności 
serca i  zmniejszenie ciśnienia tętniczego, zwiększenie LVEDP, wydłużenie odstępów QRS i  PR oraz osłabienie kurczliwości miokardium), oraz układu rozrodczego (degeneracja spermatocytów w  jądrze 
w okresie pachytenu, martwica pojedynczych komórek w pęcherzykach jajnika). Poziom, przy którym nie obserwuje się działań niepożądanych, NOAEL (ang. No Observed Adverse Effect Levels) był albo 
subterapeutyczny, albo osiągał poziom do 2,6 razy przewyższający ekspozycję kliniczną u ludzi, na podstawie AUC. Inne wyniki obejmowały wpływ na wątrobę (zwiększenie aktywności aminotransferaz) 
i funkcję siatkówki, oraz możliwość fosfolipidozy w wielu narządach bez skorelowanych działań toksycznych.

Kryzotynib nie wykazywał działania mutagennego in vitro w  teście odwrotnej mutacji u  bakterii (Ames). Kryzotynib wykazywał aneugeniczność w  teście mikrojądrowym in vitro w  komórkach jajnika 
chomika chińskiego oraz w teście abberacji chromosomów limfocytów ludzkich in vitro. Niewielki wzrost strukturalnych abberacji chromosomalnych w stężeniach cytotoksycznych obserwowano w ludzkich 
limfocytach. Na podstawie AUC stwierdzono, że poziom NOAEL dla aneugeniczności około 1,8 razy przewyższał kliniczną ekspozycję u ludzi.

Nie prowadzono badań działania rakotwórczego kryzotynibu.

Nie prowadzono specyficznych badań z kryzotynibem u zwierząt w celu oceny wpływu na płodność; jednakże na podstawie badań toksyczności po podaniu wielokrotnym u szczurów uważa się, że kryzotynib 
może potencjalnie upośledzać funkcje rozrodcze i płodność u ludzi. Obserwowany wpływ na układ rozrodczy męski obejmował degenerację spermatocytów w jądrach w stadium pachytenu u szczurów, 
otrzymujących ≥ 50 mg/kg mc./dobę przez 28 dni (ekspozycja około 1,1 razy przewyższająca kliniczną ekspozycję u ludzi, na podstawie AUC). Obserwowany wpływ na żeński układ rozrodczy obejmował 
martwicę pojedynczych komórek pęcherzyków jajnikowych szczurów otrzymujących dawkę 500 mg/kg mc./dobę przez 3 dni.

Nie wykazano, aby kryzotynib wykazywał teratogenne działanie u ciężarnych szczurów lub królików. Utraty zarodka po implantacji zwiększały się po dawkach ≥ 50 mg/kg mc./dobę (przewyższających 
około 0,4 razy AUC w zalecanej dawce u ludzi) u szczurów, a zmniejszoną masę ciała płodów uznano za działanie niepożądane u szczurów i królików po dawkach, odpowiednio, 200 i 60 mg/kg mc./dobę 
(przewyższających 1,2 razy kliniczną ekspozycję u ludzi, na podstawie AUC).

U niedojrzałych szczurów obserwowano zmniejszone tworzenie kości w rosnących kościach długich po dawce kryzotynibu 150 mg/kg mc./dobę, podawanej raz na dobę przez 28 dni (przewyższającej około 
3,3 razy kliniczną ekspozycję u ludzi, na podstawie AUC). Inne działania toksyczne, budzące wątpliwości w odniesieniu do populacji dzieci i młodzieży, nie były oceniane u młodych zwierząt.

Wyniki badania fototoksyczności in vitro wykazały, że kryzotynib może wykazywać potencjał fototoksyczny.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Zawartość kapsułki 
Krzemionka koloidalna bezwodna
Celuloza mikrokrystaliczna
Wapnia wodorofosforan bezwodny
Karboksymetyloskrobia sodowa (Typ A)
Magnezu stearynian

Otoczka kapsułki
Żelatyna 
Tytanu dwutlenek (E171)
Żelaza tlenek czerwony (E172)

Tusz do oznakowania 
Szelak
Glikol propylenowy
Potasu wodorotlenek
Żelaza tlenek czarny (E172)

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3 Okres ważności

4 lata.

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania 

XALKORI 200 mg kapsułki twarde
Butelki HDPE z zamknięciem z polipropylenu zawierające 60 kapsułek twardych.
Blistry z folii PCV zawierające 10 kapsułek twardych.

Każde pudełko zawiera 60 kapsułek twardych.

XALKORI 250 mg kapsułki twarde
Butelki HDPE z zamknięciem z polipropylenu zawierające 60 kapsułek twardych.
Blistry z folii PCV zawierające 10 kapsułek twardych.

Każde pudełko zawiera 60 kapsułek twardych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania 

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pfizer Europe MA EEIG
Boulevard de la Plaine 17
1050 Bruxelles
Belgia

8. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

XALKORI 200 mg kapsułki twarde
EU/1/12/793/001
EU/1/12/793/002

XALKORI 250 mg kapsułki twarde
EU/1/12/793/003
EU/1/12/793/004

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 23 października 2012
Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 29 lipca 2016

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

23.10.2018

Szczegółowe informacje o tym produkcie leczniczym są dostępne na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków http://www.ema.europa.eu.

Pfizer Polska Sp. z o.o., 02-092 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 16B, tel.: (22) 335 61 00, fax: (22) 335 61 11
PP-XLK-POL-0026/10/2018

Pfizer_Xalkori_Reklama_200x280mm_WiadomosciOnko_7391L_SiL_02.indd   4 07.11.2018   14:36:59



Wiadomości onkologiczne W Pigułce. Rak Płuca nR 2/2019 34

magdalena knetki-WRóbleWska

Informacji o leku udziela:
Pfizer Polska Sp. z o.o., 02-092 Warszawa, Polska
ul.  Żwirki i Wigury 16B, tel.: +48 (22) 335 61 00, fax: +48 (22) 335 61 11
www.pfizer.com.pl

Materiał zatwierdzony: październik 2018 r.
Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z pełną Charakterystyką Produktu Leczniczego.
Organ wydający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Komisja Wspólnot Europejskich.

XALKORI, 200 mg: Podmiot Odpowiedzialny: Pfizer Europe MA EEIG, Boulevard de la Plaine 17, 1050 Bruxelles, 
Belgia; Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: EU/1/12/793/001, Kategoria dostępności: Produkt leczniczy 
wydawany na receptę do zastrzeżonego stosowania; Informacja o refundacji i cenie: Produkt refundowany 
w ramach programu lekowego „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C34)”; Kwota dopłaty 
świadczeniobiorcy (maksymalna dopłata ponoszona przez pacjenta): 0,00 PLN; Cena urzędowa detaliczna – brak.

XALKORI, 250 mg: Podmiot Odpowiedzialny Pfizer Europe MA EEIG, Boulevard de la Plaine 17, 1050 Bruxelles, 
Belgia; Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: EU/1/12/793/003; Kategoria dostępności: Produkt leczniczy 
wydawany na receptę do zastrzeżonego stosowania; Informacja o refundacji i cenie: Produkt refundowany 
w ramach programu lekowego „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C34)”; Kwota dopłaty 
świadczeniobiorcy (maksymalna dopłata ponoszona przez pacjenta): 0,00 PLN; Cena urzędowa detaliczna – brak.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt: Informacja 
Medyczna firmy Pfizer Polska Sp. z o.o., telefon: +48 22 33 56 100 (wew. 2)

•   XALKORI® jest wskazany w leczeniu pierwszej linii 
dorosłych pacjentów z ALK-dodatnim zaawansowanym 
niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP).

•   XALKORI® jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów 
z wcześniej leczonym ALK-dodatnim zaawansowanym 
niedrobnokomórkowym rakiem płuca.

•   XALKORI® jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów 
z ROS1-dodatnim zaawansowanym 
niedrobnokomórkowym rakiem płuca.

ALK – kinaza chłoniaka anaplastycznego (ang. anaplastic lymphoma kinase) 

Niniejszy produkt leczniczy jest dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie 
zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do 
fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane 
działania niepożądane.

250 mg kapsułki twarde

250 mg kapsułki twarde

PP-XLK-POL-0026/10/2018
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