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Pacjenci z niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP) 
ze stwierdzoną rearanżacją genu ALK (najczęściej wariant 
EML4-ALK) i mutacją genu ROS1 stanowią wyjątkową gru-
pę chorych – z większym udziałem osób młodych, nigdy 
niepalących i kobiet. Histologicznie najczęściej (ale nie 
zawsze!) stwierdza się raka o histologii gruczołowej. Biał-
ka ALK (ang. anaplastic lymphoma kinase, kinaza [tyrozy-
nowa] chłoniaka anaplastycznego) i ROS1 pełnią funkcję 
sierocych kinaz tyrozynowych, zaliczanych do rodziny 
receptorów insulinowych, a ich obecność stanowi główną 
drogę autonomicznej aktywacji komórek linii nowotwo-
rowej. Skuteczność leków z grupy inhibitorów kinaz tyro-
zynowych w leczeniu pacjentów z mutacjami genów ALK 
i ROS1 została potwierdzona w wielu badaniach klinicz-
nych. Leki te znalazły swoje miejsce w prestiżowych zale-
ceniach National Comprehensive Cancer Network (NCCN) 
w leczeniu pierwszej linii chorych z mutacją ALK (alekty-
nib, brygatynib, cerytynib, kryzotynib) oraz w leczeniu 
kolejnych linii, zarówno po niepowodzeniu leczenia TKI 
(ang. tyrosine kinase inhibitor, inhibitor kinazy tyrozy-
nowej; leczenie sekwencyjne), jak i po niepowodzeniu 
chemioterapii systemowej. W terapii ROS1-zmutowanych 
NDRP wykorzystuje się cerytynib i kryzotynib.

Rejestracja kryzotynibu i jego obecnie pełna refunda-
cja w Polsce związane są z wynikami badań klinicznych. 
Skuteczność leku w terapii ALK-dodatnich, wcześniej 
leczonych pacjentów wykazało badanie PROFILE 1007, 
w którym uprzednio leczonych chorych randomizowano 
1 : 1 do ramienia kryzotynibu bądź monoterapii (peme-
treksedem lub docetakselem). Wykazano istotne wydłu-
żenie czasu wolnego od progresji (ang. progression-free 
survival, PFS; mediany PFS odpowiednio 7,7 i 3,0 mie-
siąca; HR [współczynnik ryzyka/hazardu] odpowiednio 
0,59 i 0,30), ponadto leczenie z użyciem kryzotynibu wią-
zało się z wyraźnym wzrostem odsetka obiektywnych 

Kryzotynib w pierwszej linii leczenia: zmiany 
w programie lekowym od 1 stycznia 2019 roku

odpowiedzi (ang. objective response rate, ORR). W bada-
niu, najpewniej za sprawą wysokiego odsetka cross-over 
z ramienia chemioterapii, nie stwierdzono wydłużenia 
czasu całkowitego przeżycia. 

Zasadność wykorzystania kryzotynibu w pierwszej 
linii leczenia u pacjentów z zaawansowanym ALK-dodat-
nim NDRP opiera się na wynikach badania PROFILE 1014. 
Chorych ze stwierdzoną rearanżacją ALK, bez uprzednie-
go leczenia systemowego z powodu nowotworu, ran-
domizowano 1 : 1 do grupy kryzotynibu bądź do grupy 
otrzymującej chemioterapię opartą na pemetreksedzie 
z pochodną platyny. Udowodniono poprawę PFS (me-
diana PFS wydłużona o 3,9 miesiąca, HR 0,45), istotną 
poprawę ORR i dłuższy czas trwania odpowiedzi w grupie 
kryzotynibu. Ze względu na cross-over i wysoki odsetek 
kolejnych terapii nie wykazano międzygrupowej różnicy 
w czasie całkowitego przeżycia. Leczenie kryzotynibem 
wiązało się z podobnym odsetkiem działań niepożąda-
nych jak leczenie pemetreksedem z pochodną platyny. 

Leczenie osób z ROS1-dodatnim NDRP zostało dopusz-
czone na podstawie badania pierwszej fazy bez ramienia 
kontrolnego, w którym wykazano istotnie wysoki odse-
tek obiektywnych odpowiedzi i medianę PFS wynoszącą 
19,2 miesiąca; większość pacjentów była wcześniej leczo-
na systemowo z powodu NDRP. 

Warto zwrócić uwagę na trudności diagnostyczne 
związane z mutacją ROS1. Złotym standardem jest me-
toda FISH (ang. fluorescent in situ hybridization, fluore-
scencyjna hybrydyzacja in situ). W badaniu klinicznym 
wyniki uzyskane za jej pomocą były w kilku przypadkach 
rozbieżne (albo stwierdzano współistnienie rearanżacji 
ALK, amplifikacji MET) z wynikami otrzymanymi za po-
mocą RT-PCR (ang. real time polymerase chain reaction, 
reakcja polimerazy łańcuchowej w czasie rzeczywistym), 
która to metoda – jak się wydaje – będzie wypierana przez 
NGS (ang. next generation sequencing, sekwencjonowanie 
nowej generacji), szczególnie w diagnostyce mutacji tak 
rzadkich jak omawiane powyżej. 

Objęcie refundacją wszystkich trzech wskazań rejestra-
cyjnych kryzotynibu daje nielicznej grupie pacjentów ze 
stwierdzonymi mutacjami ALK lub ROS1 szanse na istotną 
poprawę rokowania (i jakości życia). Badania genetyczne 
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powinny dotyczyć chorych z rakiem o histologii gruczo-
łowej albo z przewagą raka gruczołowego. Diagnostyka 
rearanżacji ALK może się opierać na badaniu immuno-
histochemicznym, metodzie FISH bądź NGS. Diagnostyka 
ROS1 to głównie metoda FISH, chociaż zapisy programu 
dopuszczają również NGS. Co bardzo ważne, program 
zezwala na kwalifikowanie do leczenia drugiej i trzeciej 
linii pacjentów uprzednio przyjmujących TKI, w tym osób, 
które uczestniczyły w badaniach klinicznych z innymi czą-
steczkami lub otrzymywały chemioterapię systemową 
(bez wykonania oznaczenia ALK i ROS1). Program dotyczy 
chorych w stanie sprawności 0–2 w skali ECOG (Eastern 
Cooperative Oncology Group). Ponadto leczenie kryzoty-
nibem może być kontynuowane po stwierdzeniu progresji 
w ośrodkowym układzie nerwowym, po zastosowaniu 
leczenia miejscowego – radioterapii. 

Leki z grupy inhibitorów kinaz tyrozynowych w istot-
ny sposób wpłynęły na rokowanie chorych z mutacjami 
ALK i ROS1. W najbliższym czasie spodziewać się należy 
rejestracji kolejnych cząsteczek i objęcia refundacją na-
stępnych generacji TKI ALK. Jak się wydaje, głównymi 
ograniczeniami kwalifikacji do leczenia są w warunkach 
polskich dostęp do szybkiej diagnostyki molekularnej, jej 
jakość i koszt wykonywania oznaczeń. Ogromne znacze-
nie ma tutaj dobra współpraca klinicysty, patomorfologa 
oraz biologa molekularnego. 
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