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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 
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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

26.08.2011
• 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

brak rejestracji • 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

26.08.2011

• 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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