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Wprowadzenie
Niedrobnokomórkowy rak płuca (NDRP)
Każdego roku w Polsce na raka płuca zapada ponad 20 tys. 
osób (w roku 2015 niemal 22 tys.) [1]. Większość przypad-
ków (około 80–85%) stanowią raki niedrobnokomórko-
we, na które składają się trzy główne typy: gruczołowy, 
płaskonabłonkowy i wielkokomórkowy [2]. Rak drobno-
komórkowy – stanowiący około 15–20% zachorowań 
na nowotwory płuca – ma znacząco odmienną biologię 
i gorsze rokowania, a także stosuje się odmienne podejście 
do jego leczenia. 

Pomimo nieco lepszego rokowania śmiertelność 
w przypadku raka niedrobnokomórkowego pozostaje 
nadal wysoka. Jedynie w około 20% przypadków możliwe 
jest zastosowanie radykalnego leczenia. Należą do niego 
zabieg operacyjny usunięcia płata płuca (lobektomia) lub 
całego płuca (pneumonektomia) – w obu przypadkach 
wraz z węzłami śródpiersia [3]. W przypadku przeciwwska-
zań do leczenia chirurgicznego zastosowanie ma radiote-
rapia, w tym coraz częściej radioterapia stereotaktyczna 
– oparta na technikach planowania wielowymiarowego, 
śledzenia guza i bramkowania oddechowego. Niestety 
pozostałe 80% chorych diagnozuje się już w takim stopniu 
zawansowania choroby, w którym nie jest możliwa pro-
wadząca do wyleczenia terapia o założeniu radykalnym. 
Wykorzystuje się wówczas leczenie systemowe stosowane 
z zamiarem paliatywnym, w tym w przeważającym od-
setku jedynie chemioterapię [4]. W przypadkach zaawan-
sowania wyłącznie miejscowego dodatkowo wdraża się 
radioterapię w dawkach radykalnych, jednakże efekty od-
ległe takiej terapii są również dalekie od zadowalających. 

Głównym celem stawianym przed leczeniem syste-
mowym jest po pierwsze wydłużenie czasu przeżycia 
całkowitego (ang. overall survival, OS), po drugie – po-
prawa kontroli objawów i jakości życia. W algorytmie 

Nowości w ukierunkowanym molekularnie 
leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca

postępowania dotyczącym leczenia systemowego zasad-
niczą rolę odgrywa wynik badania histopatologicznego, 
określający podtyp histologiczny NDRP [4]. Podstawowy 
aspekt stanowi komponent, który przeważa w utkaniu 
guza. Dla doboru terapii, jak i ewentualnej dalszej dia-
gnostyki istotne jest ustalenie rozpoznania raka płasko-
nabłonkowego czy też innego podtypu – najczęściej raka 
gruczołowego. Niestety w wielu przypadkach pobrany 
drobny fragment tkanki lub niekiedy jedynie materiał 
cytologiczny pozwalają na postawienie rozpoznania 
raka niedrobnokomórkowego bez określenia podtypu 
(ang. not otherwise specified, NOS). Należy jednak dążyć 
do uzyskania wystarczającej ilości bioptatu, aby okre-
ślić chociaż kierunek różnicowania, oceniając immuno- 
fenotyp w badaniach immunohistochemicznych. Ma to 
kluczowe znaczenie, gdyż w przypadkach innych niż rak 
płaskonabłonkowy wskazana jest analiza molekularna, 
badająca obecność somatycznych mutacji, które można 
leczyć drobnocząsteczkowymi inhibitorami kinaz. Ponad-
to jeden z cytostatyków – pemetreksed – zarejestrowa-
ny jest do leczenia zaawansowanego NDRP o histologii 
innej niż w przeważającym stopniu płaskonabłonkowa. 
Lek ten stosuje się w połączeniu z pochodnymi platyny 
przez 4–6 cykli. Następnie – po stwierdzeniu utrzymującej 
się efektywności terapii i braku istotnej toksyczności – 
można kontynuować leczenie monolekowe jako terapię 
podtrzymującą, do czasu stwierdzenia progresji choroby 
lub nietolerancji takiego postepowania.

Obecnie zarejestrowanych jest już co najmniej kil-
kanaście leków stosowanych w przypadku stwierdze-
nia zaburzeń molekularnych w zakresie genów EGFR, 
ALK, ROS1 i BRAF-V600E (niektóre nie są jeszcze objęte 
refundacją). Ponadto trwają badania nad lekami aktyw-
nymi w innych zaburzeniach molekularnych – zarówno 
w populacji nowych chorych, jak i przy niepowodzeniu 
dotychczasowego leczenia celowanego.
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Inhibitory receptora dla naskórkowego 
czynnika wzrostu (EGFR)
Od czasu gdy ukazały się kolejno pozytywne wyniki badań 
IPASS, EURTAC oraz LUX-Lung 3 i 6, dysponujemy trzema 
lekami tej grupy: gefitynibem i erlotynibem – odwracal-
nymi inhibitorami pierwszej generacji – oraz afatynibem, 
nieodwracalnym inhibitorem drugiej generacji [5–8]. Prze-
prowadzono badanie LUX-Lung 7, porównujące gefitynib 
z afatynibem, jednakże jego wyniki – choć znamiennie 
dodatnie w zakresie czasu wolnego od progresji choroby 
(ang. progression free survival, PFS) i z pozytywnym tren-
dem w zakresie czasu przeżycia całkowitego – nie wska-
zały jednoznacznie na przewagę leku nowej generacji [9]. 

W  ostatnim czasie pojawił się kolejny lek drugiej 
generacji: dakomitynib, który porównano z leczeniem 
pierwszej generacji w badaniu ARCHER-1050 [10]. Pacjen-
tów wcześniej nieleczonych z powodu zaawansowanego 
raka niedrobnokomórkowego, u których wykryto jedną 
z dwóch najczęstszych mutacji (delecję w egzonie 19 
– del19 – lub substytucję L858R w egzonie 21), losowo 
przydzielano w proporcji 1:1 do leczenia dakomityni-
bem w dawce 45 mg lub gefitynibem w dawce 250 mg. 
Włączano jedynie pacjentów w dobrym stanie ogólnym 
[poziom sprawności (PS) 0–1 wg ECOG (Eastern Cooper-
ative Oncology Group)] i bez przerzutów do mózgowia. 
Populacja badania obejmowała 452 osoby, z czego ponad 
75% stanowili pacjenci rasy azjatyckiej. Na podstawie 
zaślepionej centralnej oceny radiologicznej oszacowa-
no czas wolny od progresji choroby i wykazano zna-
mienną statystycznie redukcję hazardu progresji o 41% 
(HR = 0,59; 95% CI, 0,47–0,74; p < 0,0001) i zwiększenie 
mediany z 9,2 miesiąca (95% CI, 9,1–11,0) do 14,7 miesiąca 
(95% CI, 11,1–16,6). W kolejnej publikacji tego badania 
oceniono czas przeżycia całkowitego (OS) [11]. Uzyskano 
znamienny statystycznie wynik: współczynnik hazardu 

wyniósł 0,760 (95% CI, 0,582–0,993; p = 0,0438); media-
na OS dla dakomitynibu wyniosła 34,1 miesiąca (95% 
CI, 29,5–37,7), a dla gefitynibu – 26,8 miesiąca (95% CI, 
23,7–32,1). Należy jednak dodać, że w kolejnych liniach 
leczenia zaledwie około 10% populacji było leczonych 
inhibitorami EGFR trzeciej generacji. W zakresie działań 
ubocznych w ramieniu z dakomitynibem większość pa-
cjentów doświadczyła powikłań przynajmniej trzeciego 
stopnia. Były to głównie biegunka, wysypka i zmiany 
w okolicy wałów okołopaznokciowych (łac. paronychia). 
Postępowanie opierało się wówczas na czasowej przerwie 
w leczeniu i redukcji dawki leku. Ogółem dawkę zreduko-
wano u 66% chorych leczonych dakomitynibem. Ocena 
jakości życia wykazała znamienną statystycznie przewa-
gę gefitynibu w zakresie subiektywnej oceny ogólnego 
stanu zdrowia. Badacze podsumowali swoje doniesienia, 
oceniając dakomitynib jako kolejną opcję w leczeniu tej 
grupy chorych. 

Najczęstszym mechanizmem progresji w  leczeniu 
pierwszą i drugą generacją inhibitorów EGFR jest po-
jawienie się wtórnej mutacji oporności w egzonie 20 
– substytucji T790M [12]. Na ten rodzaj zaburzenia mo-
lekularnego skierowane są inhibitory trzeciej generacji. 
Charakteryzują się one selektywnością wobec receptorów 
powstałych wskutek mutacji i nie wykazują istotnej ak-
tywności wobec receptorów prawidłowych. Kilka cząstek 
zostało poddanych ocenie w ramach badań klinicznych, 
jednakże procedurę rejestracyjną pozytywnie przeszedł 
jedynie ozymertynib [13]. 

W cyklu badań AURA 1, 2 i 3 oceniono ten lek w ko-
lejnych fazach i potwierdzono jego bezpieczeństwo oraz 
skuteczność w  populacji chorych z  opisaną powyżej 
mutacją T790M [14–16]. Badanie AURA 3 porównywało 
nowe leczenie z chemioterapią składającą się z pochodnej 
platyny (cisplatyna lub karboplatyna) i pemetreksedu. 

Inhibitory kinaz w ukierunkowanym molekularnie leczeniu NDRP

EGFR ALK ROS1 BRAF

gefitynib
erlotynib
afatynib
ozymertynib*
dakomitynib**

kryzotynib*
cerytynib
alektynib
brygatynib**
lorlatynib
entrektynib
ensartynib
ropotrektynib

kryzotynib
cerytynib
brygatynib
lorlatynib
entrektynib
ensartynib
ropotrektynib
kabozantynib

dabrafenib + trametynib

Tabela 1. Inhibitory kinaz w ukierunkowanym molekularnie leczeniu NDRP
* Refundacja w drugiej linii; ** Rejestracja FDA.
wytłuszczenie – rejestracja i refundacja; normalna czcionka – rejestracja; kursywa – aktywność potwierdzona badaniami bez 
rejestracji.
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Osiągnięto pierwszorzędowy punkt końcowy, jakim było 
wydłużenie czasu wolnego od progresji choroby. Mediana 
tego parametru dla ozymertynibu wyniosła 10,1 miesiąca, 
natomiast dla chemioterapii – 4,4 miesiąca. Wynik ten był 
znamienny statystycznie (HR = 0,30; 95% CI, 0,23–0,41; 
p < 0,001). Analiza podgrup wykazała przewagę badanego 
leku dla wszystkich analizowanych parametrów, w tym 
również dla ras nieazjatyckich. Nie ukazały się do tej pory 
wyniki analizy przeżycia całkowitego – ze względu na 
niedojrzałość danych. 

Potwierdzenie skuteczności ozymertynibu w drugiej 
linii leczenia było przesłanką do próby zastosowania tego 
leku także w pierwszej linii. Zaprojektowano badanie 
FLAURA, porównujące leczenie inhibitorem trzeciej ge-
neracji z inhibitorami pierwszej generacji [17]. Głównymi 
kryteriami były: 
• dobry stan ogólny (PS 0–1), 
• brak wcześniejszego leczenia systemowego, 
• obecność jednej z  dwóch najczęstszych mutacji 

(del19 lub L858R).
Dopuszczalna była obecność przerzutów do mózgo-
wia, jednakże po wcześniejszym leczeniu miejscowym 
i w stanie stabilnym neurologicznie, bez leczenia stery-
dami. Grupa badana otrzymywała ozymertynib w dawce 
80 mg, natomiast grupa kontrolna – 250 mg gefitynibu 
lub 150 mg erlotynibu. Przydział losowy odbywał się 
w proporcji 1:1 i uwzględniał rasę (azjatycka lub nie-
azjatycka) oraz rodzaj mutacji. Badanie osiągnęło swój 
pierwszorzędowy punkt końcowy, którym było zwiększe-
nie czasu wolnego od progresji choroby (PFS). Redukcja 
hazardu dla tego parametru wyniosła 54% (HR = 0,46; 
95% CI, 0,37–0,57; p < 0,001), a mediany odpowiednio 
18,9 miesiąca (95% CI, 15,2–21,4) i 10,2 miesiąca (95% 
CI, 9,6–11,1). Odsetek odpowiedzi obiektywnych był 
podobny w obu ramionach badania – odpowiednio 
80% i 76%, jednakże czas trwania odpowiedzi okazał 
się znamiennie dłuższy w grupie badanej. 

Ozymertynib cechował się dodatkowo mniejszym od-
setkiem ciężkich działań niepożądanych (st. 3 i wyższe) 
– wyniósł on 34% w porównaniu z grupą kontrolną 45%. 
Istotną przewagą ozymertynibu nad dotychczasowymi 
inhibitorami EGFR jest jego bardzo dobra penetracja do 
centralnego układu nerwowego (CUN), potwierdzona 
klinicznie w badaniach AURA 3 i FLAURA [17, 18].

Inhibitory kinazy tyrozynowej ALK  
(kinazy chłoniaka anaplastycznego)

Kryzotynib
Pierwszym inhibitorem wprowadzonym do praktyki kli-
nicznej z tej grupy leków był kryzotynib. Rejestracja leku 

opierała się na wynikach badania PROFILE 1007 opubli-
kowanego w 2013 roku, w którym lek ten zastosowano 
w drugiej linii leczenia, po niepowodzeniu chemioterapii 
wielolekowej z zastosowaniem pochodnych platyny [19]. 
Grupa kontrolna otrzymywała pemetreksed lub docetak-
sel jako standardowe leczenie drugiej linii, zaś lek badany 
podawano w dawce 250 mg dwa razy dziennie. Badanie 
było pozytywne w zakresie czasu wolnego od progresji 
choroby – 7,7 miesiąca (95% CI, 6,0–8,8) dla grupy z kry-
zotynibem, a 3,0 miesiące (95% CI, 2,6–4,3) dla grupy 
otrzymującej chemioterapię (HR = 0,49; 95% CI, 0,37–0,64; 
p < 0,001). Badanie dopuszczało zastosowanie leku ba-
danego po progresji w grupie kontrolnej (ang. crossover) 
poprzez rekrutację do badania PROFILE 1005. Końcowa 
analiza czasu przeżycia całkowitego wykazała brak istot-
nej różnicy dla tego parametru [20]. Zaprezentowana 
w formie doniesienia plakatowego na kongresie ASCO 
w 2016 roku analiza RPSFTM (ang. The rank preserving 
structural failure time model) wskazywała na znaczący 
wpływ kryzotynibu na przeżycie chorych [20].

Wobec pozytywnych wyników zarówno badań pierw-
szej i drugiej fazy, jak i opisanego powyżej leczenia w dru-
giej linii terapii podjęto próbę kliniczną zastosowania leku 
u pacjentów wcześniej nieleczonych (badanie PROFILE 
1014) [21]. Jako komparatora użyto chemioterapii opartej 
na pemetreksedzie i pochodnej platyny. Rekrutowano 
chorych z rozpoznanym niepłaskonabłonkowym niedrob-
nokomórkowym rakiem płuca i stwierdzoną w badaniu 
FISH rearanżacją genu ALK, bez wcześniejszego leczenia 
systemowego. Leczenie obejmowało pacjentów w sta-
nie ogólnym dobrym i dość dobrym (PS 0–2), nie wyklu-
czano też osób z przerzutami do mózgowia, o ile były 
one poddane wcześniejszemu leczeniu miejscowemu 
i stabilne klinicznie. Pierwszorzędowy punkt końcowy 
stanowiła ocena czasu wolnego od progresji choroby. 
W opublikowanej w 2014 roku pracy Benjamina Salomona 
i wsp. przedstawiono zwiększenie mediany z 7,0 miesięcy 
do 10,9 miesiąca – wynik był znamienny statystycznie 
(HR = 0,45; 95% CI, 0,35–0,60; p < 0,001). Odsetek od-
powiedzi obiektywnych wyniósł 74% dla kryzotynibu 
i 45% dla chemioterapii (p < 0,001) [21]. Profil toksycz-
ności dla kryzotynibu obejmował zaburzenia widzenia, 
biegunkę i obrzęki, które były najczęściej o łagodnym 
lub umiarkowanym przebiegu, zaś ze zdarzeń o ciężkim 
nasileniu związanych z lekiem najczęściej występowało 
podwyższenie prób wątrobowych – jednak reagujące na 
odstawienie i modyfikację leczenia. U dwóch pacjentów 
(1%) wystąpiły zmiany śródmiąższowe w płucach, które 
stanowiły powód zakończenia leczenia. Jeden z pacjen-
tów z grupy leczonej chemioterapią zmarł w wyniku 
śródmiąższowego zapalenia płuc po zmianie leczenia 
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na kryzotynib – i była to jedyna śmierć związana z tym 
lekiem w badaniu. Ocenę jakości życia oparto na for-
mularzach EORTC QLQ-C30 i QLQ-LC13 oraz EQ-5D. Wy-
kazały one znamienną poprawę ogólnej jakości życia, 
jak i w zakresie poszczególnych jego aspektów (fizycz-
nych, socjalnych, emocjonalnych). Odnotowano korzyść 
w zakresie odczuwania objawów związanych z chorobą. 
Dodatkowo poprawa ta utrzymywała się znamiennie 
dłużej u chorych leczonych kryzotynibem. Ocena czasu 
przeżycia całkowitego (OS) opublikowana w sierpniu 
2018 roku nie wykazała znamiennych różnic pomiędzy 
grupami, a wynikało to najprawdopodobniej z dozwo-
lonego przejścia po progresji choroby na leczenie ba-
dane, które zastosowano u 84,2% grupy kontrolnej [22]. 
Niezależnie od braku znamienności, na uwagę zasługuje 
fakt wysokich numerycznie wartości dla tego parame-
tru. Mediana czasu obserwacji wynosiła 46 miesięcy, 
zaś mediana OS dla kryzotynibu nie została osiągnięta 
(dolna granica przedziału ufności wyniosła 45,8 miesią-
ca). Dla grupy kontrolnej mediana ta osiągnęła wartość 
47,5 miesiąca (95% CI, od 32,2 miesiąca, górna granica 
nieosiągnięta). Szacowany współczynnik hazardu po 
uwzględnieniu zjawiska crossover oceniono na 0,346. 
Dodatkowo przeprowadzona analiza wpływu dalszego 
leczenia na przeżycie chorych wykazała, że największą 
korzyść z leczenia odniosła grupa, u której sekwencyjnie 
zastosowano kolejny inhibitor ALK. 

Podobne obserwacje odnośnie do sekwencyjnego 
leczenia inhibitorami ALK poczyniła grupa francuskich 
lekarzy w pracy opublikowanej przez Michaëla Duruis-
seaux i wsp. [23]. Była to analiza pacjentów włączonych 
we Francji do programu otwartego dostępu do kryzo-
tynibu oraz grupy kolejnych pacjentów, otrzymujących 
lek w ramach rutynowej praktyki. Włączono 318 chorych, 
w przeważającej większości (95%) otrzymujących lek po 
progresji po chemioterapii. Przeprowadzono analizę cza-
su przeżycia całkowitego, której mediana wyniosła 16,6 
miesiąca (95% CI, 12,2–19,6), jednakże w grupie 84 osób 
(31,4%) otrzymujących kolejny inhibitor ALK po progresji 
po kryzotynibie mediana czasu przeżycia całkowitego li-
czona od rozpoznania choroby zaawansowanej do zgonu 
wyniosła 89,6 miesiąca (95% CI, 53,5–NR) i była znamien-
nie większa w porównaniu z grupą 74 chorych (28,1%) 
otrzymujących w tej sytuacji inne leczenie – mediana 
równa 28,2 miesiąca (95% CI, 22,1–33,0).

Obecnie oprócz kryzotynibu dysponujemy w ramach 
terapii skierowanej na zaburzenia ALK jeszcze kilkoma 
lekami: cerytynibem, alektynibem, brygatynibem i lor-
latynibem. Dwa pierwsze są już obecnie zarejestrowane, 
brygatynib otrzymał pozytywną opinię EMA i oczekuje na 
decyzję rejestracyjną, natomiast lorlatynib został przyjęty 

do oceny na tzw. szybkiej ścieżce zarówno w Stanach 
Zjednoczonych, jak i w Unii Europejskiej. 

Cerytynib
Cerytynib – inhibitor ALK drugiej generacji – był oceniany 
w serii badań klinicznych, z których większość otrzymała 
nazwę ASCEND. W badaniu ASCEND-5 oceniono terapię 
lekiem badanym w porównaniu z chemioterapią (doce-
taksel lub pemetreksed) w grupie chorych otrzymującej 
uprzednio kryzotynib jako leczenie drugiej lub trzeciej 
linii [24]. W ramach stosowanej uprzednio chemiotera-
pii wymagane było zastosowanie soli platyny. Uzyska-
no znamienne wydłużenie czasu wolnego od progresji 
choroby – HR = 0,49 (95% CI, 0,36–0,67; p < 0,0001) oraz 
mediany wynoszące 5,4 miesiąca (95% CI, 4,1–6,9) dla ce-
rytynibu i 1,6 miesiąca (1,4–2,8) dla chemioterapii. Ocena 
czasu przeżycia całkowitego nie wykazała znamiennych 
różnic, jednakże czas obserwacji w chwili analizy był zbyt 
krótki, aby była ona jednoznaczna. W badaniu ASCEND-4 
nowy inhibitor ALK zastosowano w leczeniu pierwszej 
linii, zaś jako leczenia porównawczego użyto chemiote-
rapii opartej na pemetreksedzie i pochodnej platyny [25]. 
Pierwszoplanowym punktem końcowym było znamienne 
wydłużenie czasu wolnego od progresji choroby (PFS), 
które zostało osiągnięte w badaniu. Redukcja hazardu 
wyniosła 45% (HR = 0,55; 95% CI, 0,42–0,73; p < 0,00001), 
mediana dla cerytynibu osiągnęła wartość 16,6 miesiąca 
(95% CI, 12,6–27,2), a dla chemioterapii – 8,1 miesiąca 
(5,8–11,1). Istotną wadą leczenia cerytynibem jest wy-
soki odsetek działań ubocznych, obejmujących m.in. 
biegunki, wymioty i zaburzenia funkcji wątroby. Próbę 
zminimalizowania powikłań przy zachowaniu podobnej 
skuteczności podjęto w badaniu ASCEND-8, zmniejszając 
dawkę cerytynibu z 750 mg na czczo do dawki 450 mg 
przyjmowanej z posiłkiem niskotłuszczowym [26]. Uzy-
skano pożądany efekt lepszej tolerancji leczenia przy 
zachowaniu podobnej farmakokinetyki leku. 

Alektynib
Kolejnym inhibitorem drugiej generacji jest alektynib. 
Podobnie jak dla poprzedniego leku, przeprowadzono 
badanie trzeciej fazy w ramach trzeciej linii terapii. Po-
równywano nowy lek z chemioterapią (pemetreksedem 
lub docetakselem) [27]. Pacjenci byli uprzednio leczeni 
chemioterapią pierwszej linii opartą na pochodnych pla-
tyny oraz kryzotynibem w ramach drugiej linii leczenia. 
W badaniu tym – o nazwie ALUR – przeprowadzono 
analizy czasu przeżycia wolnego od progresji choroby 
zarówno w ocenie badaczy, jak i w niezależnej ocenie 
centralnej. W obu przypadkach wyniki były znamienne 
statystycznie. W ocenie badaczy oszacowano mediany 
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PFS dla alektynibu – 9,6 miesiąca (95% CI, 6,9–12,2) i 1,4 
miesiąca (95% CI, 1,3–1,6) dla chemioterapii. Uzyskano 
bardzo dużą (85%) redukcję hazardu: HR = 0,15 (95% 
CI, 0,08–0,29; p < 0,001). Niezależna ocena tego same-
go parametru wykazała HR = 0,32 (95% CI, 0,17–0,59), 
zaś mediany dla leku badanego wyniosły 7,1 miesiąca 
(95% CI, 6,3–10,8), a dla chemioterapii 1,6 miesiąca (95% 
CI, 1,3–4,1). W ramach pierwszej linii przeprowadzono 
randomizowane badanie trzeciej fazy o nazwie ALEX, 
w którym zdecydowano się porównać dwa inhibitory 
ALK: kryzotynib i alektynib [28]. 

Podobnie jak w poprzednim badaniu, zaprezentowa-
no ocenę PFS na podstawie analizy zarówno lokalnej, jak 
i centralnej. W przypadku tej pierwszej w chwili zbierania 
danych w grupie z alektynibem mediana czasu do progresji 
nie została osiągnięta (dolna granica CI: 17,7 miesiąca), zaś 
dla kryzotynibu wyniosła 11,1 miesiąca (95% CI, 9,1–13,1), 
a HR był równy 0,47 (95% CI, 0,34–0,65; p < 0,001). W ra-
mach centralnej oceny oszacowano obie mediany: dla 
alektynibu – 25,7 miesiąca (95% CI, 19,9–NR), dla kryzo-
tynibu – 10,4 miesiąca (95% CI, 7,7–14,6). Współczynnik 
hazardu wyniósł 0,50 (95% CI, 0,36–0,70; p < 0,001). Pod 
względem zdarzeń niepożądanych raportowano je w po-
dobnej liczbie w obu grupach, choć mniej ciężkich zdarzeń 
wystąpiło przy zastosowaniu alektynibu.

Oba leki cechował nieco inny profil toksyczności: 
w przypadku stosowania alektynibu występowały częściej 
anemia, mialgia, wzrost poziomu bilirubiny, przyrost wagi, 
bóle mięśniowo-szkieletowe i podwyższona wrażliwość 
na światło; natomiast w przypadku kryzotynibu były to 
nudności, biegunka i wymioty. W zakresie analizy prze-
życia całkowitego obserwujemy nieznaczną separację 
krzywej Kaplana–Meiera na korzyść alektynibu, jednakże 
dane są zbyt niedojrzałe, aby wyciągać daleko idące wnio-
ski – poza tymi, że leczenie inhibitorami ALK cechuje się 
bardzo dobrą efektywnością późną. Szczególnie wysoka 
efektywność obserwowana jest w zakresie centralnego 
układu nerwowego, ze względu na bardzo dobrą pene-
trację leku [29, 30].

Brygatynib
Kolejny lek drugiej generacji – brygatynib – oceniony 
został w serii badań ALTA [31, 32]. W ramach badania 
drugiej fazy – oceniającego dwie dawki leku: 90 mg 
i 180 mg, poprzedzone 7-dniowym leczeniem dawką 
90 mg – przeprowadzono analizę odpowiedzi obiektyw-
nych (ang. objective response rate, ORR) i PFS. Wyniki te 
wyniosły odpowiednio: ORR = 45% i 54%, zaś PFS = 9,2 
miesiąca i 12,9 miesiąca. W obu ramionach działania nie-
pożądane były podobne, o łagodnym lub umiarkowanym 
nasileniu. Do dalszych badań wybrano wyższą dawkę. 

W badaniu ALTA-1L porównano leczenie brygatynibem 
z kryzotynibem w pierwszej linii leczenia [32]. Odsetki 
odpowiedzi obiektywnych w ocenie badaczy wyniosły 71 
(62–78) dla leku badanego i 60 (51–68) dla kryzotynibu. 
Ocena PFS wykazała redukcję hazardu tego zdarzenia 
w wysokości 55% (HR = 0,45; 95% CI, 0,30–0,68; log-rank  
p = 0,0001). Mediana dla brygatynibu nie została osią-
gnięta, natomiast dla kryzotynibu wyniosła 9,2 miesiąca  
(95% CI, 7,4–12,9). Ocena toksyczności wykazała wzrost 
kinazy kreatynowej, kaszel, wzrost ciśnienia tętniczego 
i poziomu lipazy w surowicy. Obserwowano również 
wczesną toksyczność płucną w postaci zmian śródmiąż-
szowych, prowadzącą do zakończenia leczenia. Podobnie 
jak alektynib, także brygatynib cechuje się dobrą pene-
tracją do CUN i znacząco lepszą od kryzotynibu efektyw-
nością w tym zakresie [33]. 

W fazie badań klinicznych pozostaje szereg inhibito-
rów aktywnych w tym zaburzeniu molekularnym [34]. 
Należą do nich lorlatynib (inhibitor ALK trzeciej generacji) 
oraz inhibitory wielokinazowe: entrektynib, ensartynib 
i ropotrektynib.

ROS1 
Zaobserwowano, że część inhibitorów ALK wykazuje rów-
nież aktywność w przypadku rearanżacji genu ROS1. Na-
leżą do nich kryzotynib, cerytynib, brygatynib i lorlatynib. 
Ponadto w przypadku tej rearanżacji aktywne są również 
entrektynib (inhibitor NTRK 1–3), ensartynib (inhibitory 
ALK i NTRK 1–3), ropotrektynib oraz kabozantynib (inhi-
bitor RET i MET). Największą liczbą danych dysponujemy 
dla kryzotynibu. W ramach jednoramiennego badania 
pierwszej fazy PROFILE 1001 włączono 50 chorych z tą 
rearanżacją [35]. Uzyskano znamienny odsetek odpowie-
dzi obiektywnych – 72% (95% CI, 58–84), przedstawio-
no również medianę PFS, która wyniosła 19,2 miesiąca 
(95% CI, 14,4–NR). W retrospektywnej analizie chorych 
w  ośrodkach europejskich zebrano dane dotyczące 
32 chorych [36]. Analiza kohorty EUROS 1 wykazała wy-
soką wczesną efektywność kryzotynibu, z odsetkiem 
odpowiedzi wynoszącym 80%. Oszacowano również 
czas wolny od progresji choroby – mediana wyniosła 
9,1 miesiąca. Ze względu na analogiczne dawkowanie 
jak w przypadku leczenia anty-ALK profil toksyczności 
jest bardzo podobny. 

BRAF-V600E
Jedyną zarejestrowaną terapią w tym zaburzeniu mole-
kularnym jest połączenie dabrafenibu z trametynibem. 
Oceniono je w badaniu drugiej fazy BRF113928 [37, 
38]. Zastosowane w pierwszej linii ww. leczenie w za-
kresie efektywności wczesnej prowadzi do uzyskania 
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odpowiedzi u 64% pacjentów, w tym u 6% – całkowitej 
remisji. Odsetek kontroli choroby ukształtował się na 
poziomie 75%. W przypadku chorych uprzednio leczo-
nych odsetki były podobne: odsetek odpowiedzi: 63,2%, 
odsetek kontroli choroby: 78,9%. Efektywność późną 
oceniono, szacując medianę czasu wolnego od progresji 
choroby (PFS) i medianę czasu przeżycia całkowitego 
(OS). Dla leczenia pierwszej linii parametr PFS został 
oceniony jedynie przez badaczy i wyniósł 10,9 miesią-
ca, natomiast OS wyniósł 24,6 miesiąca, a w przypadku 
chorych uprzednio leczonych – odpowiednio 10,2 i 18,2 
miesiąca. W leczeniu dabrafenibem z trametynibem nie 
odnotowano zgonów związanych z leczeniem, a zda-
rzenia niepożądane zagrażające życiu były pojedyncze. 
Znaczący odsetek chorych doświadczał nasilonych ob-
jawów (49–69% chorych, w zależności od kohorty). Pro-
wadziło to do zaprzestania leczenia u 11–22% chorych. 
W pozostałych przypadkach można było powrócić do 
leczenia po czasowym odstawieniu i niekiedy redukcji 
dawki. Najczęstsze zdarzenia niepożądane to: gorącz-
ka, nudności, wymioty, biegunka, osłabienie, obrzęki 
obwodowe, wysypka skórna i utrata apetytu. 

Podsumowanie
W terapii pacjentów chorych na niedrobnokomórkowego 
raka płuca dysponujemy szeregiem leków celowanych na 
identyfikowalne cele molekularne. Ze względu na ograni-
czoną efektywność immunoterapii w tej grupie chorych 
dalszy rozwój tych terapii jest istotny dla poprawy ich ro-
kowania. W Polsce jedynie leczenie inhibitorami EGFR jest 
zgodne z aktualnymi wytycznymi międzynarodowymi. 
W ramach terapii anty-ALK dysponujemy jedynie kryzoty-
nibem w leczeniu chorych po niepowodzeniu chemiote-
rapii. Większość krajów europejskich dysponuje od kilku 
lat co najmniej leczeniem kryzotynibem w pierwszej linii. 
Badania pokazują najwyższą efektywność sekwencyjnej 
terapii anty-ALK stosowanej właśnie od pierwszej linii. 
Zarejestrowane są już leki w zaburzeniach ROS1 i BRAF-
-V600E, lecz nadal oczekujemy dostępu do tych terapii 
dla naszych pacjentów. 
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