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Wykaz skrótów 

ABPC Atezolizumab, Bewacyzumab, Paklitaksel, Karboplatyna 

ALK Kinaza chłoniaka anaplastycznego (z ang. Acute Lymphoma Kinase) 

AOTMiT Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

APD Analiza Problemu Decyzyjnego 

ASCO American Society of Clinical Oncology 

AWA Analiza Weryfikacyjna 

AWMSG All Wales Medicines Strategy Group 

bd. Brak danych 

BSC Leczenie wspomagające (z ang. Best Supportive Care) 

CADTH Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health 

CCO Cancer Care Ontario 

CEA Antygen rakowo-płodowy (z ang. Carcinoembryonic Antigen) 

CHMP Committee for Medicinal Products for Human Use 

ChPL Charakterystyka Produktu Leczniczego 

CHT Chemioterapia 

DoR Czas trwania odpowiedzi na leczenie (z ang. Duration of Response) 

EBM Evidence Based Medicine 

EBUS Ultrasonografia wewnątrzoskrzelowa (z ang. Endobronchial Ultrasound) 

ECOG Skala sprawności według Eastern Cooperative Oncology Group 

EMA Europejska Agencja ds. Leków (z ang. European Medicines Agency) 

EML Echinoderm Microtubule-Associated Protein Like 

EORTC European Organisation for Research and Treatment of Cancer 

ESMO European Society for Medical Oncology 

EUnetHTA European Network for Health Technology Assessment 

EUS Ultrasonografia wewnątrzprzełykowa (z ang. Esophageal Ultrasound) 

FDA Agencja ds. Żywności i Leków (z ang. Food And Drug Administration) 

G-BA Gemeinsamer Bundesausschuss 

GGN Górna granica normy 

HAS Haute Autorité de Santé 

HRQoL Jakość życia zależna od zdrowia (z ang. Health Related Quality of Life) 

HTA Health Technology Assessment 

ICD-10 Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 (z ang. In-
ternational Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) 
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ICD-11 Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-11 (z ang. In-
ternational Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) 

ILD Śródmiąższowa choroba płuc (z ang. Interstitial Lung Disease) 

IQWiG Institute für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen 

JGP Jednorodne grupy pacjentów 

JLCS Japanese Lung Cancer Society 

KRN Krajowy Rejestr Nowotworów 

LOH Utrata heterozygotyczności (z ang. Loss of Heterozygosity) 

LVEF Frakcja wyrzutowa lewej komory (z ang. Left-Ventricle Ejection Fraction) 

MR Rezonans Magnetyczny 

MZ Ministerstwo Zdrowia 

NCCN National Comprehensive Cancer Network 

NCPE National Centre for Pharmacoeconomics 

NDRP Niedrobnokomórkowy rak płuca (z ang. Non-Small Cell Lung Cancer) 

NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia 

NICE National Institute for Health and Care Excellence 

NOS Bez ustalonego podtypu (z ang. Not Otherwise Specified) 

OS Przeżycie całkowite (z ang. Overall Survival) 

OUN Ośrodkowy Układ Nerwowy 

PBAC Pharmaceutical Benefits Advisory Committee 

PDC Platinum Doublet Chemotherapy 

PD-L1 Receptor programowanej śmierci 1 (z ang. Programmed Death Ligand 1) 

PET Pozytonowa Tomografia Emisyjna (z ang. Positron Emission Tomography) 

PFS Czas przeżycia do progresji choroby (z ang. Progression-Free Survival) 

PICOS Schemat określający kolejność analizy poszczególnych elementów badań: populacji, interwencji, 
punkty końcowe, rodzaj włączanych badań (z ang. Population, Intervention, Comparator, Outco-
me, Study) 

PTAC Pharmacology and Therapeutics Advisory Committee 

QLQ-C30 Quality of Life Questionnaire–Core 30 

QLQ-LC13 Quality of Life Questionnaire - Lung Cancer Module 

RCHT Radiochemioterapia 

RCT Badanie kliniczne z randomizacją i grupą kontrolną (z ang. Randomized Controlled Trial) 

RECIST Radiologiczne kryteria oceny odpowiedzi na leczenie guzów litych (z ang. Response Evaluation 
Criteria in Solid Tumors) 

RT Radioterapia 

RTG Radiogram 
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SEOM Sociedad Española de Oncología Medica 

SIGN Scottish Intercollegiate Guidelines Network  

SMC Scottish Medicines Consortium 

SRBT Radioterapia stereotaktyczna (z ang. Stereotactic Body Radiation Therapy) 

TK Tomografia komputerowa  

TKI Inhibitory kinazy tyrozynowej (z ang. Tyrosine Kinase Inhibitors) 

TNM System służący do określania stopnia zaawansowania klinicznego nowotworu, który określa trzy 
cechy guza: T – guz pierwotny, N − regionalne węzły chłonne, M – przerzuty odległe (z ang. T – 
primary tumor, N - nearby [regional] lymph nodes, M - distant metastasis) 

TTP Czas do wystąpienia progresji choroby (z ang. Time to Progression) 

UICC Union for International Cancer Control 

URPL Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Leczniczych i Produktów Biobójczych 

USG Badanie ultrasonograficzne 

WHO Światowa Organizacja Zdrowia (z ang. World Health Organization) 

ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
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Streszczenie 

Cel 

Celem analizy problemu decyzyjnego jest zde-

finiowanie schematu PICOS i zaproponowanie 

kierunku oraz zakresu analiz: klinicznej, eko-

nomicznej, jak również wpływu na system 

ochrony zdrowia, w związku z oceną zasadno-

ści finansowania produktu leczniczego Lorviqua 

(lorlatynib) stosowanego w ramach programu 

lekowego w leczeniu dorosłych pacjentów 

z miejscowo zaawansowanym lub uogólnionym 

niedrobnokomórkowym rakiem płuca z obec-

nością rearanżacji genu kinazy chłoniaka ana-

plastycznego (ALK, ang. anaplastic lymphoma 

kinase), u których doszło do progresji po zasto-

sowaniu inhibitorów ALK drugiej generacji. 

Problem zdrowotny 

Rak płuca stanowi około 95% wszystkich pier-

wotnych nowotworów płuca i jest uważany za 

najczęściej występujący nowotwór złośliwy 

na świecie. Zgodnie z najnowszymi danymi, 

w 2017 r. odnotowano 21 545 nowych zacho-

rowań na raka płuca oraz 23 324 zgonów 

z powodu tego rozpoznania. Umieralność 

z powodu nowotworów płuca w Polsce jest 

u obu płci wyższa niż przeciętna dla krajów Unii 

Europejskiej. 

Niedrobnokomórkowy rak płuca (NDRP) jest 

jednym z podtypów histologicznych nowotwo-

ru złośliwego oskrzela i płuca (ICD-10: C34).  

Istotne znaczenie w rozwoju raka płuca mają 

szlaki molekularne, w które zaangażowane są 

czynniki wzrostowe i regulujące szlaki sygnało-

we poprzez receptory kinaz tyrozynowych. 

Rearanżacja genu ALK prowadzi do powstania 

chimerycznego białka o właściwościach onko-

gennych, które w sposób ciągły pobudza ko-

mórki nowotworowe do wzrostu i podziałów. 

Rearanżacja ta stwierdzana jest w 2-12% przy-

padków NDRP (Ryska 2018; jednak w literatu-

rze częściej odnotowuje się wartości do mak-

symalnie 5%), a w typie gruczołowym z często-

ścią 4-6%, niezależnie od rasy. Mutacja ta do-

tyczy zwykle osób w młodszym wieku i wcze-

śniej niepalących. 

Szacuje się, że odsetek przeżyć 5-letnich cho-

rych na zaawansowanego NDRP z rearanżacją 

genu ALK wynosi mniej niż 10%. Ponadto 

u chorych z mutacją genu ALK odnotowywano 

niższe odsetki odpowiedzi na leczenie chemio-

terapią w schematach opartych na pochodnych 

platyny oraz skrócenie czasu do progresji cho-

roby w porównaniu do chorych bez mutacji.  

Oceniana interwencja 

Lorlatynib jest inhibitorem kinazy tyrozynowej 

ALK III generacji, zarejestrowanym w leczeniu 

pacjentów z zaawansowanym rakiem niedrob-

nokomórkowym płuca z obecnością rearanżacji 

genu ALK, u których doszło do progresji choro-

by: po leczeniu alektynibem lub cerytynibem 

jako pierwszej terapii inhibitorem kinazy tyro-

zynowej ALK (TKI, ang. tyrosine kinase inhibi-

tor); lub po leczeniu kryzotynibem oraz przy-

najmniej jednym inhibitorem kinazy tyrozyno-

wej ALK.  

Lorlatynib stanowi nowoczesną terapię odpo-

wiadającą na niezaspokojone potrzeby pacjen-

tów z powyższym rozpoznaniem, ponieważ jest 

jedynym ALK TKI zarejestrowanym do stoso-

wania po niepowodzeniu TKI II generacji i po co 
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najmniej 2 liniach inhibitorów ALK. Skuteczność 

ocenianej interwencji była podobna zarówno 

wśród chorych leczonych lorlatynibem w ra-

mach II, jak i III linii leczenia. Ponadto, niewąt-

pliwie ogromną zaletą terapii lorlatynibem jest 

jego zdolność do aktywności w ośrodkowym 

układzie nerwowym oraz szerokie spektrum 

działania przeciwko najbardziej znanym muta-

cjom oporności na domenę kinazy ALK, które 

mogą rozwinąć się podczas leczenia stosowa-

nymi aktualnie ALK TKI I i II generacji. 

Praktyka kliniczna i dobór komparatorów 

Wytyczne praktyki klinicznej wskazują, że 

u chorych na miejscowo zaawansowanego (bez 

możliwości zastosowania leczenia lokoregio-

nalnego) lub uogólnionego NDRP z rearanżacją 

genu ALK można zastosować: 

 u pacjentów, u których progresja wy-

stąpiła po chemioterapii (CHT) - kryzo-

tynib, alektynib, cerytynib lub brygaty-

nib; 

 u pacjentów, u których progresja wy-

stąpiła po leczeniu kryzotynibem  - in-

hibitory kinazy tyrozynowej ALK II ge-

neracji (alektynib, brygatynib lub cery-

tynib), lub chemoterapię;  

 u pacjentów, u których progresja wy-

stąpiła po leczeniu inhibitorami kinazy 

tyrozynowej nowszej generacji (alek-

tynibem, brygatynibem lub cerytyni-

bem) - leczenie lorlatynibem lub che-

mioterapię; 

 odrębne zalecenia dotyczą subpopula-

cji chorych z oligoprogresją w trakcie 

leczenia kryzotynibem lub ALK TKI II 

generacji, u których można rozważyć 

miejscowe leczenie przerzutu z konty-

nuacją dotychczas stosowanego ALK 

TKI I lub II generacji, bądź miejscowe 

leczenie przerzutu z rozpoczęciem ALK 

TKI II generacji; 

 w kolejnej linii leczenia, u chorych, 

u których doszło do progresji choroby 

po drugiej linii leczenia inhibitorami ki-

nazy ALK (alektynib, brygatynib lub ce-

rytynib) zaleca się leczenie lorlatyni-

bem lub chemioterapię. 

W chwili obecnej zgodnie z Obwieszczeniem 

Ministra Zdrowia, w ramach programu lekowe-

go „B6. Leczenie niedrobnokomórkowego raka 

płuca (ICD-10 C 34)” finansowaniem ze środ-

ków publicznych u chorych wcześniej niepod-

dawanych systemowemu leczeniu z powodu 

zaawansowanego nowotworu w stadiach zaa-

wansowania miejscowego (stopień III – z wy-

jątkiem sytuacji, w których możliwe jest zasto-

sowanie radiochemioterapii, radioterapii lub 

chirurgicznego leczenia) lub uogólnienia (sto-

pień IV) objęte są: kryzotynib - u chorych 

z rearanżacją w genie ALK lub ROS1 oraz alek-

tynib i cerytynib - u chorych z rearanżacją 

w genie ALK.  

Z kolei u chorych po niepowodzeniu wcześniej-

szej chemioterapii wielolekowej z udziałem 

pochodnych platyny lub monoterapii lub che-

mioterapii jednolekowej finansowana jest te-

rapia kryzotynibem. Natomiast chorzy po nie-

powodzeniu terapii kryzotynibem mogą otrzy-

mywać alektynib lub cerytynib, zgodnie z zapi-

sami rejestracyjnymi. Ogólne zapisy programu 

lekowego umożliwiają również zastosowanie 

refundowanych inhibitorów II generacji po 

niepowodzeniu terapii innym inhibitorem ALK 

– co teoretycznie dopuszcza zastosowanie 

cerytynibu po alektynibie i na odwrót. Wytycz-

ne kliniczne wskazują, że możliwe jest zasto-
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sowanie chemioterapii, jednocześnie podkre-

ślając, iż leczeniem z wyboru u chorych na 

NDRP z rearanżacją genu ALK jest zastosowa-

nie leków anty-ALK. Jak wskazują wytyczne 

Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej 

u chorych na NDRP możliwe jest zastosowanie 

w ramach chemioterapii skojarzenia cisplatyny 

z pemetreksedem (w przypadku raków o histo-

logii innej niż z przewagą raka płaskonabłon-

kowego postępowanie to określono jako naj-

skuteczniejszą opcję) lub docetakselu, lub pe-

metreksedu (w II linii leczenia).  

Z uwagi na powyższe jako właściwy kompara-

tor należy wskazać standardową chemiotera-

pię, jednak w związku z rozszerzonym wskaza-

niem refundacyjnym, alektynib i cerytynib 

również zostaną uwzględnione w grupie kom-

paratorów. Ponadto, z uwagi na toczący się 

proces oceny zasadności finansowania ze środ-

ków publicznych w Polsce, brygatynib – zosta-

nie również uwzględniony w analizie klinicznej 

jako komparator dodatkowy. 

Dobór populacji docelowej 

Zgodnie z wnioskowanym programem leko-

wym populację docelową dla produktu leczni-

czego Lorviqua stanowić będą dorośli chorzy 

na niedrobnokomórkowego raka płuca z rea-

ranżacją w genie ALK z rozpoznaniem histolo-

gicznym lub cytologicznym: raka gruczołowego 

lub raka wielkokomórkowego, lub raka niedro-

bnokomórkowego z przewagą raka gruczoło-

wego lub raka wielkokomórkowego, lub raka 

niedrobnokomórkowego bez ustalonego pod-

typu (ang. not otherwise specified – NOS). Ko-

lejnym istotnym kryterium kwalifikacji jest 

progresja po zastosowaniu inhibitorów ALK 

drugiej generacji u chorych na miejscowo zaa-

wansowanego lub uogólnionego raka niedrob-

nokomórkowego (bez możliwości zastosowania 

leczenia lokoregionalnego).  

Wymagana będzie obecność zmian możliwych 

do zmierzenia w celu przeprowadzenia obiek-

tywnej oceny odpowiedzi w badaniach obra-

zowych z zastosowaniem kryteriów oceny sys-

temu RECIST 1.1 lub obecność policzalnych 

zmian niemierzalnych, a także nieobecność 

objawowych przerzutów w ośrodkowym ukła-

dzie nerwowym lub cech progresji przerzutów 

w ośrodkowym układzie nerwowym u chorych 

po wcześniejszym leczeniu miejscowym (lecze-

nie chirurgiczne lub radioterapia), jak również 

nieobecność istotnych klinicznie objawów neu-

rologicznych i potrzeby zwiększania dawki gli-

kokortykosteroidów w ciągu ostatniego mie-

siąca przed włączeniem do programu. Do le-

czenia lorlatynibem kwalifikowani będą pa-

cjenci, u których doszło do ustąpienia lub 

zmniejszenia do 1. stopnia działań niepożąda-

nych związanych z wcześniejszym leczeniem 

(wyjątek: utrata włosów), o sprawności 

w stopniu 0-2 wg klasyfikacji Zubroda-WHO lub 

ECOG. 

Zakres analiz 

Analiza kliniczna 

Analiza kliniczna będzie miała na celu ocenę 

skuteczności i bezpieczeństwa stosowania pro-

duktu leczniczego Lorviqua (lorlatynib) w le-

czeniu dorosłych pacjentów z zaawansowanym 

niedrobnokomórkowym rakiem płuca z obec-

nością rearanżacji genu ALK, u których doszło 

do progresji choroby po leczeniu inhibitorami 

ALK drugiej generacji w ramach proponowane-

go programu lekowego. Analiza zostanie prze-

prowadzona w oparciu o aktualne Wytyczne 

oceny technologii medycznych, Rozporządze-
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nie Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych 

wymagań, jakie muszą spełniać analizy zawarte 

w uzasadnieniu wniosku o objęcie refundacją 

i ustalenie urzędowej ceny zbytu, środka spo-

żywczego specjalnego przeznaczenia żywie-

niowego, wyrobu medycznego, które nie mają 

odpowiednika refundowanego w danym wska-

zaniu oraz wytyczne przeprowadzania przeglą-

dów systematycznych Cochrane Collaboration. 

W celu odnalezienia dostępnych danych nau-

kowych (przeglądów systematycznych i metaa-

naliz, badań z randomizacją, doniesień konfe-

rencyjnych aktualizujących wyniki tych prób 

klinicznych, badań obserwacyjnych oraz badań 

dotyczących efektywności praktycznej) doty-

czących lorlatynibu zostanie wykonany prze-

gląd systematyczny, z uwzględnieniem słów 

kluczowych, zgodnych ze sformułowanym py-

taniem badawczym, opartym o następujący 

schemat PICOS: 

 Populacja (P. z ang. Population) - doro-

śli chorzy na miejscowo zaawansowa-

nego lub uogólnionego niedrobnoko-

mórkowego raka płuca, z obecnością 

rearanżacji genu kinazy ALK, u których 

doszło do progresji choroby po lecze-

niu inhibitorem kinazy tyrozynowej 

ALK II generacji; 

 Interwencja (I. z ang. Intervention) - 

lorlatynib stosowany zgodnie z zapi-

sami ChPL; 

 Komparatory (C. z ang. Comparison) –

chemioterapia standardowa, alektynib, 

cerytynib, brygatynib (komparator do-

datkowy); 

 Punkty końcowe/Miary efektów zdro-

wotnych (O. z ang. Outcomes) - ocena 

skuteczności: odpowiedź na leczenie 

(odpowiedź całkowita, odpowiedź czę-

ściowa), czas trwania odpowiedzi na 

leczenie, czas do wystąpienia odpo-

wiedzi na leczenie, odpowiedź zmian 

wewnątrzczaszkowych, przeżycie wol-

ne od progresji choroby, czas do wy-

stąpienia progresji choroby, jakość ży-

cia, bezpieczeństwo; 

 Rodzaj włączonych badań (S. z ang. 

Study design) - badania kliniczne z ran-

domizacją i grupą kontrolną, badania 

bez randomizacji z lub bez grupy kon-

trolnej, badania pragmatyczne, post-

marketingowe lub rejestry chorych 

w formie pełnotekstowej oraz stresz-

czenia lub plakaty doniesień konferen-

cyjnych dostarczające nowych lub uak-

tualnionych wyników pełnotekstowych 

badań, przeglądy systematyczne oce-

niające lorlatynib. 

Ponadto przeprowadzona zostanie dodatkowa 

ocena bezpieczeństwa na podstawie danych 

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, 

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobój-

czych, Europejskiej Agencji Leków (EMA) oraz 

agencji rejestracyjnej Stanów Zjednoczonych 

Ameryki (FDA). 

Analiza ekonomiczna 

Z uwagi na istotny wpływ rozważanego pro-

blemu zdrowotnego zarówno na jakość jak 

i długość życia chorych, ocenę ekonomiczną 

produktu leczniczego Lorviqua należy prze-

prowadzić techniką analizy kosztów-

użyteczności (CUA), gdzie miarę wyniku zdro-

wotnego stanowią lata życia skorygowane 

o jakość (QALY). Jednakże z powodu ograni-

czonych danych klinicznych, wynikających m.in. 

z niewielkiej liczebności populacji docelowej, 
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konieczne będzie przeprowadzenie analizy 

wrażliwości uwzględniającej najważniejsze 

niepewności związane z oceną kliniczną pro-

duktu Lorviqua. W myśl zaleceń Agencji Oceny 

Technologii Medycznych i Taryfikacji, w analizie 

podstawowej należy przyjąć dożywotni hory-

zont czasowy, gdyż wyniki i koszty leczenia 

zaawansowanego NDRP ujawniają się w ciągu 

całego życia chorego (AOTMiT 2016). Biorąc 

pod uwagę proponowane finansowanie pro-

duktu Lorviqua w ramach programu lekowego, 

analizę należy przeprowadzić przede wszystkim 

z perspektywy płatnika publicznego w Polsce 

(Narodowy Fundusz Zdrowia), uwzględniając 

koszty bezpośrednie związane z rozważanym 

problemem zdrowotnym. Celem spełnienia 

minimalnych wymagań określonych w Rozpo-

rządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 

2012 r. (MZ 02/04/2012), w ramach oddzielne-

go wariantu należy zastosować także perspek-

tywę wspólną podmiotu zobowiązanego do 

finansowania świadczeń ze środków publicz-

nych i świadczeniobiorcy.  

Jeżeli zostaną wykazane różnice w przeżyciu 

całkowitym chorych otrzymujących porówny-

wane technologie medyczne, zostanie rozwa-

żone uwzględnienie kosztów pośrednich.  

W przypadku, gdy wnioskowane warunki obję-

cia refundacją obejmują instrument dzielenia 

ryzyka (RSS), analiza ekonomiczna zostanie 

wykonana w oddzielnych wariantach: (1) z 

uwzględnieniem; (2) bez uwzględnienia RSS. 

Zostanie przeprowadzony przegląd systema-

tyczny badań ekonomicznych dotyczących 

zastosowania ocenianego leku we wnioskowa-

nym wskazaniu oraz przegląd systematyczny 

użyteczności stanów zdrowia wyróżnionych 

w modelu farmakoekonomicznym.  

Opracowanie analizy ekonomicznej będzie 

uwzględniać zapisy Ustawy z dnia 12 maja 

2011 r. o refundacji leków, środków spożyw-

czych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

oraz wyrobów medycznych (Ustawa 2011), 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 

kwietnia 2012 r. (MZ 02/04/2012) oraz wy-

tyczne Agencji Oceny Technologii Medycznych 

i Taryfikacji (wersja 3.0) (AOTMiT 2016). 

Analiza wpływu na system ochrony zdrowia 

Analiza wpływu na budżet refundacji produktu 

leczniczego Lorviqua w ramach programu le-

kowego powinna uwzględnić dwa alternatyw-

ne scenariusze: 1) istniejący, zakładający brak 

dostępności leczenia lorlatynibem jako świad-

czenia gwarantowanego, refundowanego ze 

środków publicznych według wnioskowanych 

warunków; 2) nowy, odzwierciadlający sytuację 

po umieszczeniu produktu Lorviqua w wykazie 

leków refundowanych stosowanych w ramach 

programu lekowego. 

W pierwszej kolejności, na podstawie polskich 

danych epidemiologicznych, badań klinicznych, 

historycznych danych dotyczących refundacji 

leków oraz opinii ekspertów klinicznych 

(w zależności od dostępności poszczególnych 

rodzajów danych) określona zostanie roczna 

liczebność populacji docelowej chorych kwali-

fikujących się do wnioskowanego programu 

lekowego. W oparciu o zgromadzone dane 

rynkowe oszacowana zostanie przyszła pozycja 

rynkowa wnioskowanej technologii.  

Scenariusz istniejący zostanie określony 

w oparciu o aktualne częstości stosowania 

poszczególnych metod leczenia zaawansowa-

nego NDRP ALK+, opierając się na dostępnych 

danych refundacyjnych, wytycznych klinicznych 

oraz danych zebranych od polskich ekspertów 
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klinicznych (w zależności od dostępności po-

szczególnych rodzajów danych). 

Analiza wpływu na system ochrony zdrowia 

będzie uwzględniać niepewność oszacowania 

głównych parametrów, od których zależeć 

będą spodziewane wydatki płatnika. W tym 

celu rozważone zostaną warianty skrajne: mi-

nimalny i maksymalny. Zgodnie z wytycznymi 

AOTMiT (AOTMiT 2016) w analizie zostanie 

przyjęty co najmniej dwuletni horyzont czaso-

wy, począwszy od ustalonego momentu rozpo-

częcia finansowania ze środków publicznych 

wnioskowanej technologii. Zgodnie z zalece-

niami, w analizie uwzględnione zostaną nie 

tylko koszty substancji czynnych, ale i inne 

składowe kosztów ponoszonych w okresie 

aktywnego leczenia – koszty podania leków, 

monitorowania i diagnostyki oraz leczenia dzia-

łań niepożądanych, a obliczenia zostaną doko-

nane z perspektywy płatnika publicznego 

(NFZ). W przypadku, gdy wnioskowane warunki 

objęcia refundacją będą obejmować instru-

ment dzielenia ryzyka (RSS), analiza zostanie 

wykonana w oddzielnych wariantach: (1) 

z uwzględnieniem RSS; (2) bez uwzględnienia 

RSS. 

W analizie zostanie także poddany ocenie 

wpływ podjęcia refundacji wnioskowanej tech-

nologii medycznej na organizację udzielania 

świadczeń zdrowotnych oraz aspekty etyczne 

i społeczne. 
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1 Cel opracowania 

Celem opracowania jest zdefiniowanie schematu PICOS i zaproponowanie kierunku oraz zakresu ana-

liz: klinicznej, ekonomicznej, jak również wpływu na system ochrony zdrowia, w związku z oceną za-

sadności finansowania produktu leczniczego Lorviqua (lorlatynib) stosowanego w ramach programu 

lekowego w leczeniu dorosłych pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub uogólnionym niedrobno-

komórkowym rakiem płuca z obecnością rearanżacji genu kinazy chłoniaka anaplastycznego (ALK, z 

ang. anaplastic lymphoma kinase), u których doszło do progresji po zastosowaniu inhibitorów ALK 

drugiej generacji, tj. po leczeniu alektynibem lub cerytynibem jako pierwszej terapii inhibitorem kinazy 

tyrozynowej ALK (TKI, z ang. tyrosine kinase inhibitor); lub kryzotynibem oraz przynajmniej jednym 

inhibitorem kinazy tyrozynowej ALK. 

2 Opis problemu zdrowotnego 

2.1 Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca (ICD-10: C34) 

Klasyfikacje 

Zgodnie z klasyfikacją ICD-10 nowotwory złośliwe oskrzela i płuca oznaczane są kodem C34 (ICD-10 

2016), natomiast według klasyfikacji ICD-11 kodem 2C25 (ICD-11 2018). 

Tabela 1. Podział raka płuca zgodnie z klasyfikacją ICD-10 (ICD-10 2016) oraz ICD-11 (ICD-11 2018). 

Symbol Opis 

Klasyfikacja ICD-10 

C34 Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca 

C34.0 Oskrzele główne 

C34.01 Ostroga tchawicy 

C34.02 Wnęka 

C34.1 Płat górny płuca lub oskrzele płatowe górne 

C34.2 Płat środkowy płuca lub oskrzele płatowe środkowe 

C34.3 Płat dolny płuca lub oskrzele płatowe dolne 

C34.8 Zmiana przekraczająca granice oskrzela i płuca 

C34.9 Oskrzele lub płuco, nieokreślone 
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Symbol Opis 

Klasyfikacja ICD-11 

2C25 Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca 

2C25.0 Gruczolakorak oskrzeli lub płuc 

2C25.1 Rak drobnokomórkowy oskrzeli lub płuc 

2C25.2 Rak płaskonabłonkowy oskrzeli lub płuc 

2C25.3 Rak wielkokomórkowy oskrzeli lub płuc 

2C25.4 Rakowiak lub inne złośliwe nowotwory neuroendokrynne oskrzeli lub płuc 

2C25.5 Nieokreślony nowotwór złośliwy nabłonka oskrzeli lub płuc 

2C25.Y Inne określone nowotwory złośliwe oskrzeli lub płuc 

2C25.Z Nowotwory złośliwe oskrzeli lub płuc, nieokreślone 

Ogólny podział pierwotnych nowotworów złośliwych płuca dotyczy ich postaci morfologicznej, która 

warunkuje cechy biologiczne guza, przebieg klinicznych schorzenia oraz algorytm postępowania onko-

logicznego. W podstawowej, uproszczonej klasyfikacji nowotworów złośliwych płuc uwzględnia się raki 

niedrobnokomórkowe, raki drobnokomórkowe, rzadkie nowotwory nabłonkowe płuca oraz niena-

błonkowe nowotwory płuc, w obrębie których wyróżnia się dodatkowe kategorie, co podsumowano 

w tabeli poniżej.  

Tabela 2. Ogólny podział pierwotnych nowotworów złośliwych płuca (Jassem 2018, Travis 2015). 

Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca 

rak drobnokomórkowy 

rak niedrobnokomórkowy 

rak płaskonabłonkowy 

rak gruczołowy 

rak wielkokomórkowy 

rzadkie nowotwory nabłonkowe płuca 

raki gruczołowo-płaskonabłonkowe 

raki z gruczołów typu śliniankowatego 

raki pleomorficzne z różnicowaniem rzekomomięsakowym, elementami mięsaka 
wrzecionowatokomórkowego lub olbrzymiokomórkowego 

rakowiaki 

nienabłonkowe nowotwory płuca 

guzy mezenchymalne 

guzy zarodkowe 

nowotwory układu chłonnego 

Rak płuca może być również klasyfikowany na podstawie wyniku badania histopatologicznego. Tabela 

poniżej przedstawia aktualnie obowiązującą histologiczną klasyfikację raka płuca wg WHO (2015). 
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Tabela 3. Klasyfikacja patomorfologiczna raka płuca według WHO (Krzakowski 2019). 

Typ Podtyp 

Rak gruczołowy 

 Rak gruczołowy tapetujący (lepidic adenocarcinoma)  

 Rak gruczołowy groniasty (acinar adenocarcinoma)  

 Rak gruczołowy brodawkowy (papillary adenocarcinoma)  

 Rak gruczołowy drobnobrodawkowy (micropapillary adenocarcinoma)  

 Rak gruczołowy lity (solid adenocarcinoma)  

 Rak gruczołowy naciekający z wytwarzaniem śluzu (invasive mucinous adenocarci-
noma) z odmianami w postaci raka mieszanego z wytwarzaniem i bez wytwarzania 
śluzu (mixed mucinous and nonmucinous)  

 Rak gruczołowy koloidalny (colloid adenocarcinoma)  

 Rak gruczołowy z komórek typu płodowego (fetal adenocarcinoma)  

 Rak gruczołowy z komórek typu jelitowego (enteric adenocarcinoma)  

 Rak gruczołowy o niewielkiej inwazyjności (minimally invasive adenocarcinoma) 
z odmianami w postaci raka z wytwarzaniem lub bez wytwarzania śluzu (mucinous 
lub nonmucinous)  

 Zmiany przedinwazyjne: 

— atypowa hiperplazja gruczołowa (atypical adenomatous hiperplasia)  

— rak gruczołowy in situ (adenocarcinoma in situ) z wytwarzaniem lub bez wytwa-
rzania śluzu (mucinous lub nonmucinous) 

Rak płaskonabłonkowy 

 Rak płaskonabłonkowy rogowaciejący (keratinizing squamous-cell carcinoma)  

 Rak płaskonabłonkowy nierogowaciejący (non-keratinizing squamous-cell carcino-
ma)  

 Zmiana przedinwazyjna — rak płaskonabłonkowy in situ (squamous-cell carcinoma 
in situ) 

Nowotwory neuroendokrynne 

 Rak drobnokomórkowy (small-cell carcinoma) z odmianą w postaci raka złożonego 
(combined)  

 Rak wielkokomórkowy (large-cell carcinoma) z odmianą w postaci raka złożonego 
(combined)  

 Rakowiaki typowy i atypowy (typical and atypical carcinoids)  

 Zmiana przedinwazyjna — rozlana hiperplazja idiopatyczna płuc neuroendokrynno-
komórkowa (diffuse idiopatic pulmonary neuroendocrine hyperplasia) 

Rak wielkokomórkowy 

Rak gruczołowo-płaskonabłonkowy 

Raki mięsakowate 

 Rak mięsakowaty pleomorficzny (pleomorphic sarcomatoid carcinoma)  

 Rak wrzecionowatokomórkowy (spindle-cell sarcomatoid carcinoma)  

 Rak olbrzymiokomórkowy (giant-cell sarcomatoid carcinoma)  

 Mięsakorak (carcinosarcoma)  

 Blastoma płuc (pulmonary blastoma) 

Raki typu z gruczołów  
ślinowych 

 Rak śluzowo-naskórkowy (mucoepidermoid carcinoma)  

 Rak gruczołowo-torbielowaty (adenoid-cystic carcinoma) 

Raki niesklasyfikowane 
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Analizowany problem decyzyjny dotyczy pacjentów chorych na miejscowo zaawansowanego lub uo-

gólnionego niedrobnokomórkowego raka płuca z obecnością rearanżacji genu kinazy chłoniaka ana-

plastycznego ALK. Wnioskowany program lekowy zakłada kwalifikację chorych na: 

 raka gruczołowego lub raka wielkokomórkowego, lub 

 raka niedrobnokomórkowego z przewagą raka gruczołowego lub raka wielkokomórkowego, 

lub 

 raka niedrobnokomórkowego bez ustalonego podtypu (z ang. not otherwise specified – NOS). 

2.2 Etiologia i patofizjologia 

Pierwotny rak płuca jest nowotworem pochodzącym z komórek nabłonkowych (Krzakowski 2019). 

Prawdopodobnie rozwija się on z komórki macierzystej o zdolności do wielokierunkowego różnicowa-

nia, która pod wpływem substancji rakotwórczych ulega rozrostowi, metaplazji lub przemianie nowo-

tworowej (Jassem 2018). 

Dominującym czynnikiem ryzyka rozwoju raka płuca jest palenie papierosów z uwagi na substancje 

rakotwórcze zawarte w dymie tytoniowym. Ocenia się, że palenie czynne jest przyczyną około 90% 

zachorowań, natomiast palenie bierne około 1/3 zachorowań u osób niepalących mieszkających 

z palaczami tytoniu oraz około 1/4 zachorowań wśród pozostałych osób niepalących (Jassem 2018). 

Uważa się, że istotne znaczenie w etiologii raka płuca w Polsce może mieć zanieczyszczenie powietrza 

w Polsce. Ryzyko zachorowania zwiększa ekspozycja na radon w domach - uzależnione jest ono zarów-

no od konstrukcji budynków, jak i stężenia tego pierwiastka w powierzchniowych warstwach gleby 

(Jassem 2018). 

Mniejsze znaczenie przypisuje się innym czynnikom tj. predyspozycja genetyczna, promieniowanie 

jonizujące, narażenie na azbest, metale ciężkie i niektóre substancje chemiczne, jednak część z wymie-

nionych substancji może nasilać rakotwórcze działanie substancji zawartych w dymie tytoniowym (Jas-

sem 2018). 

Za rozwój i progresję raka płuca odpowiedzialne są również liczne zaburzenia molekularne, zwłaszcza 

mutacje protoonkogenów – zwiększenie aktywności KRAS i MYC i genów supresorowych – zmniejsze-

nie aktywności P53, RB, CDKN2. Typowa dla raka płuc jest również utrata heterozygotyczności (LOH, 

z ang. loss of heterozygosity) chromosomów 3p, 5p, 8p, 9q, 11q i 17q (Jassem 2018). 
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w leczeniu pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca 
z obecnością rearanżacji genu ALK, u których doszło do progresji choroby  
po zastosowaniu inhibitorów ALK drugiej generacji 

Istotne znaczenie w rozwoju raka płuca mają szlaki molekularne, w które zaangażowane są czynniki 

wzrostowe wiążące się ze specyficznymi receptorami na powierzchni komórek i regulujące szlaki sy-

gnałowe poprzez receptory kinaz tyrozynowych. Rearanżacja genu kinazy chłoniaka anaplastycznego 

(ALK, z ang. acute lymphoma kinase) najczęściej polega na fuzji domeny kinazowej tego genu z genem 

EML-4 (z ang. echinoderm microtubule-associated protein-like 4) w wyniku czego powstaje chimerycz-

ne białko o właściwościach onkogennych, które w sposób ciągły pobudza komórki nowotworowe do 

wzrostu i podziałów (Metro 2017).  

2.3 Obraz kliniczny  

Rak płuca rozwija się centralnie — w okolicy dużych oskrzeli (tzw. zmiana „przywnękowa”) — lub ob-

wodowo. Nowotwór ten rzadko występuje w postaci pojedynczej zmiany obwodowej bez powiększe-

nia węzłów chłonnych (Krzakowski 2019).  

Rak płuca należy do nowotworów, w których objawy występują zwykle późno (Krzakowski 2019), a we 

wczesnej fazie nowotwór ten przebiega bezobjawowo. Objawy podmiotowe można podzielić na ogól-

ne, związane z miejscowym szerzeniem się nowotworu (naciekanie anatomicznych struktur śródpiersia 

oraz przepony, opłucnej i ściany klatki piersiowej), wynikające z rozwijających się przerzutów odległych 

oraz zespoły paranowotworowe (Tabela 4) (Krzakowski 2019, Jassem 2018).  

Tabela 4. Objawy raka płuca (Krzakowski 2019, Jassem 2018). 

Objawy ogólne Objawy związane z szerzeniem się nowotworu 

 ból stawów 

 ogólne osłabienie 

 ubytek masy ciała 

 podwyższenie ciepłoty ciała 

 zaburzenia czucia powierzchownego 

 objawy zakrzepowego zapalenia żył 

 inne objawy zespołów paranowotworowych 

 kaszel (niepokojąca jest szczególnie zmiana jego cha-
rakteru u osób palących lub niepalących przewlekle 
kaszlących; jest to najczęstszy objaw występujący u 
> 50% chorych) 

 duszność (występuje u 30-40% chorych) 

 krwioplucie (występuje u 15-30% chorych) 

 ból w klatce piersiowej (występuje u 25-35% cho-
rych; miejscowy ból w klatce piersiowej występuje 
przy nacieczeniu ściany klatki piersiowej) 

 nawrotowe lub przedłużające się zapalenia płuc 
(pierwszy objaw u 15-20% chorych) 

 chrypka (w wyniku porażenia nerwu krtaniowego 
wstecznego) 

 zaburzenia połykania 

 ból w barku i zespół Hornera (guz umiejscowiony 
w szczycie płuca) 

 zespół żyły głównej górnej (przy masywnym zajęciu 
śródpiersia) 
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w leczeniu pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca 
z obecnością rearanżacji genu ALK, u których doszło do progresji choroby  
po zastosowaniu inhibitorów ALK drugiej generacji 

Objawy ogólne Objawy związane z szerzeniem się nowotworu 

 zaburzenia rytmu serca (przy nacieczeniu serca i 
osierdzia) 

Dominującymi objawami ogólnoustrojowymi zaawansowanego raka płuca są postępujące wychudze-

nie i osłabienie (Jassem 2018).  

Przerzuty pojawiają się najczęściej w regionalnych węzłach chłonnych (w dalszej kolejności — 

w wątrobie, mózgu, drugim płucu, kościach, nadnerczach, tkance podskórnej i szpiku kostnym). Prze-

rzuty mogą także powstawać w narządach odległych bez zajęcia regionalnych węzłów chłonnych 

(Krzakowski 2019). Objawy związane z przerzutami do narządów odległych obejmują ból kości i rzadziej 

złamania patologiczne lub objawy uciskowe w przypadku przerzutów do kości; ból głowy, objawy ogni-

skowe i inne objawy neurologiczne (np. napady drgawek, zaburzenia równowagi), zmiany zachowań i 

osobowości w przypadku przerzutów do OUN; ból w nadbrzuszu, nudności, ubytek masy ciała, żółtacz-

kę w przypadku rozwoju przerzutów w wątrobie (Jassem 2018). 

Objawy przedmiotowe uzależnione są od zaawansowania i lokalizacji ognisk nowotworu. 

W zaawansowanych stadiach choroby mogą występować objawy zespołu żyły głównej górnej, płynu w 

jamie opłucnej lub w worku osierdziowym, niedodmy lub zapalenia płuc, powiększenia regionalnych 

(nadobojczykowych) i odległych (szyjnych, pachowych) węzłów chłonnych, powiększenia wątroby, 

objawy ogniskowe ze strony OUN, neuropatie obwodowe oraz bolesność uciskową kości. Stosunkowo 

częstym objawem są także palce pałeczkowate (Jassem 2018). 

Postępowanie diagnostyczne obejmuje ustalenie rozpoznania i określenie stopnia zaawansowania raka 

płuca (Wykres 1) (Jassem 2018).  
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w leczeniu pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca 
z obecnością rearanżacji genu ALK, u których doszło do progresji choroby  
po zastosowaniu inhibitorów ALK drugiej generacji 

Wykres 1. Zasady postępowania diagnostycznego w raku płuca (Krzakowski 2019). 

 
* w przypadku zmian zlokalizowanych w obwodowych częściach płuc w pierwszym etapie biopsja przez ścianę klatki piersiowej. 

W przypadku podejrzenia raka płuca badanie podmiotowe składa się z wywiadu w kierunku objawów 

oraz dokładnej oceny czynnego i biernego narażenia na dym tytoniowy, rodzinnego występowania 

nowotworów i ekspozycji na działanie szkodliwych czynników środowiskowych (Krzakowski 2019). 

badanie  
podmiotowe i przedmiotowe 

RTG i TK klatki piersiowej 

bronchoskopia* bronchoskopia wykluczenie podejrzenia raka 
płuca 

nieprawidłowe prawidłowe 

zmiany  
niepodejrzane 

zmiany  
podejrzane 

badanie cytologiczne i/lub 
badanie histologiczne 

zmiany  
podejrzane 

zmiany  
niepodejrzane 

badanie  
cytologiczne (-) 

biopsja  
aspiracyjna: 

- przezoskrzelowa 
- przez ścianę 

klatki piersiowej  

inne  
rozpoznanie obserwacja 

inne  
rozpoznanie 

bronchoskopia 
(ponownie) 

badanie cytologiczne i/lub badanie histologiczne (+) 

NDRP DRP 

ocena zaawansowania 

badanie  
histologiczne (-) 

badanie  
cytologiczne (-) 
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Bezwzględnym wskazaniem do dalszej diagnostyki jest wystąpienie asymetrycznych objawów w bada-

niu przedmiotowym układu oddechowego u osoby obciążonej zwiększonym ryzykiem raka płuca (Krza-

kowski 2019). W badaniu przedmiotowym osób z podejrzeniem raka płuca należy w szczególności 

uwzględnić objawy opisane w poniższej tabeli. 

Tabela 5. Objawy uwzględniane w diagnostyce przedmiotowej raka płuca (Krzakowski 2019). 

Badanie przedmiotowe 

 objawy związane ze zwężeniem lub zamknięciem światła oskrzela (asymetria drżenia piersiowego, odgłosu opukowego 
lub szmeru pęcherzykowego oraz osłabienie szmeru pęcherzykowego, stłumienie odgłosu opukowego), zlokalizowane 
(ogniskowe) świsty nad zajętym oskrzelem, szmer oskrzelowy w nieprawidłowej lokalizacji 

 powiększenie obwodowych węzłów chłonnych (zwłaszcza nadobojczykowych) 

 objawy obecności płynu w jamie opłucnej (stłumienie odgłosu opukowego, osłabienie szmeru pęcherzykowego) 

 objawy obecności płynu w worku osierdziowym i naciekania mięśnia sercowego (powiększenie sylwetki serca, osłabienie 
tonów serca, poszerzenie żył szyjnych, powiększenie wątroby, refluks wątrobowo-żylny, niska amplituda ciśnienia tętni-
czego, zaburzenia rytmu serca) 

 objawy zespołu żyły głównej górnej (obrzęk twarzy, nasilona duszność, powiększenie obwodu szyi, obrzęk kończyn gór-
nych, poszerzenie żył szyjnych i na ścianie klatki piersiowej, zasinienie skóry twarzy i błon śluzowych) 

 powiększenie wątroby 

 bolesność uciskową układu kostnego i ściany klatki piersiowej 

 objawy paranowotworowe 

 objawy ze strony ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego 

 masę ciała w odniesieniu do wartości należnej 

Badania pomocnicze wykorzystywane w diagnostyce raka płuca obejmują badania obrazowe i badania 

morfologiczne, szczegółowo opisane w tabeli poniżej. 

Tabela 6. Badania pomocnicze wykorzystywane w diagnostyce raka płuca (Jassem 2018). 

Badania obrazowe Badania morfologiczne 

 tomografia komputerowa (TK) klatki piersiowej – pod-
stawowe badanie służące ocenie zmian nowotworowych 
w klatce piersiowej (zarówno ogniska pierwotne jak 
i przerzuty w węzłach chłonnych) 

 radiogram (RTG) klatki piersiowej – w większości przy-
padków pozwala ono ujawnić zmiany chorobowe, ocenić 
wstępnie ich zasięg i zaplanować dalsze postępowanie 
diagnostyczne; do typowych objawów należą: guz 
w miąższu płucnym, niedodma związana ze zwężeniem 
dróg oddechowych, powiększenie węzłów chłonnych 
wnękowych lub śródpiersiowych, płyn w jamie opłucnej, 
uniesienie przepony w wyniku jej porażenia, zmiany 
wskazujące na bezpośrednie naciekanie lub przerzuty w 
kościach; badania należy zawsze wykonywać w projekcji 
tylno-przedniej i bocznej 

 pozytonowa tomografia emisyjna (PET) – zwykle wyko-
nywana w połączeniu z TK; pozwala wykryć niewielkie 
przerzuty w śródpiersiowych węzłach chłonnych, okre-

 bronchofiberoskopia – umożliwia ocenę makroskopową 
zaawansowania miejscowego zmian wewnątrzoskrzelo-
wych oraz pobranie wycinków do badania histologiczne-
go, jak również pobranie popłuczyn z drzewa oskrzelo-
wego 

 biopsja przez ścianę klatki piersiowej – w odniesieniu do 
guzów umiejscowionych w obwodowych częściach płuc 
najbardziej przydatna jest biopsja cienkoigłowa i gruboi-
głowa przez ścianę klatki piersiowej wykonywana pod 
kontrolą obrazu TK 

 biopsja endoskopowa pod kontrolą USG - wykorzystywa-
na w ocenie węzłów chłonnych śródpiersia; wykonuje się 
biopsję przez ścianę oskrzela lub przełyku odpowiednio 
pod kontrolą ultrasonografii wewnątrzoskrzelowej 
(EBUS) lub wewnątrzprzełykowej (EUS) 

 badanie płynu z jamy opłucnej – płyn w jamie opłucnej 
może być materiałem do badania cytologicznego 
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Badania obrazowe Badania morfologiczne 

ślić zasięg nowotworu w obrębie niedodmy oraz ujawnić 
ogniska raka poza klatką piersiową 

 rezonans magnetyczny (MR) – badania rzadko wykorzy-
stywane w diagnostyce podstawowej, przydatne w oce-
nie niektórych lokalizacji guza np. w sąsiedztwie lub w 
obrębie kręgosłupa oraz w przypadku guza szczytu płuca 
(guza Pancoasta) 

 badanie cytologiczne plwociny – obecnie rzadziej wyko-
rzystywane; ma największą wartość w przypadku guzów 
zlokalizowanych w dużych oskrzelach 

 inne metody pobrania materiału – rzadziej pobiera się 
materiał metodami chirurgicznymi (mediastinoskopia, 
mediastinomia, wideotorakoskopia, biopsja obwodo-
wych węzłów chłonnych); jeśli nie można ustalić rozpo-
znania za pomocą wymienionych metod niezbędne jest 
wykonanie torakotomii 

Badania obrazowe 

Obrazy rentgenograficzne raka płuca mogą być bardzo zróżnicowane. Podejrzenie raka płuca powinno 

nasuwać zwłaszcza stwierdzenie w konwencjonalnym badaniu RTG klatki piersiowej cienia okrągłego 

(zmiana całkowicie lita, zmiana częściowo lita lub obraz tzw. mlecznej szyby); zmiany zarysu wnęki; 

zaburzeń powietrzności (asymetria, niedodma); zmiany naciekowej; wysięku w jamie opłucnej (Krza-

kowski 2019). 

Prawidłowy wynik konwencjonalnego badania RTG nie wyklucza nowotworu umiejscowionego 

w okolicach o ograniczonej dostępności (np. szczyt płuca lub śródpiersie) lub obecności małej zmiany 

wewnątrzoskrzelowej. W związku z tym, u wszystkich chorych z podejrzanymi objawami należy wyko-

nać badanie TK klatki piersiowej z użyciem podanego dożylnie środka cieniującego (badanie powinno 

dodatkowo obejmować górną część jamy brzusznej z nadnerczami). W szczególnych sytuacjach wyko-

nuje się także badanie rezonansu magnetycznego (MR) klatki piersiowej, które może określić stan oko-

licznych struktur (np. szczyt płuca, ściana klatki piersiowej, przepona lub duże naczynia) (Krzakowski 

2019). 

W przypadku obecności w miąższu płucnym pojedynczego guzka o nieokreślonym charakterze i śred-

nicy do 3 cm wskazane jest postępowanie proponowane przez Fleischner Society (Wykres 2), którego 

zasadniczymi elementami są określenie możliwości resekcji oraz prawdopodobieństwa złośliwego cha-

rakteru zmiany (Krzakowski 2019). 
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Wykres 2. Wytyczne postępowania w przypadku wykrycia w badaniu TK litego guzka płuca o średnicy 
8–30 mm (Krzakowski 2019). 

 
SBRT radioterapia stereotaktyczna (z ang. stereotactic body radiation therapy). 

Badanie pozytonowej tomografii emisyjnej (PET, z ang. positron emission tomography) w połączeniu 

z TK umożliwia różnicowanie zmian łagodnych i złośliwych oraz określenie wskazań do wykonania in-

nych badań lub dalszej obserwacji. Jest również pomocne w ocenie zasięgu nowotworu przed plano-

wanym leczeniem chirurgicznym oraz radykalnym napromienianiem i powinno być wykonywane 

u wszystkich chorych kwalifikowanych do leczenia chirurgicznego oraz radykalnej radioterapii (RT) lub 

radiochemioterapii (RCHT) (Krzakowski 2019). 

lub lub 

lity, nowo wykryty guz płuca  
o średnicy 8-30 mm 

ryzyko operacyjne 

prawdopodobieństwo  
choroby nowotworowej biopsja 

obserwacja 
w TK 

niskie lub średnie wysokie 

niskie (< 5%) 
średnie  
(5-65%) 

biopsja  
niediagnostyczna 

wysokie  
(> 65%) 

charakter 
złośliwy 

badanie  
PET 

standardowe postępowanie – 
ustalenie stopnia zaawansowa-

nia (ew. PET) 
obserwacja w TK leczenie 

przyczynowe 

PET (-) 

obserwacja w TK biopsja resekcja  
chirurgiczna 

charakter 
łagodny 

PET (+) bez przerzutów przerzuty i/lub 
cecha N2 lub N3 

cecha N0 

SBRT chemioterapia 
lub radioterapia 
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Badania obrazowe mózgu (najlepiej MR) wykonuje się przed planowanym leczeniem radykalnym (cho-

rzy w stopniach II i III przed resekcją miąższu płucnego oraz chorzy w stopniu III przed skojarzoną rady-

kalną RCHT; pozostali chorzy — jedynie w przypadku obecności podejrzanych objawów). Ocena stanu 

układu kostnego (scyntygrafia lub RTG) jest wskazana u chorych z objawami sugerującymi przerzuty 

(Krzakowski 2019). 

Spośród badań endoskopowych u osób z podejrzeniem raka płuca wskazane jest wykonanie badania 

bronchofiberoskopowego, w trakcie którego zaleca się jednoczesne wykonanie biopsji, wymazu szczo-

teczkowego i pobranie popłuczyn oskrzelowych, co pozwala uzyskać czułość oceny cyto- i histologicz-

nej w granicach 80%. W przypadku zmian centralnych podczas biopsji śródmiąższowej należy pobrać 

co najmniej 5 wycinków. Biopsja endoskopowa pod kontrolą USG (EBUS lub EUS) służy przede wszyst-

kim ustaleniu rozpoznania i ocenie stopnia zaawansowania. Zaleca się pobranie co najmniej dwóch 

próbek z każdej lokalizacji (Krzakowski 2019). 

W przypadku chorych na raka niedrobnokomórkowego szczególne znaczenie ma wykrycie ewentual-

nych ognisk poza klatką piersiową. Obowiązkowym badaniem przed rozpoczęciem leczenia jest TK 

klatki piersiowej i jamy brzusznej z podaniem środka cieniującego. Z uwagi na częste występowanie 

bezobjawowych przerzutów do OUN konieczne jest także wykonanie MR lub TK mózgu oraz badania 

scyntygraficznego kośćca z dodatkową oceną radiograficzną podejrzanych ognisk. W celu wykluczenia 

rozsiewu bywa również stosowana PET/TK (Jassem 2018).  

W ramach badań laboratoryjnych wykonywanych w trakcie wstępnej diagnostyki raka płuca konieczne 

jest wykonanie badania morfologii krwi z rozmazem i wskaźników układu krzepnięcia, badań bioche-

micznych (stężenie w surowicy glukozy, kreatyniny, mocznika, sodu, potasu, wapnia, bilirubiny oraz 

aktywność transaminaz, fosfatazy zasadowej i LDH) i badania ogólnego moczu. Inne badania wykonuje 

się w zależności od indywidualnych wskazań. Nie zaleca się oceny markerów surowiczych np. stężenia 

antygenu rakowo-płodowego (CEA, z ang. carcinoembryonic antigen) lub fragmentów cytokeratyny 19 

(CYFRA 21-1) (Krzakowski 2019). 

Istotne jest również przeprowadzenie oceny patomorfologicznej i molekularnej, która pozwala na usta-

lenie typu i podtypu histologicznego oraz zasięgu nowotworu, różnicowanie zmian pierwotnych 

i wtórnych, określenie stanu tzw. marginesów chirurgicznych oraz wykrycie zaburzeń genetycznych 

o istotnym znaczeniu dla wyboru leczenia systemowego. Podstawowe badania w ramach patomorfo-

logicznej diagnostyki raka płuca obejmują: histologiczną ocenę wycinka pobranego w czasie broncho-
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fiberoskopii; cytologiczną ocenę wymazu lub popłuczyn z oskrzeli; histologiczną lub cytologiczną ocenę 

materiału uzyskanego za pomocą biopsji przez ścianę klatki piersiowej, oskrzela lub przełyku, określe-

nie cech neuroendokrynności na podstawie obrazu mikroskopowego, a także wykonanie badania IHC. 

Badanie to jest niezbędne w celu określenia typu i podtypu histologicznego raka płuca oraz pozwala 

różnicować pierwotne raki płuca i przerzuty nowotworów o innych umiejscowieniach, co w praktyce 

dotyczy w największym stopniu raków gruczołowych. W przypadkach uzasadnionych trudności w uzy-

skaniu materiału do badania, przy jednoczesnych cechach klinicznych i radiologicznych wskazujących 

na bardzo duże prawdopodobieństwo obecności nowotworu, konsylium wielospecjalistyczne może 

podjąć decyzję o rozpoczęciu leczenia bez rozpoznania patomorfologicznego (Krzakowski 2019). 

Współczesna diagnostyka raka płuca obejmuje również badania molekularne. U chorych na zaawan-

sowanego raka innego niż płaskonabłonkowy należy ocenić w dostępnym materiale obecność istot-

nych klinicznie pierwotnych mutacji genu EGFR (aktywujących i odpowiadających za oporność). U cho-

rych z rozpoznaniem gruczolakoraka lub nieokreślonego NDRP bez obecności mutacji aktywujących 

w genie EGFR należy przeprowadzić ocenę genów ALK i ROS1 w celu wykrycia rearanżacji. Ocenę ge-

nów można wykonać z wykorzystaniem materiału tkankowego lub — w przypadku potwierdzenia do-

statecznej liczby komórek w preparacie — badania cytologicznego (preferowany jest materiał cytolo-

giczny zatopiony w bloku parafinowym). Jeżeli planowane jest zastosowanie inhibitorów punktów kon-

trolnych odpowiedzi immunologicznej, należy przeprowadzić ocenę ekspresji białka PD-L1 (z ang. pro-

grammed death ligand 1) w materiale tkankowym lub w przypadku jego braku w materiale cytologicz-

nym (Krzakowski 2019). 

Ocena stopnia zaawansowania raka płuca 

Ocenę stopnia zaawansowania raka płuca opracowuje się w oparciu o skalę TNM, która określa trzy 

cechy guza: T – guz pierwotny, N − regionalne węzły chłonne, M – przerzuty odległe. Poniższa tabela 

w szczegółowy sposób przedstawia klasyfikację stopnia zaawansowania TNM raka płuca (zgodnie 

z aktualnie obowiązującą klasyfikacją Union for International Cancer Control (UICC) opracowaną 

w 2017 r. 

Tabela 7. Klasyfikacja TNM w raku płuca zgodnie z aktualnie obowiązującą klasyfikacją UICC opracowa-
ną w 2017 r. (ESMO2019). 

Cecha Objaw 

T – guz pierwotny 
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Cecha Objaw 

TX 
Guz pierwotny nie może być oceniony lub jego obecność wykazano jedynie na podstawie obecności komórek nowo-

tworowych w wydzielinie oskrzelowej, bez możliwości uwidocznienia w badaniu obrazowym i bronchoskopowym 

T0 Nieobecność cech guza pierwotnego 

Tis Rak in situ 

T1 
Guz o średnicy nie większej niż 3 cm, otoczony miąższem płucnym lub opłucną płucną, bez naciekania oskrzeli 

głównych 

T1a(mi) 
Rak gruczołowy minimalnie inwazyjny — pojedynczy guz — rak gruczołowy ≤ 3 cm, o przeważającym lepidycznym 

typie wzrostu, z komponentem inwazyjnym ≤ 5 mm w największym wymiarze 

T1a 
Guz o największym wymiarze 1 cm (również rzadko występujący guz pierwotny szerzący się powierzchownie, każde-

go wymiaru, którego składowa inwazyjna jest ograniczona do ściany oskrzela, nawet jeśli występuje w oskrzelu 
głównym) 

T1b Guz o największym wymiarze przekraczającym 1 cm, ale nie większym niż 2 cm 

T1c Guz o największym wymiarze przekraczającym 2 cm, ale nie większym niż 3 cm 

T2 

Guz o średnicy większej niż 3 cm, ale nie większej niż 5 cm lub guz z obecnością przynajmniej jednej spośród wy-
mienionych cech: 

— zajęcie oskrzela głównego bez zajęcia ostrogi głównej 

— naciekanie opłucnej trzewnej 

— towarzysząca niedodma lub zapalenie płuc dochodzące do okolicy wnęki, obejmujące zarówno część, jak i całe 
płuco 

T2a Guz o średnicy większej niż 3 cm, ale nie większej niż 4 cm 

T2b Guz o średnicy większej niż 4 cm, ale nie większej niż 5 cm 

T3 

Guz o średnicy większej niż 5 cm, ale nie większej niż 7 cm lub guz każdej wielkości z obecnością naciekania jednej 
spośród wymienionych okolic:  

— ściana klatki piersiowej (w tym guz górnego otworu klatki piersiowej)  

— nerw przeponowy  

— osierdzie ścienne  

lub  

Guz ze współwystępowaniem zmian satelitarnych w tym samym płacie płuca 

T4 

Guz o średnicy większej niż 7 cm lub guz każdej wielkości z obecnością naciekania jednej spośród wymienionych 
okolic:  

— śródpiersie  

— przepona  

— serce  

— wielkie naczynia  

— tchawica  

— nerw krtaniowy wsteczny  

— przełyk — kręgi  

— ostroga główna  

lub  

Guz każdej wielkości ze współwystępowaniem zmian satelitarnych w innym płacie tego samego płuca 

N − regionalne węzły chłonne 

NX Brak możliwości oceny okolicznych węzłów chłonnych 
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Cecha Objaw 

N0 Nieobecność przerzutów w okolicznych węzłach chłonnych 

N1 
Przerzuty w węzłach chłonnych okołooskrzelowych i/lub wnękowych po stronie guza pierwotnego oraz wewnątrz-

płucnych (w tym bezpośrednie zajęcie przez ciągłość od strony guza pierwotnego) 

N2 Przerzuty w węzłach chłonnych śródpiersia po stronie guza pierwotnego i/lub rozwidlenia tchawicy 

N3 
Przerzuty w węzłach chłonnych śródpiersia lub wnęki po stronie przeciwnej, pod mięśniem pochyłym i/lub nadoboj-

czykowych po stronie guza pierwotnego lub po stronie przeciwnej 

M – przerzuty odległe 

MX Brak możliwości oceny przerzutów do narządów odległych 

M0 Nieobecność przerzutów odległych 

M1 Obecność przerzutów odległych 

M1a 
Zmiany satelitarne w przeciwległym płucu, obecność guzków opłucnej/osierdzia lub obecność komórek nowotworu 

w płynie z jamy opłucnej/osierdzia 

M1b Obecność pojedynczego przerzutu odległego w jednym narządzie 

M1c c Mnogie przerzuty w jednym narządzie lub przerzuty w różnych narządach 

Wynik oceny poszczególnych cech T, N i M stanowi podstawę określenia stopnia zaawansowania, co 

przedstawia kolejna tabela. 

Tabela 8. Stopnie zaawansowania raka płuca (ESMO 2019a). 

Stopień  Charakterystyka 

rak utajony TX N0 M0 

0 Tis N0 M0 

IA1 T1a(mi), T1a N0 M0 

IA2 T1b N0 M0 

IA3 T1c N0 M0 

IB T2a N0 M0 

IIA T2b N0 M0 

IIB 
T1a, T1b, T1c 

T2a, T2b 
T3 

N1 
N1 
N0 

M0 
M0 
M0 

IIIA 

T1a, T1b, T1c, T2a 
T2b 
T3 
T4 

N2 
N2 
N1 

N0, N1 

M0 
M0 
M0 
M0 

IIIB 
T3, T4 

T1a, T1b, T1c, T2a 
T2b 

N2 
N3 
N3 

M0 
M0 
M0 

IIIC T2, T4 N3 M0 
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Stopień  Charakterystyka 

IVA każde T każde N M1a, M1b 

IVB każde T każde N M1c 

U chorych na raka płuca poddanych wycięciu miąższu płucnego i węzłów chłonnych ostateczny stopień 

zaawansowania określa się na podstawie badania patomorfologicznego materiału operacyjnego. Okre-

ślony w ten sposób „patologiczny” stopień zaawansowania (pTNM) jest dokładniejszy i odzwierciedla 

rokowanie chorych lepiej niż stopień określony klinicznie (cTNM) (Krzakowski 2019). 

2.4 Epidemiologia 

W wyniku szybkiego przeglądu literatury nie odnaleziono danych epidemiologicznych (współczynników 

zapadalności, zachorowalności i umieralności) odnoszących się bezpośrednio do zdefiniowanej pro-

gramem lekowym populacji docelowej dla produktu leczniczego Lorviqua. Poniżej zaprezentowano 

dostępne dane odnoszące się do populacji chorych na raka płuca oraz jeśli było to możliwe do chorych 

na niedrobnokomórkowego raka płuca w poszczególnych stopniach zaawansowania, z rearanżacją 

genu ALK. 

Dane dotyczące epidemiologii raka płuca w Polsce pochodzą z Krajowego Rejestru Nowotworów 

(KRN). Zgodnie z najnowszymi danymi, w 2017 r. odnotowano 21 545 nowych zachorowań na raka 

płuca oraz 23 324 zgonów z powodu tego rozpoznania (Tabela 9; KRN 2019). Szacuje się, że w 2020 r. 

w Polsce odnotowanych zostanie 29 448 zgonów z powodu raka płuca (8 307 u kobiet i 21 141 u męż-

czyzn), a w roku 2025 33 278 zgonów (9447 u kobiet i 23831 u mężczyzn) (Didkowska 2009). 

Tabela 9. Zachorowania i zgony z powodu rozpoznania ICD-10 C34 w Polsce w latach 2010-2016 (KRN 
2019). 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

zachorowania 

kobiety 6 038 6 283 6 660 6 915 7 322 7 503 7 730 7 747 

mężczyźni 14 794 14 522 15 177 14 609 14 681 14 460 14 466 13 798 

łącznie 20 832 20 805 21 837 21 524 22 003 21 963 22 196 21 545 

zgony 

kobiety 7 635 7 475 7 349 6 647 6 434 6 255 6 161 7 825 

mężczyźni 16 187 15 961 16 182 15 981 15 827 16 238 16 177 15 499 

łącznie 23 822 23 436 23 531 22 628 22 261 22 493 22 338 23 324 
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Zgłaszanie typu histologicznego nowotworu do KRN jest niekompletne (Chorostowska-Wynimko 2017). 

Na podstawie danych literaturowych szacuje się, że poszczególne typy histologiczne występują z na-

stępującą częstością: 

 raki gruczołowe – około 40% zachorowań na NDRP, 

 rak płaskonabłonkowy – około 25-30% chorych na NDRP, 

 rak wielkokomórkowy – 10-15% zachorowań na NDRP (ESMO 2019a). 

Poniżej przedstawiono informacje o chorych z rozpoznaniem ICD-10 C34 leczonych w Polsce opraco-

wane na podstawie danych udostępnionych Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

(AOTMiT) przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 

Tabela 10. Liczba pacjentów z rozpoznaniem ICD-10: C.34 na podstawie danych NFZ przekazanych do 
AOTMiT (AWA Alecensa 2018, AWA Tecentriq 2018, NFZ 2019). 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017
3
 2018 

Liczba pacjentów z rozpoznaniem ICD-10 C.34  

Liczba pacjentów z rozpoznaniem ICD-10 C.34 
(unikalne numery PESEL)  

57 729 59 267 61 023 61 800 62 738 63 229 - 

Liczba pacjentów z rozpoznaniem głównym ICD-10 
C.34 (unikalne, niepowtarzające się numery PESEL) 

bd. bd. 2 165 3 160 3 662 2 689 - 

Liczba pacjentów z rozpoznaniem ICD-10 C.34 - leczonych  

Liczba pacjentów z rozpoznaniem głównym ICD-10 
C.34 leczonych w ramach chemioterapii 

bd. bd. 590 989 1 151 922 - 

Liczba pacjentów ICD-10 C.34 leczonych w ramach 
programu lekowego „Leczenie niedrobnokomórko-
wego raka płuca” – docetaksel (unikalne numery 

PESEL)
1,2

 

bd. bd. 273 - - - - 

Liczba pacjentów ICD-10 C.34 leczonych w ramach 
programu lekowego „Leczenie niedrobnokomórko-

wego raka płuca” – erlotynib (unikalne numery 
PESEL)

1,2
 

bd. bd. 223 236 231 204 265 

Liczba pacjentów ICD-10 C.34 leczonych w ramach 
programu lekowego „Leczenie niedrobnokomórko-
wego raka płuca” – gefitynib (unikalne numery PE-

SEL)
1,2

 

bd. bd. 124 127 139 144 188 

Liczba pacjentów ICD-10 C.34 leczonych w ramach 
programu lekowego „Leczenie niedrobnokomórko-
wego raka płuca” – pemetreksed (unikalne numery 

PESEL)
1,2 

 

379 924 967 1 061 1 077 1 154 - 

Liczba pacjentów ICD-10 C.34 leczonych w ramach 
programu lekowego „Leczenie niedrobnokomórko-

wego raka płuca” – kryzotynib (unikalne numery 
PESEL)

1,2
 

- - - - 4 51 75 
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1 dane te odnoszą się do pacjentów z rozpoznaniem ICD-10 C.34 bez rozróżnienia linii leczenia; pacjenci w danym roku mogli przyjmować 
więcej niż jeden lek; 

2 pemetreksed do 31.12.2017 r. dostępny był w ramach programu lekowego; 
3 dane za 2017 rok obejmują tylko I-III kwartał. 

Rearanżację genu ALK stwierdza się w 2–12% przypadków NDRP (Ryska 2018; jednak w literaturze 

częściej odnotowuje się wartości do maksymalnie 5%), a w typie gruczołowym z częstością 4–6%, nie-

zależnie od rasy (Potempa 2014, Pikor 2013). Dane literaturowe wskazują, że w Polsce odnotowuje się 

3-5% chorych z rearanżacją genu ALK (Krzakowski 2019). Nie jest ona odnotowywana u chorych na 

raka płaskonabłonkowego (Gerber 2014). Mutacja ta dotyczy zwykle osób w młodszym wieku i wcze-

śniej niepalących (Zyśk 2018). 

Eksperci kliniczni ankietowani przez AOTMiT szacują roczną liczbę nowych rozpoznań NDRP z potwier-

dzoną obecnością rearanżacji genu ALK na 250-900 osób (większość opinii: 300 osób).  

Tabela 11. Liczebność populacji chorych na NDRP ALK+ w Polsce na podstawie opinii ekspertów ankie-
towanych przez AOTMiT (AWA Zykadia 2018, AWA Alecensa 2018, AWA Alunbrig 2019). 

 

Prof. dr hab.  
Maciej Krzakowski 

Ekspert kli-
niczny  

(dane niejaw-
ne) 

(AWA Alecen-
sa 2018) 

Prof. dr hab. 
n med. 
Paweł 

Krawczyk 
(AWA 

Zykadia 
2018) 

Dr n med. 
Joanna Streb  
(AWA Zykadia 

2018) 

Dr n. med. 
Wiesław Bal 

(AWA Alunbrig 
2019) 

(AWA Alecen-
sa 2018) 

(AWA Alunbrig 
2019) 

Obecna liczba chorych 

Liczba dorosłych chorych na NDRP ALK+ w 
ciągu roku w Polsce  

300 150 320 320 
Rocznie 

około 18-20 
tys. cho-

rych, z tego 
ALK-

dodatnich 
2-4% 

1500 

Liczba dorosłych chorych na NDRP ALK+ 
uprzednio nieleczonych systemowo (I linia) 

300 - 300 300 - 

Liczba dorosłych chorych na NDRP ALK+ po 
niepowodzeniu wcześniejszej chemioterapii 
wielolekowej z udziałem pochodnych platy-
ny lub monoterapii stosowanej z powodu 
zaawansowanego nowotworu i leczeniu 
kryzotynibem w II linii lub nietolerancji 

leczenia kryzotynibem 

bd. - 30 bd. bd. - 

Chorzy nowozdiagnozowani 

Liczba dorosłych chorych na NDRP ALK+ w 
ciągu roku w Polsce  

250 300 300 300 ok. 300 900 

Liczba dorosłych chorych na NDRP ALK+ 
uprzednio nieleczonych systemowo (I linia) 

250 - 300 

300 (w tej 
grupie 

również 
chorzy z 

przeciwska-
zaniami do 

ok.300 - 
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Prof. dr hab.  
Maciej Krzakowski 

Ekspert kli-
niczny  

(dane niejaw-
ne) 

(AWA Alecen-
sa 2018) 

Prof. dr hab. 
n med. 
Paweł 

Krawczyk 
(AWA 

Zykadia 
2018) 

Dr n med. 
Joanna Streb  
(AWA Zykadia 

2018) 

Dr n. med. 
Wiesław Bal 

(AWA Alunbrig 
2019) 

leczenia) 

Liczba dorosłych chorych na NDRP ALK+ po 
niepowodzeniu wcześniejszej chemioterapii 
wielolekowej z udziałem pochodnych platy-
ny lub monoterapii stosowanej z powodu 
zaawansowanego nowotworu i leczeniu 
kryzotynibem w II linii lub nietolerancji 

leczenia kryzotynibem 

bd. - 25 bd. bd. - 

2.5 Przebieg naturalny i rokowanie 

Rak płuca jest najgorzej rokującym z nowotworów – odsetek 5-letnich przeżyć wynosi 10-15%. Naj-

ważniejszym czynnikiem rokowniczym u chorych na NDRP jest wyjściowe zaawansowanie nowotworu, 

a wśród pacjentów w stadium zaawansowanym nowotworu stan sprawności i ubytek masy ciała (Jas-

sem 2018).  

Udział objawowych przerzutów do mózgu w przebiegu NDRP wynosi 10-37%, a około 25-30% spośród 

nich wykrywa się już w momencie rozpoznania. Ryzyko rozwoju przerzutów do mózgu jest wyższe 

u pacjentów w młodym wieku oraz w wyższym stopniu zaawansowania miejscowego (Duchnowska 

2009). Wyjściowo, spośród chorych na NDRP z rearanżacją genu ALK 25-40% chorych nieleczonych 

inhibitorami kinazy tyrozynowej ALK ma przerzuty do mózgu (Toyokawa 2015). Szacuje się, że ośrod-

kowy układ nerwowy jest miejscem rozwoju przerzutów u 70% chorych z wyjściową obecnością prze-

rzutów do mózgu i u 20% chorych bez przerzutów do mózgu rozpoznanych wyjściowo (Costa 2015). 

Odsetek przeżyć 5-letnich w NDRP operacyjnym szacuje się na 40%, w nieoperacyjnym na 3%, należy 

jednak zauważyć, że chorzy w stadium operacyjnym stanowią zdecydowaną mniejszość (15-20%) (Jas-

sem 2018). 

W opinii ekspertów klinicznych ankietowanych przez AOTMiT odsetek przeżyć 5-letnich chorych na 

zaawansowanego NDRP z rearanżacją genu ALK wynosi mniej niż 10%, natomiast włączenie do lecze-

nia kryzotynibu w ramach I linii leczenia zwiększa przeżycie 5-letnie do maksymalnie 20% (AWA Ale-

censa 2018). Dane literaturowe wskazują na niższy odsetek odpowiedzi na leczenie chemioterapią w 

schematach opartych na pochodnych platyny u chorych na zaawansowanego NDRP z potwierdzoną 

rearanżacją genu ALK w porównaniu do chorych bez tej mutacji (25% vs 35%) oraz skrócenie czasu do 

progresji choroby (5 miesięcy vs 6 miesięcy) (Shaw 2009). 
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Nie wszyscy chorzy z rearanżacją w genie ALK uzyskują odpowiedź na leczenie kryzotynibem, 

a jednocześnie u wielu chorych, którzy zareagowali na to leczenie rozwija się oporność (Zyśk 2018). Do 

występowania mutacji warunkujących oporność na leczenie dochodzi w szybkim czasie, 1-2 lat u 20% 

chorych leczonych kryzotynibem, aż u 54% chorych leczonych cerytynibem oraz u 53% chorych leczo-

nych alektynibem i 71% chorych leczonych brygatynibem. Najczęściej występującą mutacją warunku-

jącą oporność na leczenie inhibitorami kinazy tyrozynowej ALK (ALK TKI) jest mutacja G1202R (Ganoir 

2016) (szczegółowe informacje przedstawiono w tabeli poniżej).  

Tabela 12. Częstość występowania mutacji warunkujących oporność na leczenie ALK TKI (Ganoir 2016). 

Mutacje warunkujące 
oporność 

ALK TKI I generacji ALK TKI II generacji 

kryzotynib cerytynib alektynib brygatynib 

I1171T/N/S 2% 4% 12% 0% 

C1156Y 2% 8% 0% 0% 

1151Tins 2% 0% 0% 0% 

F1174L/C 0% 17% 0% 0% 

V1180L 0% 4% 6% 0% 

L1196M 7% 8% 6% 0% 

G1202R 2% 21% 29% 43% 

G1202del 0% 8% 0% 0% 

D1203N 0% 4% 0% 14% 

S1206Y/C 2% 0% 0% 14% 

E1210K 2% 0% 0% 29% 

G1269A 4% 0% 0% 0% 

ogółem 20% 54% 53% 71% 

W badaniu Ganoir 2016 wykorzystano linie komórkowe z najczęstszymi mutacjami genu ALK, które 

następnie leczono z użyciem kryzotynibu, cerytynibu, alektynibu, brygatynibu i lorlatynibu (inhibitor 

kinazy tyrozynowej ALK III generacji). W próbie tej wykazano, że wyłącznie lorlatynib zdolny jest do 

inhibicji fosforylacji poprzez wszystkie oceniane szlaki. Dodatkowo dla prawie wszystkich ocenianych 

mutacji lorlatynib przełamywał oporność na leczenie już przy IC50 ≤ 50 nmol/l, w tym dla najczęściej 

występującej mutacji G1202R. Lorlatynib wykazywał również działanie przeciwko mutacjom podwój-

nym. Szczegółowe wyniki zaprezentowano w tabeli poniżej. 
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Tabela 13. Stężenia hamujące (IC50) fosforylację dla ALK TKI oceniane w wybranych liniach komórko-
wych z mutacjami genu ALK (Ganoir 2016). 

Mutacje  
warunkujące oporność 

ALK TKI I generacji ALK TKI II generacji ALK TKI III generacji 

kryzotynib cerytynib alektynib brygatynib lorlatynib 

V1 38,6 4,9 11,4 10,7 2,3 

C1156Y 61,9 5,3 11,6 4,5 4,6 

I1171N 130,1 8,2 397,7 26,1 49,0 

I1171S 94,1 3,8 177,0 17,8 30,4 

I1171T 51,4 1,7 33,6a 6,1 11,5 

F1174C 115,0 38,0a 27,0 18,0 8,0 

L1196M 339,0 9,3 117,6 26,5 34,0 

L1198F 0,4 196,2 42,3 13,9 14,8 

G1202R 381,6 124,4 706,6 129,5 49,9 

G1202de 58,4 50,1 58,8 95,8 5,2 

D1203N 116,3 35,3 27,9 34,6 11,1 

E1210K 42,8 5,8 31,6 24,0 1,7 

G1269A 117,0 0,4 25,0 - 10,0 

D1203N+F1174C 338,8 237,8 75,1 123,4 69,8 

D1203N+E1210K 153,0 97,8 82,8 136,0 26,6 

IC50  stężenie hamujące leku (z ang. inhibitory concentration); 
          IC50 ≤ 50 nmol/l;             IC50 >50 <200 nmol/l;              IC50 ≥ 200 nmol/l. 

2.6 Obciążenie społeczne i ekonomiczne 

Zgodnie z danymi uzyskanymi z portalu statystycznego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z powodu 

raka płuca w 2019 roku wydano 14 910 zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy o łącznej liczbie 

dni absencji chorobowej wynoszącej 383 290 (ZUS 2019). Szczegółowe dane przedstawia tabela poni-

żej. 

Tabela 14. Absencja chorobowa pacjentów z rozpoznaniem ICD-10 C34 (ZUS 2019). 

Rok Liczba dni absencji chorobowej Liczba zaświadczeń lekarskich 

2019 383 290 14 910 

2018 413 124 15 365 

2017 426 030 15 892 

2016 448 280 16 919 

2015 464 696 17 540 

2014 448 075 16 888 
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Rok Liczba dni absencji chorobowej Liczba zaświadczeń lekarskich 

2013 438 578 16 714 

2012 439 179 16 834 

Po wyczerpaniu pełnego zasiłku chorobowego, ubezpieczonemu, który nadal jest niezdolny do pracy 

przysługuje świadczenie rehabilitacyjne w wymiarze 12 miesięcy, o ile rokowanie daje szansę na po-

wrót do pracy w trakcie jego trwania. W 2019 roku orzeczenia pierwszorazowe lekarzy orzeczników, 

w których ustalone zostało uprawnienie do świadczenia rehabilitacyjnego z tytułu rozpoznania C34 wg 

klasyfikacji ICD-10 otrzymały 584 osoby. Natomiast orzeczenia ponowne otrzymało 169 osób. Zanoto-

wano, że w 2019 roku wydano więcej orzeczeń pierwszorazowych i ponownych uprawniających do 

świadczenia rehabilitacyjnego w porównaniu z poprzednimi latami. Szczegółowe dane dotyczące orze-

czeń uprawniających do świadczenia rehabilitacyjnego dla pacjentów z rozpoznaniem ICD-10 C34 zo-

stały przedstawione w tabeli poniżej (ZUS 2019). 

Tabela 15. Orzeczenia pierwszorazowe i ponowne uprawniające do świadczenia rehabilitacyjnego dla 
rozpoznania ICD-10: C34 (ZUS 2019). 

rok 

pierwszorazowe ponowne 

ogółem mężczyźni kobiety 
nieustalona 

płeć 
ogółem mężczyźni kobiety 

nieustalona 
płeć 

2019 584 407 166 11 169 102 65 2 

2018 568 375 186 7 151 89 59 3 

2017 547 317 224 6 145 73 68 4 

2016 569 352 212 5 147 107 40 - 

2015 532 340 189 3 95 54 40 - 

2014 477 307 166 4 104 55 49 - 

2013 403 229 172 2 117 57 59 1 

2012 396 243 152 1 bd. bd. bd. bd. 

W przypadku wyczerpania możliwości świadczenia rehabilitacyjnego określonego powyżej lub gdy 

szacunkowy czas powrotu do zdrowia po wykorzystaniu pełnego wymiaru zasiłku chorobowego wynosi 

powyżej 12 miesięcy, choremu przysługuje prawo do pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy 

o charakterze czasowym lub stałym. Prawo to realizowane jest na podstawie orzeczenia wydawanego 

przez lekarzy orzeczników ZUS. Orzeczenie może mieć charakter pierwszorazowy, gdy chory nie pobie-

rał wcześniej takiego świadczenia lub stanowić orzeczenie ponowne – ustalające zasadność świadczeń 

ZUS wobec utrzymującej się niezdolności do pracy po upływie czasu określonego w poprzednim orze-
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czeniu o przyznanie renty chorobowej. W roku 2019 ogółem wydano 1 161 pierwszorazowych i 1 350 

ponownych orzeczeń rentownych. Szczegółowe dane dotyczące orzeczeń przedstawiono w tabeli po-

niżej (ZUS 2019). 

Tabela 16. Orzeczenia pierwszorazowe i ponowne dla celów rentownych spowodowane rakiem płuca 
(ZUS 2019). 

rok 

pierwszorazowe ponowne 

ogółem mężczyźni kobiety 
nieustalona 

płeć 
ogółem mężczyźni kobiety 

nieustalona 
płeć 

ogółem 

2019 1 161 832 228 101 1 350 1 012 257 81 

2018 1 203 871 247 85 1 624 1 233 316 75 

2017 1 319 903 338 78 1 962 1 459 421 82 

2016 1 485 1 017 364 104 2 076 1 535 450 91 

2015 1 576 1 067 402 107 2 190 1 619 478 93 

2014 1 548 1 054 416 78 2 207 1 632 488 87 

2013 1 582 1 124 407 51 2 171 1 630 482 59 

2012 1 505 1 079 348 78 bd. bd. bd. bd. 

2011 1 414 1 016 332 66 bd. bd. bd. bd. 

niezdolność do samodzielnej egzystencji 

2019 430 295 84 51 692 498 130 64 

2018 431 313 81 37 795 573 165 57 

2017 514 336 131 47 996 724 211 61 

2016 592 381 156 55 1 096 801 224 71 

2015 595 404 137 54 1 170 860 235 75 

2014 620 412 169 39 1 128 836 220 72 

2013 581 406 148 27 1 088 817 224 47 

2012 536 378 121 37 bd. bd. bd. bd. 

2011 508 366 115 26 bd. bd. bd. bd. 

całkowita niezdolność do pracy 

2019 675 497 128 50 471 374 81 16 

2018 728 531 149 48 615 497 101 17 

2017 772 545 196 31 719 558 140 21 

2016 846 602 196 48 754 569 165 20 

2015 936 634 250 52 775 590 167 18 

2014 895 623 233 39 821 606 201 14 



 
38 
 
 

 
 
 
 
 

Lorviqua® (lorlatynib)  
w leczeniu pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca 
z obecnością rearanżacji genu ALK, u których doszło do progresji choroby  
po zastosowaniu inhibitorów ALK drugiej generacji 

rok 

pierwszorazowe ponowne 

ogółem mężczyźni kobiety 
nieustalona 

płeć 
ogółem mężczyźni kobiety 

nieustalona 
płeć 

2013 962 694 244 24 832 630 190 12 

2012 931 674 216 41 bd. bd. bd. bd. 

2011 879 629 211 40 bd. bd. bd. bd. 

częściowa niezdolność do pracy 

2019 56 40 16 - 187 140 46 1 

2018 44 27 17 - 214 163 50 1 

2017 33 22 11 - 247 177 70 - 

2016 47 34 12 1 226 165 61 - 

2015 45 29 15 1 245 169 76 - 

2014 33 19 14 - 258 190 67 1 

2013 39 24 15 - 251 183 68 - 

2012 38 27 11 - bd. bd. bd. bd. 

2011 27 21 6 - bd. bd. bd. bd. 

Chorzy z rozpoznaniem raka płuca mogą ubiegać się także o rentę socjalną ze względu na chorobę 

prowadzącą do całkowitej niezdolności do pracy. W ubiegłym roku (2019) renty socjalne z powodu 

rozpoznania ICD-10 C34 przyznano 5 osobom, w tym 2 kobietom i 3 mężczyznom. Liczba orzeczeń 

różniła się w stosunku do roku 2018, gdzie rentę przyznano 10 osobom. Szczegółowe dane przedsta-

wiono w tabeli poniżej (ZUS 2019). 

Tabela 17. Orzeczenia o przyznaniu renty socjalnej dla rozpoznania ICD-10 C34 (ZUS 2019). 

rok razem mężczyźni kobiety nieustalona płeć 

2019 5 3 2 - 

2018 10 5 5 - 

2017 9 2 7 - 

2016 6 4 1 1 

2015 3 - 3 - 

2014 9 7 2 - 

2013 6 1 5 - 

2012 10 4 6 - 

2011 8 4 4 - 
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Celem oszacowania kosztów bezpośrednich przeprowadzono analizę w oparciu o dane udostępnione 

przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach rozliczeń zgodnie z Jednorodnymi Grupami Pacjentów 

(JGP). System JGP wyróżnia grupę D28 – choroby nowotworowe układu oddechowego i klatki piersio-

wej, na podstawie, której oszacowano koszty związane z leczeniem raka płuca. Szczegółowe dane po-

zyskane z rozliczeń w ramach JGP zostały podane w tabeli poniżej. 

Tabela 18. Koszty hospitalizacji rozliczone w ramach Jednorodnych Grup Pacjentów z tytułu raka płuca 
(NFZ 2019). 

rok 
liczba 

pacjentów 
liczba 

hospitalizacji 
średnia wartość 

hospitalizacji w grupie [zł] 
liczba hospitalizacji 

związanych z ICD-10 C34
1
 

całkowity koszt hospitalizacji 
związanych z ICD-10 C34 

2017 46 590 63 910 2 910,56 30 288 88 155 041,28 

2016 47 452 64 894 3 744,85 30 673 118 313 429,3 

2015 46 149 62 118 3 885,77 29 163 113 320 710,5 

2014 47 768 63 925 3 908,89 29 200 114 139 588 

2013 46 605 62 390 3 905,87 28 352 110 739 226,2 

1 dane dla kodów ICD-10: C34.8 - zmiana przekraczająca granice oskrzela i płuca; C34.9 - oskrzele lub płuco, nie określone; C34.1 - płat 
górny płuca lub oskrzele płatowe górne; C34.3 - płat dolny płuca lub oskrzele płatowe dolne; C34.2 - płat środkowy płuca lub oskrzele 
płatowe środkowe. 

2.7 Wpływ choroby na jakość życia 

Pacjenci z rozpoznaniem niedrobnokomórkowego raka płuca doświadczają uciążliwych objawów, które 

w negatywny sposób wpływają na jakość ich życia. Na podstawie kwestionariusza Lung Cancer Symp-

toms Scale wykazano, że u chorych na raka płuca najczęstszymi objawami wpływającymi negatywnie 

na jakość życia były zmęczenie (98% pacjentów), utrata apetytu (98%), problemy z oddychaniem 

(94%), kaszel (93%), ból (90%), pojawienie się krwi w plwocinie (70%). Dodatkowo wykazano, że im 

bardziej nasilone były wymienione objawy tym niższa była jakość życia chorych (Polanski 2016). 

W badaniach klinicznych wykazano, że chorzy z NDRP oceniali wszystkie 8 domen kwestionariusza SF-

36 o 8-73% niżej w porównaniu do populacji ogólnej. Szczególnie istotny wpływ na jakość życia ma 

obecność przerzutów odległych. Rozpoznanie IV stadium zaawansowania raka niedrobnokomórkowe-

go wiąże się ze znacznym obciążeniem pacjentów mającym odzwierciedlenie w niskiej ocenie jakości 

życia. Doniesienia naukowe wskazują, że szczególnie pojawienie się przerzutów w mózgu powoduje 

istotnie szybsze pogorszenie jakości życia związanej ze zdrowiem w porównaniu do pacjentów bez 

przerzutów w mózgu (Trippoli 2001).  

Chorych na raka płuca bardzo często dotyka depresja (występująca u 23-40% chorych) oraz strach 

i przygnębienie (16-23%); poziom niepokoju wzrasta zwłaszcza podczas wydłużającej się chemioterapii 
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(Polanski 2016). Istotnym zagadnieniem jest również wycofywanie się chorych na raka płuca z życia 

społecznego, które może być wytłumaczone przewlekłym zmęczeniem, wynikającym zarówno z uciąż-

liwych objawów choroby, jak i skutków ubocznych zastosowanego leczenia. Jak wykazano, zmęczenie 

było określane jako najpoważniejszy skutek uboczny leczenia onkologicznego przez 70% chorych, 

a 66% wskazywało, że ma ono większy wpływ na codzienną aktywność niż dolegliwości bólowe (Polan-

ski 2016). 

Poważnymi czynnikami ograniczającymi jakość życia chorych są również stadium zaawansowania no-

wotworu oraz konieczność dostosowywania schematu leczenia do progresji choroby, odbierana przez 

pacjentów jako wskaźnik złego rokowania. Należy zauważyć, że zastosowanie leków wydłużających 

przeżycie chorych często związane jest z pojawieniem się działań niepożądanych, które również wpły-

wają negatywnie na jakość życia. W przypadku zastosowania chemioterapii w leczeniu chorych na raka 

płuca wykazano, że zwiększenie liczby cyklów leczenia negatywnie koreluje z poziomem jakości życia. 

Z tego względu postuluje się, że pełen sukces terapeutyczny powinien być rozpatrywany nie tylko 

w kontekście poprawy przeżycia chorych, ale również osiągnięcia zadowalającego poziomu jakości 

życia pacjentów (Polanski 2016).  

2.8 Niezaspokojone potrzeby (ang. unmet needs) 

Rak płuca należy do najpowszechniej występujących nowotworów na świecie. Ponad 80% przypadków 

stanowi typ niedrobnokomórkowy, a wśród nich 3-5% chorych cechuje się obecnością rearanżacji ALK 

(NCCN 6.2020). Zaawansowany rak płuca wiąże się z występowaniem istotnych objawów klinicznych, 

które wpływają na jakość życia chorych (Trippoli 2001, WALKer 2018). Do niedawna terapią możliwą 

do zastosowania u pacjentów z powyższym rozpoznaniem w stadium zaawansowanym (IV) była jedy-

nie chemioterapia paliatywna. Wiadomym m.in. jest, że chorzy z potwierdzoną rearanżacją genu ALK 

w porównaniu do chorych bez tej mutacji uzyskują niższe odsetki odpowiedzi na leczenie chemiotera-

pią oraz charakteryzują się krótszym czasem do progresji choroby (Shaw 2009). W ostatnich latach, 

dzięki możliwościom molekularnym, pacjenci uzyskali większy dostęp do leczenia celowanego. W przy-

padku chorych z NDRP i rozpoznaną rearanżacją genu ALK zastosowanie terapii celowanej wpływa na 

znaczne wydłużenie przeżycia całkowitego. Wśród technologii skutecznych w powyższym wskazaniu 

wyróżnia się inhibitory kinazy tyrozynowej ALK. Jednocześnie, pomimo spektakularnego sukcesu 

wspomnianych preparatów oraz uzyskiwania znacznych korzyści klinicznych przez pacjentów podczas 

terapii ALK TKI I generacji, często obserwuje się wykształcanie mechanizmów oporności na aktualnie 
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stosowane TKI, co istotnie redukuje ich efektywność. Wśród ALK TKI II generacji możliwe jest zastoso-

wanie cerytynibu lub alektynibu, a także brygatynibu, jednak ten ostatni nie jest finansowany w wa-

runkach polskich (Solomon 2018, MZ 18/02/2020). Ponadto, brak jest refundowanych terapii, które 

mogłyby być wdrożone w kolejnych liniach po nieskuteczności lub wytworzeniu oporności na ALK TKI II 

generacji (NCCN 6.2020, MZ 18/02/2020). Stosowanie u tych pacjentów standardowych metod postę-

powania, do których zalicza się chemioterapię, wykazuje minimalną korzyść kliniczną. Wobec tego, 

u pacjentów, u których stosowano uprzednio terapie ALK TKI niezaspokojoną potrzebą jest udostęp-

nienie leczenia, które w razie wystąpienia oporności na dotychczasowe leczenie, umożliwi kontynuację 

terapii dodatkowymi liniami TKI (Solomon 2018).  

Na możliwość uzyskania szczególnych korzyści i zaspokojenia potrzeb szerokiego grona pacjentów po 

wprowadzeniu ALK TKI trzeciej generacji zwracają uwagę eksperci NICE (NICE 2020). Jak wspomniano 

powyżej, obecnie, po wyczerpaniu możliwości leczenia ALK TKI I lub II generacji, chemioterapia pozo-

staje jedyną opcją dla pacjentów. Jednak zastosowanie inhibitora kinazy tyrozynowej ALK jest niewąt-

pliwie lepszą opcją niż chemioterapia – pacjent może normalnie funkcjonować w trakcie terapii tymi 

lekami, z uwagi na brak konieczności wizyty w szpitalu celem administracji leczenia. Nie ma również 

niepokojących działań niepożądanych związanych z chemioterapią (jak np. utrata włosów). Eksperci 

NICE zwracają uwagę, że lorlatynib może być lepiej tolerowany niż inne ALK TKI; dane wskazują na 

mniejsze objawy zmęczenia, mniejsza wrażliwość na słońce oraz mniejsze objawy ze strony układu 

pokarmowego w porównaniu do innych ALK TKI (NICE 2020). Ponadto Eksperci wskazują na brak sku-

tecznego leczenia chorych z przerzutami w ośrodkowym układzie nerwowym oraz częste pojawianie 

się mutacji skutkujących opornością na ALK TKI I i II generacji, jako na główne przyczyny progresji cho-

roby i utratę efektywności leczenia, co w konsekwencji prowadzi do braku możliwości skutecznych 

opcji terapeutycznych dla tej populacji (NICE 2020).  

Lorlatynib jest inhibitorem kinazy tyrozynowej ALK III generacji, zarejestrowanym w leczeniu pacjen-

tów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca z obecnością rearanżacji genu kinazy 

tyrozynowej ALK (po leczeniu alektynibem lub cerytynibem jako pierwszej terapii ALK TKI, lub kryzoty-

nibem oraz przynajmniej jednym ALK TKI). Lorlatynib stanowi nowoczesną terapię odpowiadającą na 

niezaspokojone potrzeby pacjentów z powyższym rozpoznaniem, ponieważ jest jedynym ALK TKI zare-

jestrowanym do stosowania po niepowodzeniu TKI II generacji i po co najmniej 2 liniach inhibitorów 

ALK. Skuteczność ocenianej interwencji była podobna zarówno wśród chorych leczonych lorlatynibem 

w ramach II, jak i III linii leczenia. Ponadto, niewątpliwie ogromną zaletą terapii lorlatynibem jest jego 
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zdolność do aktywności w ośrodkowym układzie nerwowym oraz szerokie spektrum działania przeciw-

ko najbardziej znanym mutacjom oporności na domenę kinazy ALK, które mogą rozwinąć się podczas 

leczenia stosowanymi aktualnie ALK TKI I i II generacji (Solomon 2018). Ogółem, lorlatynib stanowi 

technologię medyczną, która istotnie poprawia odpowiedź na leczenie, długość trwania odpowiedzi na 

leczenie oraz czas przeżycia bez progresji choroby u pacjentów, u których stosowano wcześniej ALK TKI 

przy korzystnym profilu bezpieczeństwa, jest zatem lekiem który odpowiada na aktualne, niezaspoko-

jone potrzeby pacjentów z rozpoznaniem zaawansowanego, niedrobnokomórkowego raka płuca z 

obecnością rearanżacji ALK. 

2.9 Leczenie NDRP 

2.9.1 Ogólne zasady leczenia 

Leczenie raka płuca ustala się indywidualnie, w ramach wielodyscyplinarnego konsylium lekarskiego 

z udziałem specjalistów chirurgii klatki piersiowej, radioterapii onkologicznej i diagnostyki obrazowej. 

Wybór metody leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca zależy przede wszystkim od zaawansowa-

nia nowotworu w chwili rozpoznania oraz wydolności poszczególnych narządów i stanu ogólnego cho-

rego (Jassem 2018).  

Wykres 3. Uproszczony schemat leczenia pierwotnego raka płuca (Krzakowski 2019). 
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Leczenie operacyjne stanowi podstawową metodę leczenia we wczesnych stadiach zaawansowania 

nowotworu (stopień I i II) – wykonuje się radykalną resekcję miąższu płucnego metodą otwartą lub 

wideotorakoskopową. Guzy w stopniu zaawansowania III stanowią niejednorodną grupę – zaliczane są 

do niej zarówno guzy kwalifikujące się do resekcji czy guzy o granicznej resekcyjności (stopień IIIA) oraz 

guzy zazwyczaj nieresekcyjne (stopień IIIB, zwłaszcza, jeśli obecne są przerzuty w węzłach chłonnych 

śródpiersiowych po przeciwnej stronie. W chwili rozpoznania do leczenia operacyjnego kwalifikuje się 

do 20% chorych, podczas gdy u pozostałych pacjentów nowotwór jest zbyt zaawansowany lub istnieją 

inne przeciwskazania do zabiegu (Jassem 2018).  

Stosuje się również leczenie operacyjne skojarzone z metodami zachowawczymi. Przedoperacyjna ra-

dioterapia pozwala uzyskać regresję nowotworu u większości chorych, ale nie ma istotnego wpływu na 

czas przeżycia i dodatkowo zwiększa ryzyko powikłań okołooperacyjnych. Obecnie metoda ta (zwykle 

w skojarzeniu z chemioterapią) stosowana jest rutynowo u chorych z guzem zlokalizowanym 

w szczycie płuca (guz Pancoasta). Pooperacyjna radioterapia stosowana jest u chorych po niedoszczęt-

nej resekcji (cecha R1 i R2). Nie wydłuża ona przeżycia u chorych w I i II stopniu zaawansowania. 

U chorych z przerzutami w śródpiersiowych węzłach chłonnych (cecha N2, IIIA) zmniejsza ryzyko miej-

scowego nawrotu nowotworu. Pooperacyjna radioterapia skojarzona z równoczesną chemioterapią 

nie zwiększa skuteczności leczenia, a w porównaniu z wyłączną pooperacyjną radioterapią jest obcią-

żona większą toksycznością. Przedoperacyjna chemioterapia jest stosowana u chorych potencjalnie 

kwalifikujących się do resekcji, której warunkiem jest uzyskanie wstępnej regresji nowotworu (najczę-

ściej pacjenci w stopniu IIIA z tzw. minimalnym zajęciem węzłów chłonnych [N2]). Pooperacyjna che-

mioterapia pozwala uzyskać niewielkie, ale znamienne wydłużenie czasu przeżycia. Obecnie metodę tą 

stosuje się u chorych po doszczętnej resekcji miąższu płucnego w stopniu II i IIIA, bez poważnych cho-

rób współistniejących, w dobrym stanie ogólnym i z pełną rekonwalescencją po operacji (Jassem 

2018). 

Radioterapia (RT) jest rutynowym postępowaniem u chorych niekwalifikujących się do leczenia opera-

cyjnego z powodu miejscowego zaawansowania nowotworu (stopień IIIB i większość chorych w stop-

niu IIIA) lub z powodu innych przeciwskazań. Wyróżnia się: 

 radykalną radioterapię stosowaną u chorych z ograniczoną masą guza, bez przerzutów odle-

głych, bez wysięku opłucnowego i z odpowiednią wydolnością oddechową, 

 skojarzenie radioterapii z równoczesną chemioterapią (R-CHT), które pozwala uzyskać większy 

odsetek długotrwałych przeżyć, jednak kosztem większego ryzyka ostrych odczynów popro-
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miennych; u chorych niekwalifikujących się do tak agresywnego leczenia alternatywę stanowi 

sekwencyjne zastosowanie chemioterapii i radioterapii, przy zachowaniu możliwie krótkiego 

odstępu między obiema metodami (Jassem 2018). 

Inne metody leczenia miejscowego miejscowo zaawansowanego NDRP obejmują brachyterapię, foto-

terapię, elektrokoagulację, krioterapię i laseroterapię, protezy wewnątrzoskrzelowe (stenty) (Jassem 

2018).  

Chemioterapia (CHT) jako wyłączna metoda stosowana jest u chorych z rozsiewem nowotworu. Do 

CHT, z uwagi na jej znaczną toksyczność, mogą być kwalifikowani wyłącznie chorzy w dobrym stanie 

sprawności, bez istotnego ubytku masy ciała i poważnych chorób towarzyszących. Zwykle stosowane 

są 3-4 cykle chemioterapii, jeśli wcześniej nie doszło do nasilonej toksyczności lub progresji nowotwo-

ru. U części chorych, z postępującą odpowiedzią, można rozważyć podanie dodatkowych 2 cykli. Stan-

dardowo stosowane są schematy dwulekowe oparte na cisplatynie lub karboplatynie w skojarzeniu z 

winorelbiną, taksanami, gemcytabiną lub pemetreksedem (Jassem 2018). 

Leczenie ukierunkowane molekularnie (celowane) i immunoterapia 

W leczeniu chorych na NDRP znalazło zastosowanie leczenie ukierunkowane molekularnie oraz immu-

noterapia tj. leczenie wykorzystujące jako swoisty cel zmiany molekularne w komórkach nowotworo-

wych. W praktyce klinicznej stosuje się drobnocząsteczkowe inhibitory kinaz tyrozynowych receptora 

naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR) u chorych z mutacją genu EGFR w komórkach nowotworo-

wych: erlotynib, gefitynib, afatynib i ozymertynib lub inhibitory kinazy ALK u chorych z rearanżacją 

genu ALK: alektynib, brygatynib, cerytynib i kryzotynib.  

Wśród inhibitorów kinazy ALK wyróżnia się trzy generacje preparatów. Do I generacji należy kryzoty-

nib. Do II generacji inhibitorów ALK należą alektynib, brygatynib oraz cerytynib (NCCN 6.2020). Nowym 

lekiem należącym do grupy inhibitorów kinazy ALK jest lorlatynib, który jest jedynym lekiem zatwier-

dzonym do stosowania po ALK TKI II generacji oraz po progresji choroby po leczeniu z zastosowaniem 

≥ 2 linii leczenia ALK TKI. Lorlatynib jest inhibitorem kinazy tyrozynowej należącym do III generacji (So-

lomon 2018), który jako jedyny został zarejestrowany do stosowania po progresji choroby po leczeniu 

z zastosowaniem ALK TKI II generacji lub ≥2 leków grupy ALK TKI (ChPL Lorviqua 2020).  
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W immunoterapii wykorzystuje się przeciwciała monoklonalne, które blokują zlokalizowany na limfocy-

tach T receptor programowanej śmierci typu 1 (PD-1) lub jego ligand (PD-L1): atezolizumab, niwolu-

mab i pembrolizumab (Jassem 2018).  

W poniższej tabeli podsumowano zakres wskazań rejestracyjnych dla wymienionych terapii. 

Tabela 19. Zakres wskazań rejestracyjnych leków ukierunkowanych molekularnie (celowanych) i im-
munoterapii stosowanej w leczeniu NDRP. 

Produkt leczniczy Zakres wskazania rejestracyjnego 

Inhibitory kinaz białkowych anty-ALK/anty-ROS1 

Lorviqua  
(lorlatynib) 

Produkt leczniczy Lorviqua w monoterapii jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z zaawansowanym 
niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP) z obecnością rearanżacji genu kinazy chłoniaka anaplastycz-
nego (ALK, ang. anaplastic lymphoma kinase), u których doszło do progresji choroby: 

 po leczeniu alektynibem lub cerytynibem jako pierwszej terapii inhibitorem kinazy tyrozynowej 
ALK (TKI, ang. tyrosine kinase inhibitor); lub 

 po leczeniu kryzotynibem oraz przynajmniej jednym inhibitorem kinazy tyrozynowej ALK (ChPL 
Lorviqua 2020). 

Xalkori  
(kryzotynib) 

Produkt Leczniczy Xalkori w monoterapii jest wskazany w:  

 leczeniu pierwszego rzutu dorosłych pacjentów z ALK-dodatnim zaawansowanym niedrobnoko-
mórkowym rakiem płuca (ALK-positive NSCLC, z ang. anaplastic lymphoma kinase-positive non-
small cell lung cancer), 

 leczeniu dorosłych pacjentów z wcześniej leczonym ALK-dodatnim zaawansowanym niedrobno-
komórkowym rakiem płuca, 

 leczeniu dorosłych pacjentów z ROS1-dodatnim zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem 
płuca (ChPL Xalkori 2020). 

Alecensa  
(alektynib) 

Produkt leczniczy Alecensa w monoterapii jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u dorosłych pacjentów 
z zaawansowanym ALK-dodatnim (ALK – kinaza chłoniaka anaplastycznego) niedrobnokomórkowym rakiem 
płuca (NDRP). 

Produkt leczniczy Alecensa w monoterapii jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z zaawansowanym 
ALK-dodatnim niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP), wcześniej leczonych kryzotynibem (ChPL Ale-
censa 2020). 

Zykadia  
(cerytynib) 

Produkt leczniczy Zykadia w monoterapii jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu dorosłych pacjentów z 
ALK-dodatnim (ALK, kinaza chłoniaka anaplastycznego), zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem 
płuca (NDRP). 

Produkt leczniczy Zykadia w monoterapii jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z ALK-dodatnim 
(ALK, kinaza chłoniaka anaplastycznego), zaawansowanym rakiem niedrobnokomórkowym płuca (NDRP, 
niedrobnokomórkowy rak płuca), wcześniej leczonych kryzotynibem (ChPL Zykadia 2020). 

Alunbrig  
(brygatynib) 

Alunbrig jest wskazany do stosowania w monoterapii u dorosłych pacjentów z ALK-dodatnim (ALK – kinaza 
chłoniaka anaplastycznego) zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP), leczonych 
wcześniej kryzotynibem.  

Alunbrig jest wskazany do stosowania w monoterapii u dorosłych pacjentów z ALK-dodatnim zaawansowa-
nym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP), nieleczonych wcześniej inhibitorem ALK (ChPL Alunbrig 
2020). 

Inhibitory kinaz białkowych anty-EGFR 

Tarceva  
(erlotynib) 

Produkt leczniczy Tarceva jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u pacjentów z niedrobnokomórkowym 
rakiem płuca (NDRP) miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, z aktywującymi mutacjami EGFR. 

Produkt Tarceva jest także wskazany w terapii podtrzymującej u pacjentów z miejscowo zaawansowanym 
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Produkt leczniczy Zakres wskazania rejestracyjnego 

NDRP lub z NDRP z przerzutami, z aktywującymi mutacjami EGFR, u których nastąpiła stabilizacja choroby 
po chemioterapii pierwszego rzutu. 

Produkt Tarceva jest także wskazany w leczeniu pacjentów z miejscowo zaawansowanym NDRP lub NDRP z 
przerzutami, u których doszło do niepowodzenia leczenia po uprzednim zastosowaniu co najmniej jednego 
schematu chemioterapii. Zastosowanie produktu leczniczego Tarceva u pacjentów z nowotworami bez 
mutacji aktywujących EGFR jest wskazane tylko wtedy, gdy inne opcje leczenia uznane są za nieodpowied-
nie. 

Przy przepisywaniu produktu Tarceva należy wziąć pod uwagę czynniki związane z wydłużeniem przeżycia. 

Nie wykazano korzyści, co do czasu przeżycia ani innych istotnych klinicznie skutków leczenia u pacjentów z 
nowotworami, w których w badaniu immunohistochemicznym (IHC) nie stwierdzano ekspresji receptora dla 
naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR) (ChPL Tarceva 2019). 

Iressa  
(gefitynib) 

Produkt leczniczy Iressa jest wskazany w monoterapii u dorosłych pacjentów z niedrobnokomórkowym 
rakiem płuca (NDRP), miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, z aktywującą mutacją EGFR-TK (ChPL 
Iressa 2019). 

Giotrif 
(afatynib) 

Produkt leczniczy Giotrif, stosowany w monoterapii jest wskazany do stosowania w leczeniu 

 dorosłych pacjentów nieleczonych wcześniej lekami z grupy inhibitorów kinazy tyrozynowej recep-
tora naskórkowego czynnika wzrostu (TKI EGFR) z miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami 
niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP) z aktywującą mutacją (mutacjami) EGFR; 

 dorosłych pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami NDRP o histologii płaskona-
błonkowej z progresją podczas lub po zakończeniu chemioterapii opartej na związku platyny (ChPL 
Giotrif 2020) 

Tagrisso  
(ozymertynib) 

Produkt leczniczy Tagrisso w monoterapii jest wskazany w: 

 leczeniu pierwszego rzutu dorosłych pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub uogólnionym 
niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP), z mutacjami aktywującymi w genie kodującym re-
ceptor naskórkowego czynnika wzrostu (ang. skrót EGFR). 

 leczeniu dorosłych pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub uogólnionym NDRP z obecną mu-
tacją T790M w genie kodującym EGFR (ChPL Tagrisso 2020). 

Przeciwciała anty-PD-1/anty-PD-L1 

Keytruda 
(pembrolizumab) 

Produkt leczniczy Keytruda w monoterapii jest wskazany do stosowania w leczeniu pierwszego rzutu nie-
drobnokomórkowego raka płuca (NDRP) z przerzutami u osób dorosłych, u których odsetek komórek nowo-
tworowych z ekspresją PD-L1 w tkance nowotworowej (ang. TPS, tumour proportion score) wynosi ≥ 50% i 
nie występują dodatnie wyniki mutacji genu EGFR lub ALK w tkance nowotworowej. 

Produkt leczniczy Keytruda w skojarzeniu z pemetreksedem i chemioterapią opartą na pochodnych platyny 
jest wskazany do stosowania w leczeniu pierwszego rzutu niepłaskonabłonkowego niedrobnokomórkowego 
raka płuca z przerzutami u osób dorosłych, u których nie występują dodatnie wyniki mutacji genu EGFR lub 
rearanżacja w genie ALK w tkance nowotworowej. 

Produkt leczniczy Keytruda w skojarzeniu z karboplatyną i paklitakselem lub nab-paklitakselem jest wskaza-
ny do stosowania w leczeniu pierwszego rzutu płaskonabłonkowego niedrobnokomórkowego raka płuca z 
przerzutami u osób dorosłych.  

Produkt leczniczy Keytruda w monoterapii jest wskazany do stosowania w leczeniu niedrobnokomórkowego 
raka płuca miejscowo zaawansowanego lub z przerzutami u osób dorosłych z ekspresją PD-L1 w tkance 
nowotworowej z TPS ≥ 1%, u których zastosowano wcześniej przynajmniej jeden schemat chemioterapii. U 
pacjentów z dodatnim wynikiem mutacji genu EGFR lub ALK w tkance nowotworowej, przed podaniem 
produktu leczniczego Keytruda należy również zastosować terapię celowaną (ChPL Keytruda 2020). 

Opdivo  
(niwolumab) 

Produkt leczniczy Opdivo w monoterapii jest wskazany w leczeniu miejscowo zaawansowanego lub z prze-
rzutami niedrobnokomórkowego raka płuca po wcześniejszej chemioterapii u dorosłych (ChPL Opdivo 2020). 

Tecentriq  
(atezolizumab) 

Produkt leczniczy Tecentriq w monoterapii jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z miejscowo 
zaawansowanym lub rozsianym NDRP po wcześniejszej chemioterapii. Pacjenci z NDRP z mutacją EGFR lub 
ALK-dodatnim NDRP przed leczeniem produktem Tecentriq powinni otrzymać również terapie ukierunko-



 
47 
 
 

 
 
 
 
 

Lorviqua® (lorlatynib)  
w leczeniu pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca 
z obecnością rearanżacji genu ALK, u których doszło do progresji choroby  
po zastosowaniu inhibitorów ALK drugiej generacji 

Produkt leczniczy Zakres wskazania rejestracyjnego 

wane molekularnie (ChPL Tecentriq 2020). 

 

2.9.2 Leczenie finansowane ze środków publicznych 

W chwili obecnej zgodnie z aktualnym Obwieszczeniem Ministra Zdrowia, w ramach programu leko-

wego „B6. Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C 34)” (MZ 18/02/2020) finansowa-

niem ze środków publicznych objęte są: 

 w leczeniu chorych z mutacją w genie EGFR: w I linii (chorzy wcześniej nie poddawani syste-

mowemu leczeniu z powodu zaawansowanego nowotworu) i II linii (chorzy po niepowodzeniu 

wcześniejszej chemioterapii wielolekowej z udziałem pochodnych platyny lub monoterapii 

stosowanej z powodu zaawansowanego nowotworu) chorych z nowotworem w stadiach zaa-

wansowania miejscowego (stopień III – z wyjątkiem sytuacji, w których możliwe jest zastoso-

wanie radiochemioterapii, radioterapii lub chirurgicznego leczenia) lub uogólnienia (stopień 

IV) - erlotynib i gefitynib; 

 w leczeniu chorych z mutacją T790M w genie EGFR: w II linii (chorzy z niepowodzeniem wcze-

śniejszego leczenia afatynibem, erlotynibem lub gefitynibem stosowanego z powodu zaawan-

sowanego nowotworu) - ozymertynib; 

 w leczeniu chorych z rearanżacją w genie ALK lub chorych z rearanżacją w genie ROS1: w I linii 

(chorzy wcześniej niepoddawanych systemowemu leczeniu z powodu zaawansowanego no-

wotworu) oraz w II i III linii leczenia (chorzy z niepowodzeniem wcześniejszej chemioterapii 

wielolekowej z udziałem pochodnych platyny lub monoterapii stosowanej z powodu zaawan-

sowanego nowotworu lub chemioterapii jednolekowej stosowanej z powodu zaawansowane-

go nowotworu) u chorych w stadium zaawansowania miejscowego (stopnień III, z wyjątkiem 

sytuacji, w których możliwe jest zastosowanie radiochemioterapii, radioterapii lub chirurgicz-

nego leczenia) lub uogólnienia (stopień IV) lub w progresji po zastosowaniu chemioterapii 

lub/i jednego z leków anty-ALK u chorych na niedrobnokomórkowego raka w stadium miej-

scowego zaawansowania lub uogólnienia - kryzotynib; 

 w leczeniu chorych z rearanżacją w genie ALK: w I linii leczenia (chorzy wcześniej niepoddawa-

ni systemowemu leczeniu z powodu zaawansowanego nowotworu) oraz w leczeniu pacjentów 

z zaawansowanym ALK-dodatnim niedrobnokomórkowym rakiem płuca po niepowodzeniu te-
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rapii innym inhibitorem ALK u chorych w stadium zaawansowania miejscowego (stopnień III, 

z wyjątkiem sytuacji, w których możliwe jest zastosowanie radiochemioterapii, radioterapii lub 

chirurgicznego leczenia) lub uogólnienia (stopień IV) lub w przypadku progresji po zastosowa-

niu chemioterapii lub/i jednego z leków anty-ALK u chorych na niedrobnokomórkowego raka 

w stadium miejscowego zaawansowania lub uogólnienia - alektynib albo cerytynib; 

 w leczeniu chorych po wykluczeniu mutacji w genie EGFR i rearanżacji genu ALK, z ekspresją 

PD-L1 ≥ 50%: w I linii (chorzy na niedrobnokomórkowego raka płuca, płaskonabłonkowego lub 

niepłaskonabłonkowego, w stopniu zaawansowania IV, nie poddawani wcześniej leczeniu sys-

temowemu z powodu choroby zaawansowanej) - pembrolizumab; 

 w leczeniu chorych po wykluczeniu mutacji w genie EGFR i rearanżacji genu ALK, niezależnie 

od stopnia ekspresji PD-L1: w II linii leczenia chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca z 

niepowodzeniem wcześniejszej chemioterapii wielolekowej z udziałem pochodnych platyny 

lub monoterapii stosowanej z powodu zaawansowanego nowotworu, w stopniu zaawansowa-

nia miejscowego (stopień III – z wyjątkiem przypadków, w których możliwe jest zastosowanie 

radiochemioterapii, radioterapii lub chirurgicznego leczenia) lub uogólnionego (stopień IV) – 

niwolumab (u chorych na raka płaskonabłonkowego) i atezolizumab (u chorych na raka pła-

skonabłonkowego lub niepłaskonabłonkowego); 

 w II linii leczenia (chorzy z niepowodzeniem wcześniejszej chemioterapii wielolekowej z udzia-

łem pochodnych platyny lub monoterapii stosowanej z powodu zaawansowanego nowotwo-

ru) chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca, w stopniu zaawansowania miejscowego 

(stopień III – z wyjątkiem przypadków, w których możliwe jest zastosowanie radiochemiotera-

pii, radioterapii lub chirurgicznego leczenia) lub uogólnienia (stopień IV) – nintedanib. 

W ramach katalogu chemioterapii, u chorych z rozpoznaniem o kodzie ICD-10 C34 finansowane są: 

karboplatyna, cisplatyna, cyklofosfamid, docetaksel, doksorubicyna, epirubicyna, etopozyd, gemcyta-

bina, ifosfamid, irynotekan, lanreotyd, metotreksat, mitomycyna, oktreotyd, paklitaksel, pemetreksed, 

topotekan (doustnie i wstrzyknięcie), winkrystyna i winorelbina. Refundacja pemetreksedu jest ograni-

czona do dorosłych chorych z rozpoznaniem gruczolakoraka płuca lub wielkokomórkowego raka płuca, 

lub niedrobnokomórkowego raka płuca z przewagą wymienionych typów histologicznych, w stopniu 

zaawansowania IIIB (chorzy poza możliwościami stosowania radiochemioterapii lub radioterapii rady-

kalnej) lub IV, w I linii leczenia (w skojarzeniu z pochodnymi platyny) lub w II linii leczenia (w monote-

rapii), (MZ 18/02/2020). 
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2.9.3 Leczenie oceniane przez AOTMiT 

Alektynib 

W 2018 r. ocenie przez AOTMiT został poddany produkt leczniczy Alecensa (alektynib) we wskazaniu III 

linia leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca (dorośli pacjenci z ALK-dodatnim zaawansowanym 

niedrobnokomórkowym rakiem płuca po niepowodzeniu wcześniejszej chemioterapii wielolekowej 

z udziałem pochodnych platyny lub monoterapii stosowanej z powodu zaawansowanego nowotworu 

i leczeniu kryzotynibem w drugiej linii lub nietolerancji leczenia kryzotynibem), w ramach programu 

lekowego (AOTMiT 148/2018). Zarówno Rada Przejrzystości, jak i Prezes AOTMiT uznali za zasadne 

finansowanie wspomnianego produktu leczniczego, wskazując na konieczność pogłębienia zapropo-

nowanego instrumentu dzielenia ryzyka (AOTMiT RP 95/2018, AOTMiT SRP 95/2018).  

Druga z ocen dla produktu leczniczego Alecensa (alektynib) przeprowadzona w 2018 r. dotyczyła za-

sadności finansowania ze środków publicznych w I linii leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca 

(dorośli pacjenci z ALK-dodatnim zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca uprzednio 

nieleczeni systemowo o charakterze paliatywnym) w ramach programu lekowego (AOTMiT 149/2018). 

Również w tym przypadku lek otrzymał pozytywną opinię Rady Przejrzystości oraz rekomendację Pre-

zesa AOTMiT, z jednoczesnym wskazaniem na konieczność pogłębienia zaproponowanego instrumen-

tu dzielenia ryzyka (AOTMiT RP 94/2018, AOTMiT SRP 96/2018). 

Dodatkowo alektynib oceniany był w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii leko-

wych we wskazaniu gruczolakorak płuca ALK-dodatni, stan po leczeniu cisplatyną i winorelbiną, kryzo-

tynibem oraz radioterapią na obszar zmian przerzutowych w OUN. Zarówno Rada Przejrzystości, jak 

i Prezes AOTMiT pozytywnie zaopiniowali refundację leku w rozpatrywanym wskazaniu (AOTMiT ORP 

29/2019, AOTMiT ORP 87/2019). 

Cerytynib 

Produkt leczniczy Zykadia (cerytynib) był oceniany w 2018 r. przez AOTMiT (AOTMiT 122/2018) we 

wskazaniu leczenie I linii (chorzy wcześniej niepoddawani systemowemu leczeniu z powodu zaawan-

sowanego nowotworu) lub II linii (chorzy z niepowodzeniem wcześniejszej chemioterapii wielolekowej 

z udziałem pochodnych platyny lub monoterapii stosowanej z powodu zaawansowanego nowotworu) 

(AWA Zykadia 2018). 
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W opinii Rady Przejrzystości finansowanie leku we wnioskowanym wskazaniu było niezasadne. Jak 

podkreślono terapia ta wykazywała przewagę w stosunku do chemioterapii, ale nie była skuteczniejsza 

niż alektynib. Dodatkowo powołano się na wyniki analizy ekonomicznej, jednak argumentację utajnio-

no (AOTMiT SRP 113/2018). Z kolei Prezes AOTMiT wydał pozytywną rekomendację dotyczącą finan-

sowania, pod warunkiem pogłębienia instrumentu dzielenia ryzyka (AOTMiT RP 111/2018). 

Kolejna z ocena dla produktu leczniczego Zykadia dotyczyła oceny zasadności finansowania w ramach 

programu lekowego w leczeniu II i III linii. Projekt programu lekowego zakładał włączenie pacjentów: 

 z rozpoznaniem histologicznym lub cytologicznym raka gruczołowego lub wielkokomórkowego 

lub niedrobnokomórkowego raka płuca z przewagą utkania gruczolakoraka; 

 obecnością rearanżacji w genie ALK; 

 zaawansowaniem miejscowym (stopień III – z wyjątkiem przypadków, w których możliwe jest 

zastosowanie radiochemioterapii, radioterapii lub chirurgicznego leczenia) lub uogólnieniem 

(stopień IV) lub progresją po zastosowaniu chemioterapii w pierwszej linii leczenia lub/i jedne-

go z leków anty-ALK (kryzotynib, alektynib) u chorych na niedrobnokomórkowego raka w sta-

dium miejscowego zaawansowania lub uogólnienia (AWA Zykadia 2018a). 

Jak wskazano w analizie weryfikacyjnej tak sformułowany zakres kryteriów kwalifikacji będzie umożli-

wiał leczenie cerytynibem poza wskazaniami rejestracyjnymi (off-label) (AWA Zykadia 2018a). Z tego 

powodu, w opinii Rady Przejrzystości wskazano, iż objęcie refundacją jest zasadne, pod warunkiem 

ograniczenia populacji do wskazań rejestracyjnych i obniżenia ceny leku (AOTMiT SRP 114/2018). 

Również Prezes AOTMiT warunkowo rekomendował refundację terapii cerytynibem pod warunkiem 

zawężenia zapisów programu lekowego oraz pogłębienia instrumentu dzielenia ryzyka (AOTMiT RP 

112/2018). 

Brygatynib 

W ostatnim czasie przeprowadzono ocenę przez AOTMiT dla produktu leczniczego Alunbrig (brygaty-

nib) do stosowania w ramach programu lekowego: „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca” 

(AOTMiT 132/2019). W ramach wspomnianego programu lekowego brygatynib miałby być stosowany 

u pacjentów z progresją po zastosowaniu kryzotynibu we wcześniejszych liniach leczenia chorych na 

niedrobnokomórkowego raka płuca w stadium miejscowego zaawansowania lub uogólnienia, w tym 

również z progresją w postaci nowej pojedynczej zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym (AWA 
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Alunbrig 2019). Zarówno Rada Przejrzystości (AOTMiT SRP 77/2019), jak i Prezes AOTMiT (AOTMiT RP 

75/2019) przychylili się do refundacji leku Alunbrig, wskazując na możliwą wyższą skuteczność tego 

leku nad alektynibem, przy zbliżonym profilu bezpieczeństwa. 

2.9.4 Wytyczne kliniczne 

Z uwagi na zakres wnioskowanej populacji docelowej dla produktu leczniczego Lorviqua w poniższych 

rozdziałach przedstawiono zalecenia odnoszące się do terapii chorych na NDRP w IV stopniu zaawan-

sowania. 

2.9.4.1 Wytyczne kliniczne krajowe 

Zaktualizowane w 2019 r. wytyczne Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej wskazują, iż leczenie 

chorych na NDRP w stopniu IV ma charakter paliatywny, a w zależności od indywidualnej sytuacji kli-

nicznej można rozważać zastosowanie CHT, leków z grupy inhibitorów kinazy tyrozynowej EGFR, ALK 

i ROS1, immunoterapii, paliatywnej RT lub jedynie leczenia objawowego (Wykres 4) (Krzakowski 2019).  

Wykres 4. Zasady leczenia pierwotnego chorych na NDRP (Krzakowski 2019). 
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** tylko w odniesieniu do chorych w stopniu IIIB niekwalifikujących się do RT lub CHT; 
1 przeciwskazania ogólne lub brak zgody na leczenie chirurgiczne; 
2 pierwotna resekcja niemożliwa (możliwość zastosowania wstępnej CHT); 
3 stopień T4N2M0; 
4 stopień II-IIIA; 
5 niedoszczętność resekcji lub niewiarygodna ocena cechy pN2; 
RT radioterapia; 
CHT + RT radiochemioterapia. 

U chorych na uogólnionego niedrobnokomórkowego raka płuca wybór metody leczenia zależy od cha-

rakterystyki klinicznej i patomorfologicznej oraz molekularnej (I, A). Wybór metody leczenia systemo-

wego powinien być uzależniony od typu histologicznego (raki niepłaskonabłonkowe lub rak płaskona-

błonkowy) i cech molekularnych nowotworu. W wyborze leczenia należy uwzględnić również wiek 

i stan sprawności chorych oraz obecność współwystępujących chorób. W przypadku raków niepłasko-

nabłonkowych należy określić ewentualną obecność pierwotnych mutacji (aktywujących i odpowie-

dzialnych za oporność) w eksonach 18.–21. genu EGFR, a w następnej kolejności — obecność rearan-

żacji genów ALK i ROS1. Istotne jest również określenie ekspresji PD-L1 (Krzakowski 2019).  

I linia leczenia 

Chemioterapia paliatywna może być zastosowana u chorych na NDRP w IV stopniu zaawansowania 

pod warunkiem spełnienia poniższych kryteriów: 

• bardzo dobrego lub dobrego stanu sprawności (stopień 0 lub 1 w skali WHO), 

• należnej masy ciała lub jej ubytku nie większego niż 10% wciągu 3 miesięcy przed rozpo-

częciem leczenia, 

• nieobecności poważnych chorób współwystępujących i/lub następstw przebytego wcze-

śniej leczenia przeciwnowotworowego, 

• odpowiedniej wydolności układu krwiotwórczego, wątroby, nerek oraz układów sercowo-

naczyniowego i oddechowego, 

• możliwości dokonania obiektywnej oceny odpowiedzi na leczenie według kryteriów klasy-

fikacji RECIST (Response Evaluation Criteria in Solid Tumours) w wersji 1.1 (Krzakowski 

2019). 

Chemioterapia może być podawana w jednym ze schematów, zawierających skojarzenia: 

• cisplatyna (75–80 mg/m2 dożylnie — dzień 1.) + etopozyd (100–120 mg/m2 dożylnie — 

dzień 1., 2. i 3.),  
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• cisplatyna (75–80 mg/m2 dożylnie — dzień 1.) + winorelbina (25–30 mg/m2 dożylnie — 

dzień 1. i 8. lub 25–30 mg/m2 dożylnie — dzień 1. i 60–80 mg/m2 doustnie — dzień 8. lub 

60–80 mg/m2 doustnie — dzień 1. i 8.),  

• cisplatyna (75–80 mg/m2 dożylnie — dzień 1.) + gemcytabina (1000–1250 mg/m2 — dzień 

1. i 8.),  

• cisplatyna (75–80 mg/m2 dożylnie — dzień 1.) + docetaksel (75 mg/m2 — dzień 1.),  

• cisplatyna (75–80 mg/m2 dożylnie — dzień 1.) + paklitaksel (200 mg/m2 — dzień 1.)  

• cisplatyna (75 mg/m2 dożylnie — dzień 1.) + pemetreksed (500 mg/m2 — dzień 1.). 

U chorych na NDRP o histologii innej niż z przewagą raka płaskonabłonkowego skojarzenie cisplatyny 

z pemetreksedem jest skuteczniejsze od innych schematów CHT. Zastosowanie karboplatyny (AUC 5–6 

— dzień 1.) w skojarzeniu z wymienionymi lekami można rozważać jedynie u chorych z przeciwwska-

zaniami do stosowania cisplatyny (gemcytabina i pemetreksed są zarejestrowane wyłącznie w skoja-

rzeniu z cisplatyną). Chorzy w wieku powyżej 70 lat i w dobrym stanie sprawności (stopnie 0.–1. w skali 

WHO) mogą otrzymywać wielolekową CHT. Schematy bez pochodnych platyny można rozważać jedy-

nie w sytuacji przeciwwskazań do stosowania tej grupy leków. W przypadku bezwzględnych przeciw-

wskazań do stosowania dwulekowych schematów z udziałem pochodnych platyny można rozważyć 

jednolekową CHT (np. winorelbina dożylnie lub doustnie). Czas trwania paliatywnej CHT zależy od jej 

skuteczności i tolerancji, co uzasadnia ocenę efektów leczenia nie później niż po podaniu 2. cyklu. Le-

czenie nie powinno przekraczać 3–4 cykli, ale u chorych z postępującą odpowiedzią można zastosować 

dodatkowe 2 cykle (łącznie 6 cykli) (Krzakowski 2019). 

Radioterapia paliatywna jest metodą z wyboru, niezależnie od obecności zmian w innych narządach, 

u chorych z uciążliwymi dolegliwościami związanymi z szerzeniem się nowotworu w klatce piersiowej 

(objawy zespołu żyły głównej górnej, duszność obturacyjna krwioplucie, dysfagia, ból). Napromienianie 

jest również przydatne u chorych z bolesnymi lub grożącymi złamaniem przerzutami w kościach 

i w ośrodkowym układzie nerwowym (Krzakowski 2019). 

U chorych z aktywującymi zaburzeniami genetycznymi postępowaniem z wyboru jest leczenie ukierun-

kowane molekularnie: 

• chorzy na niedrobnokomórkowego raka płuca w stadium uogólnienia z obecnością mutacji 

w genie EGFR powinni otrzymywać w ramach I linii leczenia jeden z inhibitorów kinazy ty-

rozynowej EGFR (I, A),  
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• chorzy na niedrobnokomórkowego raka płuca z rearanżacją genu ALK powinni w I linii le-

czenia otrzymać jeden z inhibitorów kinazy tyrozynowej ALK (I, A), wśród których autorzy 

wytycznych wyróżniają możliwość terapii kryzotynibem, cerytynibem i alektynibem. Zgod-

nie z doniesieniami naukowymi zastosowanie w I linii leczenia kryzotynibem wiąże się ze 

zmniejszeniem ryzyka zgonu lub progresji choroby o 55% w porównaniu do CTH. 

W badaniach klinicznych wykazano również skuteczność pozostałych dwóch inhibitorów 

kinaz tyrozynowych ALK (cerytynib i alektynib) w porównaniu do standardowej chemiote-

rapii.  

• chorzy na niedrobnokomórkowego raka płuca w stadium uogólnienia z obecnością ekspre-

sji PD-L1 w 50% lub większym odsetku komórek powinni w I linii leczenia otrzymywać 

pembrolizumab (I, A),  

• chorzy na niedrobnokomórkowego raka płuca w stadium uogólnienia bez obecności muta-

cji genu EGFR i niższą niż 50% ekspresją PD-L1 powinni w pierwszej linii leczenia otrzymy-

wać chemioterapię (dwulekowe schematy z cisplatyną lub — w uzasadnionych sytuacjach 

— z karboplatyną, a monoterapia może być rozważana jedynie w wybranych sytuacjach 

klinicznych) (I, A) (Krzakowski 2019).  

II linia leczenia 

Postępowanie w drugiej linii leczenia chorych zależy od charakterystyki kliniczno-patomorfologicznej, 

efektów wcześniejszego leczenia systemowego oraz charakterystyki molekularnej. W tej grupie należy 

rozważyć zastosowanie: 

• chemioterapii docetakselem lub pemetreksedem u wybranych chorych bez zaburzeń ge-

nów EGFR, ALK i ROS1 oraz z progresją po wcześniejszej paliatywnej CHT, która spowodo-

wała obiektywną odpowiedź trwającą przynajmniej 3 miesiące,  

• docetakselu w skojarzeniu z nintedanibem u chorych na zaawansowanego raka gruczoło-

wego z progresją po wcześniejszej wielolekowej CHT z zastosowaniem pochodnych platy-

ny,  

• inhibitorów EGFR pierwszej lub drugiej generacji u chorych, którzy nie otrzymali tych le-

ków w pierwszej linii, bądź ozymertynibu u chorych poprzednio leczonych inhibitorami 

EGFR pierwszej lub drugiej generacji,  

• inhibitorów ALK (kryzotynibu w przypadku stwierdzenia rearanżacji genu ALK), 

• immunoterapii niwolumabem lub pembrolizumabem,  



 
55 
 
 

 
 
 
 
 

Lorviqua® (lorlatynib)  
w leczeniu pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca 
z obecnością rearanżacji genu ALK, u których doszło do progresji choroby  
po zastosowaniu inhibitorów ALK drugiej generacji 

• paliatywnej radioterapii u chorych z dolegliwościami w obrębie klatki piersiowej lub obja-

wowymi przerzutami w ośrodkowym układzie nerwowym lub kościach, 

• postępowania objawowego: 

o leczenia antyosteolitycznego z zastosowaniem kwasu zoledronowego lub denosuma-

bu u chorych z przerzutami w kościach (I, A), 

o pleurodezy z zastosowaniem talku u chorych z nawracającym wysiękiem w jamie 

opłucnej (II, A) (Krzakowski 2019). 

W przypadku wystąpienia progresji w pojedynczej okolicy przy jednoczesnej odpowiedzi w innych 

ogniskach nowotworu podczas stosowania inhibitorów kinaz tyrozynowych EGFR lub ALK, należy roz-

ważyć kontynuowanie dotychczasowego leczenia systemowego w skojarzeniu z postępowaniem miej-

scowym (resekcja lub radioterapia) (III, B) (Krzakowski 2019). 

U wybranych chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca z obecnością pojedynczego przerzutu 

można rozważyć leczenie z założeniem radykalnym (III, B) (Krzakowski 2019).  

2.9.4.2 Wytyczne kliniczne zagraniczne 

2.9.4.2.1 National Comprehensive Cancer Network 

Opublikowane 15 czerwca 2020 r. wytyczne National Comprehensive Cancer Network rekomendują, 

aby u chorych na zaawansowanego lub przerzutowego NDRP w pierwszej kolejności ustalić podtyp 

histologiczny nowotworu wraz z jednoczesnym pobraniem wycinków histologicznych umożliwiających 

przeprowadzenie badań molekularnych, zaprzestanie palenia tytoniu oraz wdrożenie opieki paliatyw-

nej. U chorych na raka gruczołowego, raka wielkokomórkowego lub raka niedrobnokomórkowego bez 

ustalonego podtypu (z ang. not otherwise specified, NOS) zaleca się przeprowadzenie diagnostyki pod 

kątem mutacji genu EGFR (kategoria 1), ALK (kategoria 1), ROS1 (kategoria 2A), BRAF (kategoria 2A), 

MET (kategoria 2A i RET (kategoria 2A) z zaznaczeniem, że testy te powinny być wykonywane jako 

część szerszego profilowania molekularnego (kategoria 2A) oraz oznaczenia PD-L1 (kategoria 1). W 

przypadku chorych na raka płaskonabłonkowego diagnostyka pod kątem mutacji genu EGFR i ALK po-

winna być rozważona u osób nigdy niepalących lub z niewystarczającą próbką z biopsji lub o mieszanej 

histologii (kategoria 2A), a mutacji genów ROS1, MET, RET i BRAF u osób nigdy niepalących lub z nie-

wystarczającą próbką z biopsji lub o mieszanej histologii (kategoria 2A) z zaznaczeniem, że testy te 

powinny być wykonywane jako część szerszego profilowania molekularnego (kategoria 2A). Wymaga-
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ne jest również oznaczenie PD-L1 (kategoria 1). Dalsze postępowanie uzależnione jest od wyników 

powyższych testów (NCCN 6.2020). 

I linia leczenia 

U chorych na NDRP z obecnością rearanżacji genu ALK leczenie I linii dobierane jest w zależności od 

momentu ujawnienia mutacji: 

 w przypadku, gdy mutacja została wykryta przed rozpoczęciem leczenia systemowego I linii za-

lecana jest terapia (wszystkie poniższe terapie zalecane u chorych w stanie sprawności wg 

ECOG 0-4): 

o alektynibem (leczenie preferowane, kategoria 1) lub  

o brygatynibem (kategoria 1) lub 

o cerytynibem (kategoria 1) lub  

o kryzotynibem (kategoria 1) – leczenie skuteczne w określonych sytuacjach, 

 w przypadku, gdy mutacja została wykryta w trakcie leczenia systemowego I linii zalecane jest 

ukończenie zaplanowanego leczenia systemowego, w tym leczenia podtrzymującego lub jego 

przerwania a następnie rozpoczęcie leczenia alektynibem (leczenie preferowane) lub brygaty-

nibem lub cerytynibem lub kryzotynibem (kategoria 2A) (NCCN 6.2020).  

U chorych na NDRP z obecnością rearanżacji genu ROS1 leczenie I linii dobierane jest w zależności od 

momentu ujawniania mutacji (wszystkie poniższe terapie zalecane u chorych w stanie sprawności wg 

ECOG 0-4): 

 w przypadku, gdy mutacja została wykryta przed rozpoczęciem leczenia systemowego I linii za-

lecana jest terapia kryzotynibem (leczenie preferowane) lub entrektynibem (leczenie prefero-

wane) lub cerytynibem (kategoria 2A), 

 w przypadku, gdy mutacja została wykryta w trakcie leczenia systemowego I linii zalecane jest 

ukończenie zaplanowanego leczenia systemowego, w tym leczenia podtrzymującego lub jego 

przerwania a następnie rozpoczęcie leczenia kryzotynibem (leczenie preferowane) lub entrek-

tynibem (leczenie preferowane) lub cerytynibem (kategoria 2A) (NCCN 6.2020). 

U chorych na NDRP z obecnością mutacji genu EGFR leczenie I linii dobierane jest w zależności od 

momentu ujawniania mutacji (wszystkie poniższe terapie zalecane u chorych w stanie sprawności wg 

ECOG 0-4): 



 
57 
 
 

 
 
 
 
 

Lorviqua® (lorlatynib)  
w leczeniu pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca 
z obecnością rearanżacji genu ALK, u których doszło do progresji choroby  
po zastosowaniu inhibitorów ALK drugiej generacji 

 w przypadku, gdy mutacja została wykryta przed rozpoczęciem leczenia systemowego I linii za-

lecana jest terapia: 

o ozymertynibem (leczenie preferowane, kategoria 1) lub  

o erlotynibem (kategoria 1) lub  

o afatynibem (kategoria 1) lub  

o gefitynibem (kategoria 1) lub  

o dakomitynibem (kategoria 1) lub 

o erlotynib + ramucirumab (kategoria 2A) lub 

o erlotynib + bewacyzumab (kategoria 2B) – leczenie użyteczne w poszczególnych sytu-

acjach, 

 w przypadku, gdy mutacja została wykryta w trakcie leczenia systemowego I linii zalecane jest 

ukończenie zaplanowanego leczenia systemowego, w tym leczenia podtrzymującego lub jego 

przerwania a następnie rozpoczęcie leczenia ozymertynibem (leczenie preferowane, kategoria 

2A) lub erlotynibem (kategoria 2A) lub afatynibem (kategoria 2A) lub gefitynibem (kategoria 

2A) lub dakomitynibem (kategoria 2A) lub erlotynib + ramucirumab (kategoria 2A) lub erloty-

nib + bewacyzumab (kategoria 2B) (NCCN 6.2020). 

U chorych, u których wykryto mutację BRAFV600E leczenie I linii dobierane jest w zależności od momen-

tu ujawniania mutacji: 

 w przypadku, gdy mutacja została wykryta przed rozpoczęciem leczenia systemowego I linii za-

lecana jest terapia skojarzona dabrafenibem i trametynibem (terapia preferowana, kategoria 

2A) lub wemurafenib (kategoria 2A) lub dabrafenib (kategoria 2A) lub inne terapie stosowane 

w leczeniu raków gruczołowych lub raka płaskonabłonkowego; 

 w przypadku, gdy mutacja została wykryta w trakcie leczenia systemowego I linii zalecane jest 

ukończenie zaplanowanego leczenia systemowego, w tym leczenia podtrzymującego lub jego 

przerwania a następnie rozpoczęcie leczenia skojarzonego dabrafenibem i trametynibem (ka-

tegoria 2A) (NCCN 6.2020). 

U chorych z fuzją genu NTRK zaleca się: 

 w przypadku, gdy mutacja została wykryta przed rozpoczęciem leczenia systemowego I linii te-

rapię larotrektynibem (kategoria 2A) lub enterktynibem (kategoria 2A) lub inne terapie stoso-

wane w leczeniu raków gruczołowych lub raka płaskonabłonkowego, 
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 w przypadku, gdy mutacja została wykryta w trakcie leczenia systemowego I linii zaleca się 

ukończenie zaplanowanego leczenia systemowego, w tym leczenia podtrzymującego lub jego 

przerwania a następnie rozpoczęcie leczenia larotrektynibem (kategoria 2A) lub entrektyni-

bem (kategoria 2A) (NCCN 6.2020). 

U chorych z ekspresją PD-L1 (w ≥ 50% komórek), przy braku wykrywalnej mutacji genów EGFR, ALK, 

ROS1, BRAF, MET i RET lub braku możliwości ich oznaczenia oraz braku przeciwskazań do terapii PD-1 

lub PD-L1 inhibitorami, o stanie sprawności 0-2 terapia uzależniona jest od typu histologicznego nowo-

tworu: 

 u chorych na raka gruczołowego, raka wielkokomórkowego lub raka niedrobnokomórkowego 

bez ustalonego podtypu (z ang. not otherwise specified, NOS) zaleca się: 

o pembrolizumab (kategoria 1 leczenie preferowane) lub 

o karboplatyna/cisplatyna + pemetreksed + pembrolizumab (kategoria 1 leczenie prefe-

rowane) lub 

o atezolizumab (kategoria 2A, leczenie preferowane) lub 

o karboplatyna + paklitaksel + bewacyzumab + atezolizumab (kategoria 1) lub 

o karboplatyna + kompleks paklitakselu z albuminą + atezolizumab (kategoria 2A) lub 

o niwolumab + ipilimumab + pemetreksed (karboplatyna lub cisplatyna) (kategoria 2A) 

o niwolumab + ipilimumab (kategoria 2A, leczenie użyteczne w poszczególnych sytua-

cjach) 

 u chorych na raka płaskonabłonkowego zaleca się: 

o pembrolizumab (kategoria 1 leczenie preferowane) lub 

o karboplatyna + paklitaksel/kompleks paklitakselu z albuminą + pembrolizumab (kate-

goria 1, leczenie preferowane) lub 

o atezolizumab (kategoria 2A, leczenie preferowane) lub 

o niwolumab + ipilimumab + paklitaksel + karboplatyna (kategoria 2A) lub 

o niwolumab + ipilimumab (kategoria 2A, leczenie użyteczne w poszczególnych sytua-

cjach) (NCCN 6.2020). 

U chorych z mutacją MET zaleca się: 

 w przypadku, gdy mutacja została wykryta przed rozpoczęciem leczenia systemowego I linii te-

rapię kapmatynibem (kategoria 2A, leczenie preferowane) lub kryzotynibem (kategoria 2A, le-
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czenie użyteczne w poszczególnych sytuacjach) lub inne terapie stosowane w leczeniu raków 

gruczołowych lub raka płaskonabłonkowego (kategoria 2A, leczenie użyteczne w poszczegól-

nych sytuacjach), 

 w przypadku, gdy mutacja została wykryta po rozpoczęciu leczenia systemowego I linii zaleca 

się ukończenie zaplanowanego leczenia systemowego, w tym leczenia podtrzymującego lub 

jego przerwania a następnie rozpoczęcie leczenia kapmatynibem lub kryzotynibem (kategoria 

2A) (NCCN 6.2020). 

U chorych z mutacją RET  zaleca się: 

 w przypadku, gdy mutacja została wykryta przed rozpoczęciem leczenia systemowego I linii te-

rapię selperkatynibem (kategoria 2A, leczenie preferowane) lub kryzotynibem lub wandetani-

bem (kategoria 2B, leczenie użyteczne w poszczególnych sytuacjach) lub inne terapie stoso-

wane w leczeniu raków gruczołowych lub raka płaskonabłonkowego (kategoria 2A, leczenie 

użyteczne w poszczególnych sytuacjach), 

 w przypadku, gdy mutacja została wykryta po rozpoczęciu leczenia systemowego I linii zaleca 

się ukończenie zaplanowanego leczenia systemowego, w tym leczenia podtrzymującego lub 

jego przerwania a następnie rozpoczęcie leczenia selperkatynibem, kabozantynibem lub wan-

detanibem (kategoria 2B) (NCCN 6.2020). 

II i kolejna linia leczenia 

U chorych na NDRP z obecnością rearanżacji genu ALK, u których doszło do progresji bezobjawowej po 

leczeniu kryzotynibem w II linii leczenia można rozważyć doszczętne leczenie miejscowe (np. SABR lub 

leczenie chirurgiczne) (kategoria 2A), w przypadku zmian ograniczonych wraz z kontynuacją leczenia 

kryzotynibem (kategoria 2A) lub z leczeniem alektynibem lub brygatynibem lub cerytynibem (kategoria 

2A). Jeśli wystąpiły objawowe przerzuty do mózgu w kolejnej linii leczenia należy rozważyć doszczętne 

leczenie miejscowe (np. SRS) w przypadku zmian ograniczonych (kategoria 2A) oraz leczenie alektyni-

bem lub brygatynibem lub cerytynibem (kategoria 2A). U chorych objawowych z pojedynczymi, izolo-

wanymi przerzutami do narządów innych niż mózg można rozważyć doszczętne leczenie miejscowe 

(np. SABR lub leczenie chirurgiczne) (kategoria 2A) wraz z kontynuacją leczenia kryzotynibem (katego-

ria 2A). U chorych objawowych z wieloma przerzutami do narządów innych niż mózg zaleca się terapię 

alektynibem lub brygatynibem lub cerytynibem (kategoria 2A) lub inne terapie stosowane w leczeniu 

raków gruczołowych lub raka płaskonabłonkowego (kategoria 2A) (NCCN 6.2020). 
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W przypadku chorych na NDRP z obecnością rearanżacji genu ALK, u których doszło do progresji 

bezobjawowej po leczeniu alektynibem, brygatynibem lub cerytynibem, w II linii leczenia można roz-

ważyć doszczętne leczenie miejscowe (np. SABR lub leczenie chirurgiczne) (kategoria 2A) wraz 

z kontynuacją leczenia alektynibem, brygatynibem lub cerytynibem (kategoria 2A). U chorych objawo-

wych z przerzutami do mózgu zaleca się doszczętne leczenie miejscowe (np. SRS) w przypadku zmian 

ograniczonych (kategoria 2A) wraz z kontynuacją terapii alektynibem, brygatynibem lub cerytynibem 

(kategoria 2A). U chorych objawowych z pojedynczymi, izolowanymi przerzutami do narządów innych 

niż mózg można rozważyć doszczętne leczenie miejscowe (np. SABR lub leczenie chirurgiczne) (katego-

ria 2A) wraz z kontynuacją leczenia alektynibem, brygatynibem lub cerytynibem (kategoria 2A). 

U chorych objawowych z wieloma przerzutami do narządów innych niż mózg zaleca się terapię lorlaty-

nibem (kategoria 2A) lub inne terapie stosowane w leczeniu raków gruczołowych lub raka płaskona-

błonkowego (kategoria 2A) (NCCN 6.2020). 

U chorych na NDRP z obecnością rearanżacji genu ALK, u których doszło do progresji choroby po II linii 

leczenia inhibitorami kinazy tyrozynowej ALK (kryzotynib, alektynib, brygatynib lub cerytynib) zaleca 

się leczenie lorlatynibem (kategoria 2A) lub inne terapie stosowane w leczeniu raków gruczołowych lub 

raka płaskonabłonkowego (kategoria 2A) (NCCN 6.2020). 

U chorych na NDRP z obecnością rearanżacji genu ROS1, u których doszło do progresji choroby po 

leczeniu kryzotynibem, entrektenibem lub cerytynibem w II linii leczenia zaleca się lorlatynib (kategoria 

2A) lub inne terapie stosowane w leczeniu raków gruczołowych lub raka płaskonabłonkowego (katego-

ria 2A) (NCCN 6.2020). 

W przypadku chorych na NDRP z obecnością mutacji genu EGFR, u których doszło do progresji choroby 

po leczeniu erlotynibem, afatynibem, gefitynibem, erlotynibem i ramucirumabem lub dakomitynibem 

wymagane jest przeprowadzenie diagnostyki pod kątem mutacji T790M. Jeśli chorzy są bezobjawowi 

w kolejnej linii leczenia należy rozważyć doszczętne leczenie miejscowe (np. SABR lub leczenie chirur-

giczne) w przypadku zmian ograniczonych (kategoria 2A) oraz terapię ozymertynibem jeśli u chorego 

potwierdzono mutację T790M (kategoria 1) lub kontynuację leczenia erlotynibem (± ramucirumab lub 

bewacyzumab), afatynibem, gefitynibem lub dakomitynibem (kategoria 2A). U chorych objawowych 

z przerzutami do mózgu zaleca się doszczętne leczenie miejscowe (np. SRS) w przypadku zmian ogra-

niczonych (kategoria 2A) oraz terapię ozymertynibem, jeśli u chorego potwierdzono mutację T790M 

(kategoria 1) lub kontynuację leczenia erlotynibem (± ramucirumab lub bewacyzumab), afatynibem, 

gefitynibem lub dakomitynibem (kategoria 2A). U chorych objawowych z pojedynczymi, izolowanymi 



 
61 
 
 

 
 
 
 
 

Lorviqua® (lorlatynib)  
w leczeniu pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca 
z obecnością rearanżacji genu ALK, u których doszło do progresji choroby  
po zastosowaniu inhibitorów ALK drugiej generacji 

przerzutami do narządów innych niż mózg można rozważyć doszczętne leczenie miejscowe (np. SABR 

lub leczenie chirurgiczne) oraz kontynuację leczenia erlotynibem (± ramucirumab lub bewacyzumab), 

afatynibem, gefitynibem lub dakomitynibem lub postępowanie właściwe dla licznych zmian przerzu-

towych (w każdym przypadku kategoria 2A). U chorych objawowych z wieloma przerzutami do narzą-

dów innych niż mózg zaleca się terapię ozymertynibem, jeśli nie był wcześniej podany a u chorego 

potwierdzono mutację T790M (kategoria 1) lub inne terapie stosowane w leczeniu raków gruczoło-

wych lub raka płaskonabłonkowego (kategoria 2A) (NCCN 6.2020). 

W przypadku chorych na NDRP z obecnością mutacji genu EGFR, u których doszło do progresji choroby 

po leczeniu ozymertynibem, bezobjawowych w II linii leczenia można rozważyć doszczętne leczenie 

miejscowe (np. SABR lub leczenie chirurgiczne) (kategoria 2A) oraz kontynuację leczenia ozymertyni-

bem (kategoria 2A). Jeśli chorzy są objawowi i stwierdzono u nich przerzuty do mózgu zaleca się do-

szczętne leczenie miejscowe (np. SRS) w przypadku zmian ograniczonych (kategoria 2A) oraz kontynu-

ację leczenia ozymertynibem (kategoria 2A). U chorych objawowych z pojedynczymi, izolowanymi 

przerzutami do narządów innych niż mózg można rozważyć doszczętne leczenie miejscowe (np. SABR 

lub leczenie chirurgiczne) oraz kontynuację leczenia ozymertynibem lub postępowanie właściwe dla 

licznych zmian przerzutowych (w każdym przypadku kategoria 2A). U chorych objawowych z wieloma 

przerzutami do narządów innych niż mózg zaleca się inne terapie stosowane w leczeniu raków gruczo-

łowych lub raka płaskonabłonkowego (kategoria 2A) (NCCN 6.2020). 

U chorych, u których wykryto mutację BRAFV600E w leczeniu II linii można kontynuować terapię skoja-

rzoną dabrafenib + trametynib lub zastosować inne terapie stosowane w leczeniu raków gruczołowych 

lub raka płaskonabłonkowego (kategoria 2A) (NCCN 6.2020). 

W przypadku chorych z fuzją genu NTRK w leczeniu II linii można zastosować larotrektynib lub zasto-

sować inne terapie stosowane w leczeniu raków gruczołowych lub raka płaskonabłonkowego (katego-

ria 2A) (NCCN 6.2020). 

U pacjentów z ekspresją PD-L1 chorych na raka gruczołowego, raka wielkokomórkowego lub NOS, 

u których uzyskano odpowiedź na leczenie lub stabilizację choroby w leczeniu II linii można zastosować 

w ramach leczenia podtrzymującego pembrolizumab (kategoria 1), pembrolizumab + pemetreksed 

(kategoria 1) lub atezolizumab i bewacyzumab (kategoria 1) lub atezolizumab (kategoria 2A). Z kolei u 

chorych na raka gruczołowego, raka wielkokomórkowego lub NOS, z ekspresją PD-L1, u których doszło 

do progresji należy zastosować inne terapie stosowane w leczeniu raków gruczołowych (kategoria 2A). 
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U pacjentów z ekspresją PD-L1 chorych na raka płaskonabłonkowego, u których uzyskano odpowiedź 

na leczenie lub stabilizację choroby w leczeniu II linii można zastosować w ramach leczenia podtrzymu-

jącego pembrolizumab (kategoria 1) lub atezolizumab (kategoria 2A). Z kolei u chorych na, u których 

doszło do progresji należy zastosować inne terapie stosowane w leczeniu raków gruczołowych (kate-

goria 2A) (NCCN 6.2020). 

W przypadku pacjentów z obecną mutacją MET, u których doszło do progresji choroby zaleca się za-

stosowanie innych terapii stosowanych w leczeniu raków gruczołowych i płaskonabłonkowych (kate-

goria 2A). W Przypadku, gdy wcześniej nie stosowano kapmatynibu, po stwierdzeniu progresji choroby 

jest to leczenie preferowane w ramach II linii leczenia (kategoria 2A). W wybranych przypadkach za-

stosowanie znajduje też kryzotynib (kategoria 2A) (NCCN 6.2020).  

W przypadku pacjentów z obecną mutacją RET, u których doszło do progresji choroby zaleca się zasto-

sowanie innych terapii stosowanych w leczeniu raków gruczołowych i płaskonabłonkowych (kategoria 

2A). W Przypadku, gdy wcześniej nie stosowano selperkatynibu, po stwierdzeniu progresji choroby jest 

to leczenie preferowane w ramach II linii leczenia (kategoria 2A). W wybranych przypadkach zastoso-

wanie znajduje też kryzotynib lub wandetanib (kategoria 2B) (NCCN 6.2020).  

2.9.4.2.2 Spanish Society of Medical Oncology 

Zgodnie z wytycznymi Spanish Society of Medical Oncology na 2018 r. w leczeniu chorych na zaawan-

sowanego NDRP, u których wykrywa się mutacje szlaków molekularnych w ostatnich latach dostęp-

nych jest szereg nowych terapii celowanych (SEOM 2019). 

I linia leczenia 

W przypadku chorych z obecnością rearanżacji genu ALK jako preferowane w I linii leczenia zaleca się 

stosowanie inhibitorów kinazy tyrozynowej ALK (I, A). Preferuje się zastosowanie alektynibu (I, A) lub 

brygatynibu (I, B), dla których wykazano przewagę nad kryzotynibem w zakresie PFS. W wytycznych 

podkreślono również, że kryzotynib i cerytynib wykazał znamienne wydłużenie PFS vs chemioterapia (I, 

A). Chemioterapia jest zalecana chorym, u których nie wykonano oznaczenia rearanżacji genu ALK, 

a niezbędne jest pilne leczenie (III, B) (SEOM 2019). 

U chorych z rearanżacją genu ROS1 zaleca się kryzotynib (III, A). W przypadku pacjentów z mutacją 

BRAFV600E zaleca się skojarzenie dabrafenib + trametynib (II, A). 
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W przypadku chorych z obecnością mutacji genu EGFR rekomenduje się gefitynib (I, A), erlotynib (I, A) 

lub afatynib (I, A), ozymertynib (I, A) lub dakomitynib (I, A). Możliwe jest również zastosowanie skoja-

rzenia erlotynib + bewacyzumab (I, B) (SEOM 2019). 

U chorych bez obecności mutacji aktywujących postępowanie uzależnia się od stanu sprawności oraz 

poziomu ekspresji PD-L1: 

 chorym na raka płaskonabłonkowego lub niepłaskonabłonkowego w stanie sprawności 0-1 

z ekspresją PD-L1 w ≥ 50% komórek zaleca się pembrolizumab (I, A) 

 chorym w stanie sprawności 0-1 z ekspresją PD-L1 w < 50% komórek lub z jej nieoznaczonym 

poziomem zaleca się: 

o chorym na raka płaskonabłonkowego: chemioterapię opartą na pochodnych platyny 

(I, A), pembrolizumab + taksan + pochodna platyny (I, A), atezolizumab + taksan + po-

chodna platyny (I, B), 

o chorym na raka niepłaskonabłonkowego: pemetreksed + pochodna platyny (II, A), tak-

sol + CBDC + bewacyzumab (I, A), paklitaksel + CBDCA + bewacyzumab + atezolizumab 

(I, A), pochodna platyny + pemetreksed + pembrolizumab (I, A), pochodna platyny + 

pemetreksed + atezolizumab (I, B), 

 chorym w stanie sprawności 2 zaleca się CHT jednolekową (I, B) lub CHT opartą na karboplaty-

nie (III, A), 

 chorym w stanie sprawności 3-4 zaleca się najlepsze leczenie wspomagające (II, B) (SEOM 

2019). 

II i kolejna linia leczenia 

U chorych z obecnością rearanżacji genu ALK, którzy otrzymywali CHT w ramach I linii leczenia należy 

rozpocząć terapię kryzotynibem (I, A). Można rozważyć również zastosowanie alektynibu lub cerytyni-

bu. W przypadku pacjentów, u których doszło do rozwoju oporności na leczenie kryzotynibem można 

rozpocząć terapię cerytynibem (I, A), alektynibem (I, A) lub brygatynibem (II, A). Jak podkreślono 

w wytycznych lorlatynib jest skuteczną opcją leczenia chorych z progresją po zastosowaniu inhibitorów 

kinazy tyrozynowej ALK nowszej generacji (cerytynibie, alektynibie lub brygatynibie) (II, A). U chorych 

z objawową progresją ogólnoustrojową po zastosowaniu inhibitorów kinazy tyrozynowej ALK standar-

dem postępowania pozostaje CHT oparta na pochodnych platyny (II, A). Znamienne wydłużenie PFS 

wykazano również dla skojarzenia atezolizumab + bewacyzumab + CHT (III, B) (SEOM 2019). 
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W przypadku chorych z obecnością mutacji genu EGFR z oligoprogresją eksperci wskazują, że korzyści 

może przynieść kontynuacja terapii inhibitorami kinazy tyrozynowej EGFR w połączeniu z leczeniem 

miejscowym (postępowaniem chirurgicznym lub SBRT) (II, A). Chorym, u których wykryto mutacją 

T790M zaleca się leczenie ozymertynibem (jeśli nie otrzymywali go w ramach I linii) (I, A). Standardem 

postępowania u chorych z objawową progresją ogólnoustrojową, u których nie wykrywa się mutacji 

T790M lub u pacjentów z progresją po leczeniu ozymertynibem jest CHT oparta na pochodnych platy-

ny (II, A). Wskazuje się również na korzyści z zastosowania skojarzenia atezolizumab + bewacyzumab + 

chemioterapia (III, A). 

U chorych bez aktywujących zaburzeń genetycznych postępowanie uzależnia się od stanu sprawności 

oraz poziomu ekspresji PD-L1: 

 chorym na raka płaskonabłonkowego lub niepłaskonabłonkowego w stanie sprawności 0-1 

z ekspresją PD-L1 w ≥ 50% komórek zaleca się w II linii CHT opartą na pochodnych platyny (I, 

A), a w III linii: docetaksel + nintedanib lub pemetreksed u chorych na raka niepłaskonabłon-

kowego lub docetaksel 

 chorym w stanie sprawności 0-1 z ekspresją PDL-1 w < 50% komórek lub z jej nieoznaczonym 

poziomem zaleca się (jeśli nie były wcześniej stosowane): 

o chorym na raka płaskonabłonkowego w II linii zaleca się: niwolumab (I, A), atezolizu-

mab (I, A), pembrolizumab (I, A), docetaksel (I, B), a w III linii docetaksel (jeśli nie był 

wcześniej stosowany), 

o chorym na raka niepłaskonabłonkowego w II linii zaleca się: niwolumab (I, A), atezoli-

zumab (I, A), pembrolizumab (I, A), docetaksel (I, B) ± nintedanib (II, B), pemetreksed 

(I, B), a w III linii docetaksel ± nintedanib lub pemetreksed (jeśli nie był wcześniej sto-

sowany), 

 chorym w stanie sprawności 2 zaleca się CHT jednolekową (I, B) lub CHT opartą na karboplaty-

nie (III, A), 

 chorym w stanie sprawności 3-4 zaleca się najlepsze leczenie wspomagające (II, B) (SEOM 

2019). 

2.9.4.2.3 Japanese Lung Cancer Society 

Eksperci Japanese Lung Cancer Society w 2019 r. wydali rekomendacje dotyczące leczenia chorych na 

NDRP w IV stopniu zaawansowania (JLCS 2019). 
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I linia leczenia 

Inhibitory kinaz tyrozynowych są zalecane u chorych na raka niepłaskonabłonkowego z potwierdzoną 

obecnością aktywujących zaburzeń genetycznych, ze stanem sprawności 0-1 lub (rekomendacja silna, 

1, A) oraz ze stanem sprawności 2 (rekomendacja silna) oraz 3-4 (rekomendacja słaba) oraz u pacjen-

tów w podeszłym wieku tj. ≥ 75 lat (1, C). W tej grupie chorych może być zastosowana również CHT (1, 

A). Nie ma jasnych przesłanek pozwalających na wydanie rekomendacji za stosowaniem skojarzenia 

CHT z leczeniem inhibitorami punktów kontrolnych (JLCS 2019). 

U chorych z rearanżacją genu ALK w stanie sprawności 0-1 rekomenduje się alektynib (rekomendacja 

silna, 1, A), kryzotynib (rekomendacja słaba, 2, A) lub cerytynib (rekomendacja słaba, 2, B), natomiast 

u chorych w stanie sprawności 2-4 alektynib (rekomendacja silna, 1, C) (JLCS 2019). 

W przypadku chorych z rearanżacją genu ROS1, niezależnie od stanu sprawności rekomenduje się za-

stosowanie kryzotynibu (rekomendacja silna, 1, C) (JLCS 2019). 

U chorych z mutacją genu BRAF zaleca się skojarzenie dabrafenib + trametynib (rekomendacja silna, 1, 

C) (JLCS 2019). 

W leczeniu chorych z mutacją genu EGFR (delecją eksonu 19 lub mutacją L858R), w stanie sprawności 

0-1 zaleca się ozymertynib (rekomendacja silna, 1, B), dakomitynib (rekomendacja słaba, 2, B), gefity-

nib, erlotynib lub afatynib (rekomendacja słaba, 2, A), erlotynib + bewacyzumab (rekomendacja słaba, 

2, B), gefitynib + karboplatyna + pemetreksed (rekomendacja słaba, 2, B). U chorych w stanie spraw-

ności 2 rekomenduje się zastosowanie gefitynibu lub erlotynibu (rekomendacja silna, 1, C), a u pacjen-

tów ze stanem sprawności 3-4 gefitynibu (rekomendacja silna, 1, C). W leczeniu chorych z mutacją 

genu EGFR (u chorych z mutacjami eksonu 18-21 lub mutacją inną niż delecja eksonu 19 lub insercja 

eksonu 20 lub mutacja L858R lub mutacja T790M), w stanie sprawności 0-1 zaleca się gefitynib, erlo-

tynib lub afatynib (rekomendacja słaba, 2, C). Ozymertynib zalecany jest u chorych z mutacją T790M 

w stanie sprawności 0-1 (rekomendacja słaba, 2, D). Nie rekomenduje się stosowania inhibitorów kina-

zy tyrozynowej EGFR u chorych z insercja eksonu 20 w stanie sprawności 0-1 (rekomendacja silna, 1, C) 

(JLCS 2019). 

Inhibitory kinaz tyrozynowych są zalecane również u chorych na raka płaskonabłonkowego z potwier-

dzoną obecnością aktywujących zaburzeń genetycznych (rekomendacja słaba, 2, D) (JLCS 2019).  



 
66 
 
 

 
 
 
 
 

Lorviqua® (lorlatynib)  
w leczeniu pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca 
z obecnością rearanżacji genu ALK, u których doszło do progresji choroby  
po zastosowaniu inhibitorów ALK drugiej generacji 

U chorych z ekspresją PD-L1 w ≥ 50% komórek i w stanie sprawności 0-1 zaleca się monoterapię 

pembrolizumabem (rekomendacja silna, 1, B) lub CHT opartą na pochodnych platyny w skojarzeniu 

z inhibitorami PD-1/PD-L1 (rekomendacja silna, 1, B). Chorym w stanie sprawności 2 zaleca się CHT 

jednolekową (rekomendacja silna, 1, A) lub CBDCA (rekomendacja silna, 2, B), pembrolizumab w mo-

noterapii (rekomendacja słaba, 2, D). U chorych w stanie sprawności 3-4 zaleca się najlepsze leczenie 

wspomagające. Nie ma jasnych przesłanek pozwalających na wydanie rekomendacji za stosowaniem 

CHT opartej na pochodnych platyny w skojarzeniu z inhibitorami PD-1/PD-L1 (JLCS 2019). 

U chorych z ekspresją PD-L1 w < 50% komórek i w stanie sprawności 0-1, w wieku < 75 lat zaleca się 

CHT opartą na pochodnych platyny ± inhibitor PD-1/PD-L1 (rekomendacja silna, 1, A oraz rekomenda-

cja silna, 1, B), natomiast u pacjentów w wieku ≥ 75 lat CHT opartą na pochodnych platyny ± inhibitor 

PD-1/PD-L1 (rekomendacja słaba, 2, B) lub leki cytotoksyczne w monoterapii (rekomendacja silna, 2, 

B). U pacjentów w stanie sprawności 2 i w wieku < 75 zaleca się leki cytotoksyczne w monoterapii (re-

komendacja silna, 1, A) lub CHT opartą na pochodnych platyny (rekomendacja słaba, 2, B). U chorych 

w stanie sprawności 3-4 zaleca się najlepsze leczenie wspomagające (JLCS 2019). 

II linia leczenia 

U chorych z rearanżacją genu ALK, z progresją po leczeniu kryzotynibem rekomenduje się alektynib 

(rekomendacja silna, 1, C) lub cerytynib (rekomendacja słaba, 2, C). Rekomenduje się również zasto-

sowanie w II linii lorlatynibu, u chorych z progresją po inhibitorach kinazy tyrozynowej ALK (rekomen-

dacja słaba, 2, C) (JLCS 2019). 

W leczeniu chorych z mutacją T790M genu EGFR, u których doszło do progresji po leczeniu inhibito-

rami kinazy tyrozynowej EGFR rekomenduje się leczenie ozymertynibem (rekomendacja silna, 1, B) 

(JLCS 2019). 

U chorych z ekspresją PD-L1 w < 50% komórek, w stanie sprawności 0-2 u których odnotowano pro-

gresję po leczeniu I linii innym niż inhibitorami PD-1/PD-L1 rekomenduje się stosowanie inhibitorów 

PD-1/PD-L1 (rekomendacja silna, 2, A) lub CHT (rekomendacja słaba, 2, A). Zalecany schemat CHT to 

DTX±RAM, pembrolizumab lub S-1 (rekomendacja silna, 1, A). U chorych w stanie sprawności 0-1 zale-

ca się skojarzenie DTX i RAM (rekomendacja słaba, 2, B). Nie zaleca się stosowania skojarzenia DTX i 

RAM u chorych w wieku ≥ 75 lat (rekomendacja słaba, 2, D) oraz u pacjentów w stanie sprawności 2 

(rekomendacja słaba, 2, D) (JLCS 2019). 



 
67 
 
 

 
 
 
 
 

Lorviqua® (lorlatynib)  
w leczeniu pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca 
z obecnością rearanżacji genu ALK, u których doszło do progresji choroby  
po zastosowaniu inhibitorów ALK drugiej generacji 

Nie zaleca się stosowania erlotynibu w II linii leczenia chorych z genem EGFR typu dzikiego (wild-type) 

lub nieoznaczonym statusem mutacji tego genu (rekomendacja słaba, 2, C) (JLCS 2019). 

2.9.4.2.4 National Institute for Health and Care Excellence 

W 2019 r. (dokument datowany na 21 października 2019 r.) na stronach National Institute for Health 

and Care Excellence opublikowano algorytm postępowania u chorych na zaawansowanego NDRP tj. 

nowotwór w stopniu IIIB lub IV (NICE 2019). 

I linia leczenia 

U chorych na raka niepłaskonabłonkowego zaleca się: 

 w przypadku obecności rearanżacji genu ALK alektynib, cerytynib lub kryzotynib; 

 w przypadku obecności rearanżacji genu ROS1 kryzotynib; 

 w przypadku obecności mutacji genu EGFR afatynib, erlotynib lub gefitynib; 

 w przypadku pacjentów z ekspresją PD-L1 <50%, bez stwierdzonych mutacji genetycznych, 

białek fuzyjnych lub biomarkerów atezolizumab w skojarzeniu z bewacyzumabem, karboplaty-

ną i paklitakselem lub pembrolizumab w skojarzeniu z pemetreksedem i chemioterapią opartą 

na pochodnych platyny lub pemetreksed w skojarzeniu z cisplatyną pemetreksed w skojarze-

niu z karboplatyną lub inną chemioterapią opartą na pochodnych platyny; 

 w przypadku pacjentów z ekspresją PD-L1 ≥50%, bez stwierdzonych mutacji genetycznych, 

białek fuzyjnych lub biomarkerów pembrolizumab lub pembrolizumab w skojarzeniu peme-

treksedem i chemioterapią opartą na pochodnych platyny, gemcytabinę lub winorelbinę 

w skojarzeniu z cisplatyną lub karboplatyną; 

 w przypadku pacjentów z ekspresją PD-L1 ≥50%, bez stwierdzonych mutacji genetycznych, 

białek fuzyjnych lub biomarkerów pembrolizumab (NICE 2019). 

II i kolejna linia leczenia 

U chorych na raka niepłaskonabłonkowego zaleca się: 

 w przypadku obecności rearanżacji genu ALK u chorych z progresją po leczeniu kryzotynibem 

zaleca się brygatynib lub cerytynib; 

 w przypadku obecności rearanżacji genu ROS1 pemetreksed w skojarzeniu z karboplatyną lub 

inną chemioterapią opartą na pochodnych platyny;  
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 w przypadku obecności mutacji genu EGFR u chorych z progresją, u których wykryto mutację 

T790M ozymertynib (NICE 2019). 

W II lub III linii leczenia chorych na raka niepłaskonabłonkowego z obecnością rearanżacji genu ALK lub 

mutacji genu EGFR można zastosować również atezolizumab w skojarzeniu z bewacyzumabem, karbo-

platyną i paklitakselem lub pemetreksed w skojarzeniu z karboplatyną lub inną chemioterapię opartą 

na pochodnych platyny. U chorych, u których nie obserwuje się natychmiastowej progresji po leczeniu 

pemetreksedem lub chemioterapią opartą na pochodnych platyny można zastosować leczenie pod-

trzymujące pemetreksedem (NICE 2019). 

W III lub IV linii leczenia, u chorych na raka niepłaskonabłonkowego z obecnością rearanżacji genu ALK 

lub mutacji genu EGFR z progresją po leczeniu atezolizumabem zaleca się skojarzenie nintedanib + 

docetaksel lub monoterapię docetakselem, natomiast po progresji po chemioterapii atezolizumab, 

niwolumab, pembrolizumab, nintedanib + docetaksel (NICE 2019). 

W III linii leczenia chorych na raka niepłaskonabłonkowego z obecnością rearanżacji genu ROS1 można 

zastosować atezolizumab, niwolumab, pembrolizumab lub skojarzenie nintedanib + docetaksel lub 

docetaksel w monoterapii. U chorych, u których nie obserwuje się natychmiastowej progresji po le-

czeniu pemetreksedem lub chemioterapią opartą na pochodnych platyny można zastosować leczenie 

podtrzymujące pemetreksedem (NICE 2019). 

W II linii leczenia chorych na raka niepłaskonabłonkowego w przypadku pacjentów z ekspresją PD-L1 

< 50%, bez aktywujących zaburzeń genetycznych, z progresją po leczeniu atezolizumabem lub 

pembrolizumabem zaleca się skojarzenie nintedanib + docetaksel lub docetaksel w monoterapii. U 

chorych, u których nie obserwuje się natychmiastowej progresji po leczeniu pemetreksedem lub che-

mioterapią opartą na pochodnych platyny można zastosować leczenie podtrzymujące pemetreksedem 

(NICE 2019). 

W II linii leczenia chorych na raka niepłaskonabłonkowego w przypadku pacjentów z brakiem ekspresji 

PD-L1, z progresją po chemioterapii zaleca się atezolizumab lub monoterapię docetakselem (NICE 

2019).  

W II linii leczenia chorych na raka niepłaskonabłonkowego z ekspresją PD-L1 < 50%, z progresją po 

chemioterapii zaleca się atezolizumab, niwolumab, pembrolizumab oraz skojarzenie nintedanib + do-

cetaksel lub docetaksel w monoterapii (NICE 2019). 
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W II linii leczenia chorych na raka niepłaskonabłonkowego z ekspresją PD-L1 ≥50%, bez aktywujących 

zaburzeń genetycznych, z progresją po leczeniu pembrolizumabem w skojarzeniu zaleca się skojarze-

nie nintedanib + docetaksel lub docetaksel w monoterapii, pemetreksed w skojarzeniu z karboplatyną 

lub inną chemioterapią opartą na pochodnych platyny. U chorych, u których nie obserwuje się na-

tychmiastowej progresji po leczeniu pemetreksedem lub chemioterapią opartą na pochodnych platyny 

można zastosować leczenie podtrzymujące pemetreksedem (NICE 2019). 

W II linii leczenia chorych na raka płaskonabłonkowego, z brakiem ekspresji PD-L1 zaleca się atezoli-

zumab lub niwolumab lub monoterapię docetakselem (NICE 2019). 

W II linii leczenia chorych na raka płaskonabłonkowego, z ekspresją PD-L1 < 50% zaleca się atezolizu-

mab lub niwolumab lub pembrolizumab lub monoterapię docetakselem (NICE 2019). 

W II linii leczenia chorych na raka płaskonabłonkowego z ekspresją PD-L1 ≥50% zaleca się gemcytabinę 

lub winorelbinę w skojarzeniu z cisplatyną lub karboplatyną. W III linii leczenia tych chorych zaleca się 

monoterapię docetakselem (NICE 2019). 

2.9.4.2.5 European Society for Medical Oncology 

W wytycznych European Society for Medical Oncology (2019 r.) podkreślono, że dokonując wyboru 

terapii zaawansowanego/przerzutowego NDRP należy uwzględnić takie czynniki, jak histologię, podło-

że molekularne, wiek, stan sprawności, obecność chorób współistniejących oraz preferencje chorego. 

Wszystkim chorym z nowotworem w IV stadium zaawansowania i ocenie stanu sprawności 0-2 należy 

zaoferować leczenie systemowe (ESMO 2019). 

I linia leczenia 

U chorych na raka niepłaskonabłonkowego za standard postępowania należy traktować skojarzenie 

pembrolizumabu z pemetreksedem oraz CHT opartą na pochodnych platyny (I, A; ocena ESMO-MCBS 

v1.1: 4). Skojarzona CHT oparta na pemetreksedzie jest preferowana względem schematów opartych 

na gemcytabinie lub docetakselu (II, A). W przypadku przeciwskazań do terapii cisplatyną można zasto-

sować skojarzenie karboplatyny z pemetreksedem (II, B). Inne opcje terapii obejmują skojarzenie ate-

zolizumabu z pemetreksedem i CHT opartą na pochodnej platyny (I, B; brak rejestracji przez EMA) oraz 

skojarzenie atezolizumabu i bewacyzumabu z karboplatyną i paklitakselem (u chorych ze stanem 

sprawności 0-1; I, A; ocena ESMO-MCBS v1.1: 3). Ponadto nową możliwością leczenia standardowego 

jest leczenie skojarzone atezolizumab + karboplatyna/nab-paklitaksel z następowym leczeniem pod-
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trzymującym atezolizumabem (I, A; ocena ESMO-MCBS v1.1: 3). Opcjonalną metodę postępowania 

u chorych z wysokim wskaźnikiem obciążenia mutacjami stanowi skojarzenie niwolumabu i ipilimuma-

bu (I, A; brak rejestracji przez EMA). W przypadku braku dostępu do leków anty-PD-(L)1 chorym z oce-

ną stanu sprawności 0-1 można zaproponować zastosowanie skojarzonego leczenia bewacyzumabem 

z paklitakselem/karboplatyną (I, A) (ESMO 2019). 

Chorzy z obecnością rearanżacji genu ALK powinni otrzymywać inhibitory kinazy tyrozynowej ALK: 

kryzotynib (I, A; ocena ESMO-MBCS v1.1: 4], cerytynib ([I, B; ocena ESMO-MCBS v1.1: 4), alektynib (I, 

A) lub brygatynib (I, B). W przypadku pacjentów z przerzutami do ośrodkowego układu nerwowego 

efektywne i rekomendowane jest zastosowanie inhibitorów kinazy tyrozynowej ALK: alektynibu (III, A), 

brygatynibu (III, B) lub cerytynibu (IV, B). W przypadku progresji ze zlokalizowanymi przerzutami odle-

głymi, przy utrzymującej się odpowiedzi w pozostałych ogniskach nowotworu, można rozważyć konty-

nuację leczenia inhibitorami kinazy tyrozynowej ALK w skojarzeniu z leczeniem miejscowym (III, B) 

(ESMO 2019). 

W leczeniu chorych z rearanżacją genu ROS1 zaleca się zastosowanie kryzotynibu (III, A; ocena ESMO-

MCBS v1.1: 3) (ESMO 2019). 

W przypadku chorych z obecnością mutacji genu EGFR rekomenduje się zastosowanie inhibitorów 

kinazy tyrozynowej EGFR: erlotynibu, gefitynibu, afatynibu (I, A) lub dakomitynibu (I, B; ocena MBCS 

v1.1.: 3). Inne opcje terapeutyczne obejmują: ozymertynib (I, A; ocena MBCS v1.1.: 4), erloty-

nib/bewacyzumab (II, B; ocena MBCS v1.1.: 3), skojarzenie karboplatyny i pemetreksedu z gefitynibem 

(I, B; brak rejestracji przez EMA). W przypadku progresji ze zlokalizowanymi przerzutami odległymi 

przy utrzymującej się odpowiedzi w pozostałych ogniskach nowotworu, można rozważyć kontynuację 

leczenia inhibitorami kinazy tyrozynowej EGRF w skojarzeniu z leczeniem miejscowym (III, B) (ESMO 

2019). 

W przypadku pacjentów z mutacją genu BRAF (BRAF V600) zaleca się skojarzenie dabrafenibu z trame-

tynibem (III, A; ocena ESMO-MCBS v1.1: 2) (ESMO 2019). 

U chorych bez mutacji genów EGRF i ALK, z ekspresją PD-L1 ≥ 50%, bez przeciwwskazań do immunote-

rapii za standard postępowania uważana jest terapia pembrolizumabem (I, A; ocena ESMO-MCBS v1.1: 

5) (ESMO 2019). 
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U wszystkich chorych bez aktywujących zaburzeń genetycznych niezależnie od ekspresji PD-L1, w sta-

nie sprawności 0-2 i bez poważnych chorób współistniejących należy rozważyć zastosowanie CHT dwu-

lekowej opartej na pochodnych platyny (I, A). Zaleca się 4 cykle CHT a następnie mniej toksyczne le-

czenie podtrzymujące (I, A) lub wyłącznie 4 cykle CHT u chorych niekwalifikujących się do leczenia pod-

trzymującego (I, A) – maksymalnie do 6 cykli (IV, B). W wybranych grupach chorych można rozważyć 

zastosowanie karboplatyny/nab-paklitakselu (I, B). U pacjentów ze sprawnością ocenioną na 0-1 oraz 

stopniem ekspresji PD-L1 < 50% opcją preferowaną względem samej CHT będzie skojarzone leczenie 

CHT opartej na związkach platyny z inhibitorem anty-PD-(L1), pod warunkiem braku przeciwwskazań 

oraz po zatwierdzeniu przez EMA. Alternatywną opcję postępowania stanowi skojarzenie niwolumabu 

i ipilimumabu – u chorych z wysokim wskaźnikiem obciążenia mutacjami (I, A; brak rejestracji przez 

EMA) (ESMO 2019). 

II i kolejne linie leczenia 

U chorych z obecnością rearanżacji genu ALK, którzy nie otrzymywali wcześniej ALK TKI nowej genera-

cji zaleca się podanie leku z tej grupy (I, A). U chorych z progresją po leczeniu kryzotynibem lub nieto-

lerujących leczenia kryzotynibem zaleca się cerytynib i alektynib (I, A, ocena ESMO-MCBS v1.1: 4); 

dodatkową opcję w przypadku oporności na kryzotynib stanowi brygatynib (III, A; ocena ESMO-MCBS 

v1.1: 3). Ponadto u chorych z opornością na kryzotynib wykazano skuteczność lorlatynibu (III, A; ocena 

ESMO-MCBS v1.1: 3). W przypadku progresji podczas leczenia kryzotynibem, obejmującej progresję w 

ośrodkowym układzie nerwowym, zaleca się zastosowanie ALK TKI kolejnej generacji (II, A). Opcją dla 

chorych, u których doszło do progresji po zastosowaniu ALK TKI II generacji jest lorlatynib – o ile jest 

dostępny (III, A; ocena ESMO-MCBS v1.1: 3).  

W leczeniu chorych z rearanżacją genu ROS1, którzy nie otrzymali w I linii kryzotynibu można zastoso-

wać ten lek w II linii (III, A); ponadto u tych chorych można rozważyć zastosowanie cerytynibu (III, C). 

U chorych leczonych w I linii kryzotynibem można w II linii zastosować CHT opartą na pochodnych 

platyny (IV, A); preferowane jest włączenie pacjenta do badania klinicznego inhibitorów nowej genera-

cji (ESMO 2019). 

W przypadku chorych z obecnością mutacji genu EGFR rekomenduje się zaprzestanie leczenia inhibito-

rami kinazy tyrozynowej w momencie rozpoczynania CHT ze względu na oporność na ten rodzaj lecze-

nia (I, A). U wszystkich chorych z objawami klinicznymi oporności na inhibitory kinazy tyrozynowej 

nieleczonych wcześniej ozymertynibem zaleca się przeprowadzenie badań pod kątem wykrycia mutacji 
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T790M (I, A). W przypadku chorych z mutacją T790M standardem postępowania jest terapia ozymer-

tynibem (I, A; ocena ESMO-MCBS v1.1: 4). U chorych z ujemnym wynikiem oznaczenia tej mutacji jako 

postępowanie standardowe zaleca się CHT dwulekową opartą na pochodnych platyny (I, A). Skojarze-

nie atezolizumabu i bewacyzumabu z karboplatyną i paklitakselem może być rozważane jako opcja 

terapeutyczna u pacjentów w stanie sprawności 0-1, przy braku przeciwwskazań do immunoterapii, po 

wyczerpaniu możliwości terapii celowanej (III, A) (ESMO 2019). 

Pacjenci z mutacją genu BRAF, którzy otrzymali w I linii leczenie anty-BRAF/MEK, w II linii mogą otrzy-

mać CHT opartą na pochodnych platyny (IV, A) (ESMO 2019). 

U wszystkich chorych bez aktywujących zaburzeń genetycznych, u których stwierdzono progresję po 

pembrolizumabie zastosowanym w I linii zaleca się CHT opartą na pochodnych platyny (V, B). Kolejne 

badania III fazy, porównujące w II linii niwolumab, pembrolizumab lub atezolizumab vs docetaksel 

sugerują, że inhibitory anty-PD-1/PD-L1 są skuteczniejsze u chorych z wyższą ekspresją PD-L1; niemniej 

chorzy z niską/brakiem ekspresji PD-L1 również mogą odnosić korzyść z takiego leczenia, w porówna-

niu do docetakselu (I, A). Terapia niwolumabem, pembrolizumabem lub atezolizumabem stanowi le-

czenie z wyboru dla większości chorych z zaawansowanym, wcześniej leczonym NDRP, u których nie 

stosowano jeszcze leczenia anty-PD-L1, niezależnie od stopnia ekspresji tego ligandu (I, A). Nivolumab 

zalecany jest zarówno pacjentom z rakiem płaskonabłonkowym (I, A; ocena ESMO-MBCS v1.1: 5), jak i 

niepłaskonabłonkowym (I, A; ocena ESMO-MBCS v1.1: 5). Pembrolizumab jest zalecany u pacjentów z 

ekspresją PD-L1 >1% (I, A; ocena ESMO-MBCS v1.1: 5). Atezolizumab jest rekomendowany u chorych 

leczonych wcześniej jedną lub dwoma liniami CHT (I, A; ocena ESMO-MBCS v1.1: 5). U chorych, u któ-

rych nie można zastosować immunoterapii zaleca się CHT drugiej linii, składającą się z pemetreksedu w 

przypadku raka niepłaskonabłonkowego lub docetakselu (I, B). Leczenie to może być przedłużone, jeśli 

uzyskano kontrolę choroby i toksyczność jest akceptowalna (II, B). Leczenie nintedanibem i docetakse-

lem stanowi opcję terapeutyczną dla chorych na raka gruczołowego z progresją po CHT lub immunote-

rapii (II, B). Ramucyrumab i docetaksel są opcją leczenia chorych z progresją po CHT, w stanie spraw-

ności 0-2 (I, B). Inną opcję terapeutyczną stanowi skojarzenie paklitakselu i bewacyzumabu (I, C; brak 

rejestracji przez EMA). Potencjalną alternatywę w II/III linii leczenia chorych, zwłaszcza niekwalifikują-

cych się do immunoterapii lub CHT drugiej linii z nieznanym statusem EGFR lub z dzikim typem (wild-

type) genu EGFR stanowi erlotynib (II, C). U chorych na płaskonabłonkowego raka płuca w stanie 

sprawności 0-2 niekwalifikujących się do CHT lub immunoterapii z nieznanym statusem EGFR lub z 
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dzikim typem (wild-type) genu EGFR potencjalną opcję terapeutyczną stanowi afatynib (I, C; ocena 

ESMO-MCBS v1.1: 2) (ESMO 2019). 

2.9.4.2.6 American Society of Clinical Oncology 

W 2017 r. opublikowano wytyczne American Society of Clinical Oncology dotyczące terapii chorych na 

przerzutowego NDRP (ASCO 2017). 

I linia leczenia 

W leczeniu chorych z obecnością rearanżacji genu ALK rekomenduje się zastosowanie kryzotynibu 

(jakość dowodów: wysoka; siła rekomendacji: silna). Terapia ta jest rekomendowana również u cho-

rych z rearanżacją genu ROS1 (typ: nieformalny konsensus; jakość dowodów: niska; siła rekomendacji: 

słaba). W leczeniu chorych z obecnością mutacji genu EGFR zaleca się zastosowanie afatynibu, erloty-

nibu lub gefitynibu (w każdym przypadku jakość dowodów: wysoka; siła rekomendacji: silna) (ASCO 

2017). 

W leczeniu chorych na niepłaskonabłonkowego raka płuca bez mutacji genu EGFR lub rearanżacji genu 

ALK/ROS1 leczenie uzależnione jest od stanu sprawności chorych i ekspresji PD-L1: 

 u chorych ze stanem sprawności 0-1 i wybranych chorych w stanie sprawności 2 z ekspresją 

PD-L1 w ≥50% komórek i brakiem przeciwwskazań zaleca się leczenie pembrolizumabem (ja-

kość dowodów: wysoka; siła rekomendacji: silna), 

 u chorych ze stanem sprawności 0-1 i wybranych chorych w stanie sprawności 2 z ekspresją 

PD-L1 w <50% komórek istnieje możliwość zastosowania wielu schematów CHT (z lub bewacy-

zumabem, jeśli chory otrzymuje karboplatynę i paklitaksel) (schematy oparte na platynie: ja-

kość dowodów: wysoka; siła rekomendacji: silna; schematy niezwierające platyny: jakość do-

wodów: umiarkowana; siła rekomendacji: słaba); rekomendowane dublety obejmują: 

o cisplatyna + docetaksel, 

o cisplatyna + paklitaksel, 

o cisplatyna + pemetreksed, 

o cisplatyna + winorelbina, 

o karboplatyna + nab-paklitaksel, 

o karboplatyna + paklitaksel (w/bez skojarzenia z bewacyzumabem), 

o karboplatyna + pemetreksed, 
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o karboplatyna + docetaksel, 

 z powodu niewystarczających dowodów naukowych nie zaleca się stosowania bewacyzumabu 

w skojarzeniu z pemetreksedem i karboplatyną, 

 pacjentom z stanem sprawności 2 zaleca się podawanie skojarzenia lub leków w monoterapii 

lub leczenia paliatywnego (chemioterapia: jakość dowodów umiarkowana; siła rekomendacji: 

słaba; leczenie paliatywne: jakość dowodów umiarkowana, siła rekomendacji: silna) (ASCO 

2017). 

Również leczenie chorych na płaskonabłonkowego raka płuca bez mutacji genu EGFR lub rearanżacji 

genu ALK/ROS1 leczenie uzależnione jest od stanu sprawności chorych i ekspresji PD-L1: 

 z ekspresją PD-L1 ≥ 50% i brakiem przeciwskazań: pembrolizumab (rekomendacja silna, jakość 

dowodów wysoka), 

 z ekspresją PD-L1 < 50% chemioterapię w różnych schematach, opartych na pochodnych pla-

tyny (jakość dowodów: wysoka, siła rekomendacji: silna) lub nie opartych na pochodnych pla-

tyny (jakość dowodów: niska, siła rekomendacji: słaba), rekomendowane dublety obejmują: 

o cisplatyna + docetaksel, 

o cisplatyna + paklitaksel, 

o cisplatyna + gemcytabina, 

o cisplatyna + winorelbina, 

o karboplatyna + nab-paklitaksel, 

o karboplatyna + paklitaksel (w/bez skojarzenia z bewacyzumabem), 

o karboplatyna + gemcytabina, 

o karboplatyna + docetaksel, 

o nie zaleca się innych inhibitorów, ich skojarzeń oraz ich skojarzeń z chemioterapią, 

 pacjentom z stanem sprawności 2 zaleca się podawanie skojarzenia lub leków w monoterapii 

lub leczenia paliatywnego (chemioterapia: jakość dowodów umiarkowana, siła rekomendacji 

słaba; leczenie paliatywne: jakość dowodów umiarkowana, siła rekomendacji: silna), 

 w przypadku pacjentów leczonych cisplatyną i gemcytabiną nie wydano rekomendacji doty-

czącej dodania necitumumabu do chemioterapii (ASCO 2017). 
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II linia leczenia 

U chorych z rearanżacją genu ROS1 zaleca się leczenie kryzotynibem, jeśli nie było wcześniej stosowa-

ne (typ: nieformalny konsensus, jakość dowodów: niska, siła rekomendacji: umiarkowana) lub jeśli był 

stosowany CHT opartą na pochodnych platyny w lub bez skojarzenia z bewacyzumabem (typ: niefor-

malny konsensus, jakość dowodów: niewystarczająca, siła rekomendacji: umiarkowana) (ASCO 2017). 

W przypadku pacjentów z obecnością mutacji genu EGFR, u których doszło do progresji po zastosowa-

niu inhibitorów kinazy tyrozynowej z potwierdzoną mutacją T790M rekomenduje się ozymertynib 

(jakość dowodów: wysoka, siła rekomendacji: silna). W przypadku, gdy nie wykrywa się mutacji T790M 

rekomenduje się CHT opartą o dublety z pochodnymi platyny (typ: nieformalny konsensus, jakość do-

wodów: niska, siła rekomendacji: silna). W przypadku chorych, u których po zastosowaniu inhibitorów 

kinazy tyrozynowej początkowo wystąpiła odpowiedź na leczenie, a następnie powolna lub minimalna 

progresja choroby w pojedynczych ogniskach zaleca się terapię inhibitorami kinazy tyrozynowej EGFR 

w połączeniu z leczeniem miejscowym (typ: nieformalny konsensus, jakość dowodów: niewystarczają-

ca, siła rekomendacji: słaba) (ASCO 2017). 

W przypadku pacjentów z mutacją genu BRAF, u których wcześniej nie stosowano immunoterapii z 

ekspresją PD-L1 rekomenduje się atezolizumab, niwolumab lub pembrolizumab (typ: nieformalny kon-

sensus, jakość dowodów: niewystarczająca, siła rekomendacji: słaba).  

W leczeniu chorych bez mutacji genu EGFR lub rearanżacji genu ALK/ROS1 ze stanem sprawności 0-1 i 

wybranych chorych w stanie sprawności 2 rekomenduje się: 

 u pacjentów z ekspresją PD-L1 i brakiem przeciwwskazań, którzy otrzymali CHT w pierwszej li-

nii, a nie otrzymywali immunoterapii zaleca się stosowanie niwolumabu, pembrolizumabu lub 

atezolizumabu w monoterapii (jakość dowodów: wysoka, siła rekomendacji: silna), 

 u pacjentów z brakiem ekspresji PD-L1 lub u których nie oznaczono ekspresji PD-L1 i brakiem 

przeciwwskazań, którzy w pierwszej linii otrzymali CHT, niwolumab lub atezolizumab zaleca się 

schematy CHT (jakość dowodów: wysoka, siła rekomendacji: silna) 

 nie zaleca się innych inhibitorów, ich skojarzeń oraz ich skojarzeń z chemioterapią, 

 u chorych z przeciwskazaniami do immunoterapii rekomenduje się docetaksel (jakość dowo-

dów: umiarkowana, siła rekomendacji: umiarkowana), 



 
76 
 
 

 
 
 
 
 

Lorviqua® (lorlatynib)  
w leczeniu pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca 
z obecnością rearanżacji genu ALK, u których doszło do progresji choroby  
po zastosowaniu inhibitorów ALK drugiej generacji 

 u chorych na niepłaskonabłonkowego raka płuca, którzy nie otrzymywali wcześniej pemetrek-

sedu zaleca się rozpoczęcie leczenie pemetreksedem (jakość dowodów: umiarkowana, siła re-

komendacji: umiarkowana) (ASCO 2017). 

III linia leczenia 

Brak jest wystarczających dowodów, by rekomendować preferencyjne zastosowanie immunoterapii 

nad CHT (pemetreksedem lub docetakselem u chorych z mutacjami genu EGFR, którzy otrzymali le-

czenie przynajmniej jednym inhibitorem kinazy tyrozynowej EGFR i CHT opartą na pochodnych platyny 

(typ: nieformalny konsensus, jakość dowodów: niewystraczająca, siła rekomendacji: słaba) (ASCO 

2017). 

U chorych z mutacją genu BRAF, u których wcześniej stosowano immunoterapię zaleca się monotera-

pię dabrafenibem lub dabrafenib w skojarzeniu z trametynibem, jako III linię leczenia (typ: nieformalny 

konsensus, jakość dowodów: niewystarczająca, siła rekomendacji: umiarkowana) (ASCO 2017). 

2.9.4.2.7 Cancer Care Ontario 

W kanadyjskich wytycznych Cancer Care Ontario opublikowanych w 2016 r. dotyczących leczenia sys-

temowego zaawansowanego NSCLC (stopień IIIB/IV) zaleca się: 

I linia leczenia 

 w przypadku chorych z rearanżacją w genie ALK zaleca się kryzotynib, 

 w przypadku chorych z rearanżacją w genie ROS1 zaleca się kryzotynib,  

 w przypadku chorych z mutacją aktywującą genu EGFR zaleca się afatynib, erlotynib lub gefi-

tynib, 

 w przypadku chorych bez mutacji aktywującej genu EGFR lub rearanżacji w genach ALK w sta-

nie sprawności PS 0 lub 1 (oraz PS 2) chemioterapię w różnych schematach z preferencyjnym 

stosowaniem schematów opartych na pochodnych platyny. Schematy zalecane podsumowano 

w tabeli poniżej: 

Tabela 20. Schematy CTH rekomendowane w I linii leczenia NSCLC (CCO 2016). 

chorzy na raka płaskonabłonkowego chorzy na raka niepłaskonabłonkowego 

 cisplatyna + docetaksel, 

 cisplatyna + paklitaksel, 

 cisplatyna + docetaksel, 

 cisplatyna + gemcytabina 
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chorzy na raka płaskonabłonkowego chorzy na raka niepłaskonabłonkowego 

 cisplatyna + pemetreksed, 

 cisplatyna + gemcytabina, 

 cisplatyna + winorelbina, 

 karboplatyna + nab-paklitaksel, 

 karboplatyna + paklitaksel  

 karboplatyna + gemcytabina, 

 karboplatyna + docetaksel 

 cisplatyna + paklitaksel, 

 cisplatyna + winorelbina, 

 karboplatyna + gemcytabina, 

 karboplatyna + paklitaksel, 

 karboplatyna + nab-paklitaksel, 

 karboplatyna + docetaksel 

 dodanie bewacyzumabu do schematu karboplatyna + paklitaksel w przypadku braku przeciw-

skazań lub alternatywnie cisplatyny/karboplatyny + pemetreksedu, 

 w przypadku chorych w stanie sprawności PS 2 CTH w monoterapii lub skojarzaniu lub leczenia 

paliatywnego (CCO 2016). 

II linia leczenia 

W drugiej linii leczenia chorych na NDRP: 

 w przypadku chorych z rearanżacją w genie ALK z progresją po zastosowaniu kryzotynibu 

w ramach I linii zaleca się CHT lub cerytynib, 

 u chorych z mutacjami genu EGFR z brakiem odpowiedzi na leczenie inhibitorem kinazy tyro-

zynowej zastosowanym w I linii zaleca się skojarzenie CHT w schemacie stosowanym w ra-

mach I linii lub zastosowanie ozymertynibu u chorych z mutacją T790M, 

 u chorych z mutacjami genu EGFR z początkową odpowiedzią na leczenie inhibitorem kinazy 

tyrozynowej zastosowanym w I linii zaleca się CHT lub ozymertynib u chorych z mutacją 

T790M, 

 na raka niepłaskonabłonkowego terapia niwolumabem lub pembrolizumabem jest preferowa-

na zamiast leczenia docetakselem, erlotynibem, gefitynibem lub pemetreksedem, 

 na raka płaskonabłonkowego terapia niwolumabem lub pembrolizumabem jest preferowana 

zamiast leczenia docetakselem, erlotynibem, gefitynibem lub pemetreksedem (CCO 2016). 

III linia 

W ramach III linii leczenia chorych, u których nie stosowano wcześniej erlotynibu lub gefitynibu, 

w stanie sprawności 0-3 zaleca się terapię erlotynibem. U chorych na raka niepłaskonabłonkowego 

z progresją po leczeniu niwolumabem lub pembrolizumabem można rozważyć zastosowanie docetak-

selu, erlotynibu, gefitynibu lub pemetreksedu. U chorych na raka płaskonabłonkowego z progresją po 
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leczeniu niwolumabem lub pembrolizumabem można rozważyć zastosowanie docetakselu, erlotynibu 

lub gefitynibu (CCO 2016). 

2.9.4.2.8 Scottish Intercollegiate Guidelines Network 

W 2014. opublikowano wytyczne Scottish Intercollegiate Guidelines Network dotyczące postępowania 

u chorych na zaawansowanego NDRP tj. nowotwór w stopniu IIIB lub IV (SIGN 2014). 

I linia leczenia 

U chorych z obecnością mutacji genu EGFR należy rozpocząć leczenie inhibitorem kinazy tyrozynowej 

EGFR (A) (SIGN 2014). 

W przypadku chorych ze stopniem sprawności 0-1, u których przeważa typ histologiczny inny niż pła-

skonabłonkowy i u których nie wykryto mutacji w genie EGFR zaleca się pemetreksed w skojarzeniu 

z cisplatyną (A) (SIGN 2014). 

U chorych, u których nie potwierdzono ani nie wykluczono obecności mutacji w genie EGFR należy 

zastosować cisplatynę lub karboplatynę w skojarzeniu z docetakselem, gemcytabiną, paklitakselem lub 

winorelbiną (A) (SIGN 2014). 

II linia leczenia 

U chorych ze stopniem sprawności 0-2, którzy wcześniej otrzymywali leczenie systemowe zaleca się 

docetaksel lub erlotynib w monoterapii (A). U wszystkich chorych, którzy wcześniej otrzymywali lecze-

nie systemowe można rozważyć leczenie pemetreksedem (A) (SIGN 2014). 

2.9.4.3 Podsumowanie odnalezionych wytycznych klinicznych 

Odnalezione wytyczne praktyki klinicznej wskazują, że u chorych na miejscowo zaawansowanego (bez 

możliwości zastosowania leczenia lokoregionalnego) lub uogólnionego NDRP z rearanżacją genu ALK 

należy stosować w ramach I linii leczenia inhibitory kinazy tyrozynowej (Krzakowski 2019, NCCN 

6.2020, SEOM 2019, NICE 2019, ESMO 2019, ASCO 2017, CCO 2016):  

 kryzotynib (NCCN 6.2020, SEOM 2019, JLCS 2019, NICE 2019, ESMO 2019, ASCO 2017, CCO 

2016);  

 alektynib (NCCN 6.2020, NCCN 6.2020, SEOM 2019, JLCS 2019, NICE 2019, ESMO 2019);  
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 cerytynib (NCCN 6.2020, SEOM 2019, JLCS 2019, NICE 2019, ESMO 2019);  

 brygatynib (NCCN 6.2020, SEOM 2019, ESMO 2019). 

Wybór terapii I linii powinien uwzględniać, obok charakterystyki molekularnej nowotworu, stan 

sprawności chorych, czy obecność przerzutów do mózgu w momencie diagnozy. 

W II linii leczenia chorych z rearanżacją genu ALK dalsze postępowanie uzależnione jest od rodzaju 

leczenia zastosowanego w I linii: 

 u pacjentów, u których progresja wystąpiła po leczeniu CHT można zastosować kryzotynib 

(SEOM 2019), alektynib (SEOM 2019, ESMO 2019), cerytynib (ESMO 2019) lub brygatynib (SE-

OM 2019, ESMO 2019); 

 u pacjentów, u których progresja wystąpiła po leczeniu kryzotynibem można rozważyć wdro-

żenie leczenia alektynibem (NCCN 6.2020, JLCS 2019, SEOM 2019, ESMO 2019), brygatynibem 

(NCCN 6.2020, SEOM 2019, NICE 2019, ESMO 2019), cerytynibem (NCCN 6.2020, JLCS 2019, 

SEOM 2019, NICE 2019, ESMO 2019, CCO 2016) lub chemioterapię (CCO 2016; NCCN 6.2020); 

postępowanie może polegać również na kontynuacji kryzotynibu lub (w zależności od umiej-

scowienia przerzutu) rozpoczęcia leczenia alektynibem, brygatynibem lub cerytynibem z jed-

noczesnym leczeniem miejscowym przerzutu (wycięcie lub radioterapia) – do rozważenia wy-

łącznie u wybranych chorych z pojedynczymi przerzutami w jednym narządzie (oligoprogresja), 

przy jednocześnie utrzymującej się odpowiedzi w pozostałych ogniskach nowotworu na sto-

sowany ALK TKI (Krzakowski 2019, NCCN 6.2020, ESMO 2019). 

 u pacjentów, u których progresja wystąpiła po leczeniu inhibitorami kinazy tyrozynowej now-

szej generacji (alektynibem, brygatynibem lub cerytynibem) należy rozważyć rozpoczęcie le-

czenia lorlatynibem (NCCN 6.2020, SEOM 2019, JLCS 2019, ESMO 2019, CCO 2016) lub che-

mioterapię (NCCN 6.2020); postępowanie może polegać również na kontynuacji leczenia alek-

tynibem, brygatynibem lub cerytynibem z jednoczesnym leczeniem miejscowym przerzutu 

(wycięcie lub radioterapia) – do rozważenia wyłącznie u wybranych chorych z pojedynczymi 

przerzutami w jednym narządzie (oligoprogresja), przy jednocześnie utrzymującej się odpo-

wiedzi w pozostałych ogniskach nowotworu na stosowany ALK TKI (Krzakowski 2019, NCCN 

6.2020, ESMO 2019).  

W III linii leczenia, u chorych, u których doszło do progresji choroby po II linii leczenia inhibitorami 

kinazy ALK (kryzotynibie, alektynibie, brygatynibie lub cerytynibie), o ile nie jest możliwe leczenie miej-
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scowe z kontynuacją ALK TKI II generacji – w przypadku oligoprogresji, zaleca się leczenie lorlatynibem 

(NCCN 6.2020, ESMO 2019) lub chemioterapię (NCCN 6.2020). 

Z przeglądu wytycznych praktyki klinicznej wynika zatem, że u chorych zalecane jest sekwencyjne sto-

sowanie ALK TKI – jeśli wystąpiła progresja po inhibitorze I generacji należy włączyć leczenie inhibito-

rem II lub III generacji. Nie zaleca się stosowania inhibitorów starszej generacji po wcześniejszym le-

czeniu inhibitorami nowszej generacji. Jako alternatywa wobec ALK TKI kolejnej generacji (np. w sytua-

cji braku dostępności leku nowszej generacji) może być rozważane zastosowanie chemioterapii – w 

schematach standardowo stosowanych w leczeniu zaawansowanego NDRP bez aktywujących zabu-

rzeń genetycznych (z wyłączeniem terapii wykazujących niższą skuteczność u chorych z rearanżacją 

genu ALK).  
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Tabela 21. Podsumowanie odnalezionych wytycznych klinicznych, dotyczących postępowania u chorych z rearanżacją genu ALK. 

Towarzystwo Rekomendacje 

I linia leczenia 

Polskie Towarzystwa Onkologii Klinicznej  
(Krzakowski 2019) 

Inhibitory kinazy tyrozynowej ALK (I, A). 

National Comprehensive Cancer Network 
(NCCN 6.2020) 

W przypadku, gdy mutacja została wykryta przed rozpoczęciem leczenia systemowego I linii zalecana jest terapia: 

• alektynibem (leczenie preferowane, kategoria 1) lub  

• brygatynibem (kategoria 1) lub 

• cerytynibem (kategoria 1) lub  

• kryzotynibem (kategoria 1). 

W przypadku, gdy mutacja została wykryta w trakcie leczenia systemowego I linii zalecane jest ukończenie zaplanowanego leczenia systemowe-
go, w tym leczenia podtrzymującego lub jego przerwania a następnie rozpoczęcie leczenia alektynibem (leczenie preferowane, kategoria 1) lub 
brygatynibem (kategoria 2A) lub cerytynibem (kategoria 2A) lub kryzotynibem (kategoria 2A). 

Spanish Society of Medical Oncology 
(SEOM 2019) 

Jako preferowane w I linii leczenia zaleca się stosowanie inhibitorów kinazy tyrozynowej ALK (I, A). Preferuje się zastosowanie alektynibu (I, A) 
lub brygatynibu (I, B), dla których wykazano przewagę nad kryzotynibem w wydłużaniu PFS. W wytycznych podkreślono również, że kryzotynib i 
cerytynib wykazał znamienne wydłużenie PFS vs chemioterapia (I, A). 

Chemioterapia jest zalecana chorym, u których nie wykonano oznaczenia rearanżacji genu ALK, a niezbędne jest pilne leczenie (III, B). 

Japanese Lung Cancer Society 
(JLCS 2019) 

U chorych z rearanżacją genu ALK w stanie sprawności 0-1 rekomenduje się alektynib (rekomendacja silna, 1, A), kryzotynib (rekomendacja 
słaba, 2, A) lub cerytynib (rekomendacja słaba, 2, B), natomiast u chorych w stanie sprawności 2-4 alektynib (rekomendacja silna, 1, C). 

National Institute for Health and Care  
Excellence 

(NICE 2019) 
W przypadku obecności rearanżacji genu ALK możliwe jest zastosowanie alektynibu, cerytynibu lub kryzotynibu. 

European Society for Medical Oncology 
(ESMO 2019) 

Chorzy z obecnością rearanżacji genu ALK powinni otrzymywać inhibitory kinazy tyrozynowej ALK: kryzotynib (I, A; ocena ESMO-MBCS v1.1: 4], 
cerytynib ([I, B; ocena ESMO-MCBS v1.1: 4), alektynib (I, A) lub brygatynib (I, B). W przypadku pacjentów z przerzutami do ośrodkowego układu 
nerwowego efektywne i rekomendowane jest zastosowanie inhibitorów kinazy tyrozynowej ALK: alektynibu (III, A), brygatynibu (III, B) lub cery-
tynibu (IV, B). W przypadku progresji ze zlokalizowanymi przerzutami odległymi oraz kontrolą systemową można rozważyć kontynuację leczenia 
inhibitorami kinazy tyrozynowej ALK w skojarzeniu z leczeniem miejscowym (III, B). 

American Society of Clinical Oncology 
(ASCO 2017) 

W leczeniu chorych z obecnością rearanżacji genu ALK rekomenduje się zastosowanie kryzotynibu (jakość dowodów: wysoka; siła rekomendacji: 
silna). 
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Towarzystwo Rekomendacje 

Cancer Care Ontario 
(CCO 2016) 

W przypadku chorych z rearanżacją w genie ALK zaleca się kryzotynib. 

II i kolejne linie leczenia 

Polskie Towarzystwa Onkologii Klinicznej  
(Krzakowski 2019) 

Inhibitory kinazy tyrozynowej ALK (kryzotynib) (I, A). 

National Comprehensive Cancer Network 
(NCCN 6.2020) 

U chorych, u których doszło do progresji choroby po leczeniu kryzotynibem bezobjawowych w II linii leczenia można rozważyć doszczętne le-
czenie miejscowe (np. SABR lub leczenie chirurgiczne) (kategoria 2A) w przypadku zmian ograniczonych oraz kontynuację leczenia kryzotynibem 
(kategoria 2A) lub leczenie alektynibem lub brygatynibem lub cerytynibem (kategoria 2A). Jeśli wystąpiły objawowe przerzuty do mózgu w 
kolejnej linii leczenia należy rozważyć: doszczętne leczenie miejscowe (np. SABR lub leczenie chirurgiczne) w przypadku zmian ograniczonych 
(kategoria 2A) wraz z leczeniem alektynibem lub brygatynibem lub cerytynibem (kategoria 2A). U chorych objawowych z pojedynczymi, izolo-
wanymi przerzutami do narządów innych niż mózg można rozważyć doszczętne leczenie miejscowe (np. SABR lub leczenie chirurgiczne) (kate-
goria 2A) oraz kontynuację leczenia kryzotynibem (kategoria 2A). U chorych objawowych z mnogimi przerzutami do narządów innych niż mózg 
zaleca się terapię alektynibem lub brygatynibem lub cerytynibem (kategoria 2A) lub inne terapie stosowane w leczeniu raków gruczołowych lub 
raka płaskonabłonkowego (kategoria 2A). 

W przypadku chorych, u których doszło do progresji choroby po leczeniu alektynibem, brygatynibem lub cerytynibem bezobjawowych w II linii 
leczenia można rozważyć doszczętne leczenie miejscowe (np. SABR lub leczenie chirurgiczne) (kategoria 2A) oraz kontynuację leczenia alektyni-
bem, brygatynibem lub cerytynibem (kategoria 2A). U chorych objawowych z przerzutami do mózgu zaleca się doszczętne leczenie miejscowe 
(np. SRS) w przypadku zmian ograniczonych (kategoria 2A) oraz kontynuację terapii alektynibem, brygatynibem lub cerytynibem (kategoria 2A). 
U chorych objawowych z pojedynczymi, izolowanymi przerzutami do narządów innych niż mózg można rozważyć doszczętne leczenie miejsco-
we (np. SABR lub leczenie chirurgiczne) (kategoria 2A) oraz kontynuację leczenia alektynibem, brygatynibem lub cerytynibem (kategoria 2A). U 
chorych objawowych z wieloma przerzutami do narządów innych niż mózg zaleca się terapię lorlatynibem (kategoria 2A) lub inne terapie sto-
sowane w leczeniu raków gruczołowych lub raka płaskonabłonkowego (kategoria 2A). 

U chorych, u których doszło do progresji choroby po II linii leczenia inhibitorami kinazy ALK (kryzotynibie, alektynibie, brygatynibie lub cerytyni-
bie) zaleca się leczenie lorlatynibem (kategoria 2A) lub inne terapie stosowane w leczeniu raków gruczołowych lub raka płaskonabłonkowego 
(kategoria 2A). 

Spanish Society of Medical Oncology 
(SEOM 2019) 

U chorych, którzy otrzymywali CHT w ramach I linii leczenia należy rozpocząć terapię kryzotynibem (I, A). Można rozważyć również zastosowa-
nie alektynibu lub cerytynibu. W przypadku pacjentów, u których doszło do rozwoju oporności na leczenie kryzotynibem można rozpocząć 
terapię cerytynibem (i A), alektynibem (I, A) lub brygatynibem (II, A).  

Jak podkreślono w wytycznych lorlatynib jest skuteczną opcją leczenia chorych z progresją po zastosowaniu inhibitorów kinazy tyrozynowej ALK 
nowszej generacji (cerytynibie, alektynibie lub brygatynibie) (II, A).  

U chorych z objawową progresją ogólnoustrojową po zastosowaniu inhibitorów kinazy tyrozynowej ALK standardem postępowania pozostaje 
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w leczeniu pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca 
z obecnością rearanżacji genu ALK, u których doszło do progresji choroby  
po zastosowaniu inhibitorów ALK drugiej generacji 

Towarzystwo Rekomendacje 

CHT oparta na pochodnych platyny (II, A). Znamienne wydłużenie PFS wykazano również dla skojarzenia atezolizumab + bewacyzumab + CHT 
(III, B). 

Japanese Lung Cancer Society 
(JLCS 2019) 

U chorych z rearanżacją genu ALK, z progresją po leczeniu kryzotynibem rekomenduje się alektynib (rekomendacja silna, 1, C) lub cerytynib 
(rekomendacja słaba, 2, C).  

Zastosowanie lorlatynibu rekomenduje się u chorych z progresją po inhibitorach kinazy tyrozynowej ALK (rekomendacja słaba, 2, C). 

National Institute for Health and Care 
Excellence 

(NICE 2019) 

W przypadku obecności rearanżacji genu ALK u chorych z progresją po leczeniu kryzotynibem zaleca się brygatynib lub cerytynib. 

W II lub III linii leczenia chorych na raka niepłaskonabłonkowego z obecnością rearanżacji genu ALK lub mutacji genu EGFR można zastosować 
również atezolizumab w skojarzeniu z bewacyzumabem, karboplatyną i paklitakselem lub pemetreksed w skojarzeniu z karboplatyną lub inną 
chemioterapię opartą na pochodnych platyny. U chorych, u których nie obserwuje się natychmiastowej progresji po leczeniu pemetreksedem 
lub chemioterapią opartą na pochodnych platyny można zastosować leczenie podtrzymujące pemetreksedem. 

W III lub IV linii leczenia, u chorych na raka niepłaskonabłonkowego z obecnością rearanżacji genu ALK lub mutacji genu EGFR z progresją po 
leczeniu atezolizumabem zaleca się skojarzenie nintedanib + docetaksel lub monoterapię docetakselem, natomiast po progresji po chemiotera-
pii atezolizumab, niwolumab, pembrolizumab, nintedanib + docetaksel. 

European Society for Medical Oncology 
(ESMO 2019) 

U chorych z obecnością rearanżacji genu ALK, którzy nie otrzymywali wcześniej ALK TKI nowej generacji zaleca się podanie leku z tej grupy (I, A). 
U chorych z progresją po leczeniu kryzotynibem lub nietolerujących leczenia kryzotynibem zaleca się cerytynib i alektynib (I, A, ocena ESMO-
MCBS v1.1: 4); dodatkową opcję w przypadku oporności na kryzotynib stanowi brygatynib (III, A; ocena ESMO-MCBS v1.1: 3). Ponadto u cho-
rych z opornością na kryzotynib wykazano skuteczność lorlatynibu (III, A; ocena ESMO-MCBS v1.1: 3). W przypadku progresji podczas leczenia 
kryzotynibem, obejmującej progresję w ośrodkowym układzie nerwowym, zaleca się zastosowanie ALK TKI kolejnej generacji (II, A). Opcją dla 
chorych, u których doszło do progresji po zastosowaniu ALK TKI II generacji jest lorlatynib – o ile jest dostępny (III, A; ocena ESMO-MCBS v1.1: 
3). 

Cancer Care Ontario 
(CCO 2016) 

W przypadku chorych z rearanżacją w genie ALK z progresją po zastosowaniu kryzotynibu w ramach I linii zaleca się CHT lub cerytynib. 

Wyszukiwanie do: 24.06.2020 r. 
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Lorviqua® (lorlatynib)  
w leczeniu pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca 
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3 Wybór populacji docelowej 

Zgodnie ze wskazaniem rejestracyjnym produkt leczniczy Lorviqua w monoterapii jest wskazany 

w leczeniu dorosłych pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca z obecnością 

rearanżacji genu kinazy ALK, u których doszło do progresji choroby: 

• po leczeniu alektynibem lub cerytynibem jako pierwszej terapii inhibitorem kinazy tyrozy-

nowej ALK; lub 

• po leczeniu kryzotynibem oraz przynajmniej jednym inhibitorem kinazy tyrozynowej ALK 

(ChPL Lorviqua 2020). 

Zgodnie z wnioskowanym programem lekowym populację docelową dla produktu leczniczego Lorviqua 

stanowić będą dorośli chorzy (wiek powyżej 18 roku życia) na niedrobnokomórkowego raka płuca 

z rearanżacją w genie ALK oraz: 

 z rozpoznaniem histologicznym lub cytologicznym raka gruczołowego lub raka wielkokomór-

kowego lub raka niedrobnokomórkowego z przewagą raka gruczołowego lub raka wielkoko-

mórkowego lub raka niedrobnokomórkowego bez ustalonego podtypu (ang. not otherwise 

specified – NOS); 

 progresją po zastosowaniu inhibitorów ALK drugiej generacji u chorych na miejscowo zaawan-

sowanego (bez możliwości zastosowania leczenia lokoregionalnego) lub uogólnionego raka 

niedrobnokomórkowego;  

 obecnością zmian możliwych do zmierzenia w celu przeprowadzenia obiektywnej oceny od-

powiedzi w badaniach obrazowych z zastosowaniem kryteriów oceny systemu RECIST 1.1 lub 

obecnością policzalnych zmian niemierzalnych;  

 nieobecnością objawowych przerzutów w ośrodkowym układzie nerwowym lub cech progresji 

przerzutów w ośrodkowym układzie nerwowym u chorych po wcześniejszym leczeniu miej-

scowym (leczenie chirurgiczne lub radioterapia) oraz nieobecnością istotnych klinicznie obja-

wów neurologicznych i potrzeby zwiększania dawki glikokortykosteroidów w ciągu ostatniego 

miesiąca przed włączeniem do programu;  

 u których doszło do ustąpienia lub zmniejszenia do 1. stopnia niepożądanych działań związa-

nych z wcześniejszym leczeniem (wyjątek: utrata włosów); 

 o sprawności w stopniu 0-2 wg klasyfikacji Zubroda-WHO lub ECOG.  
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4 Liczebność populacji docelowej 

Oszacowanie liczebności populacji docelowej przeprowadzono w oparciu o zapisy wnioskowanego 

programu lekowego, uwzględniając najważniejsze kryteria kwalifikacji. 

Ostatnio w ramach przeprowadzonych ocen technologii medycznych AOTMiT oceniała cztery inhibito-

ry kinazy ALK: kryzotynib (Xalkori®), alektynib (Alecensa®), cerytynib (Zykadia®) oraz brygatynib (Alun-

brig®). Przedstawione w analizach weryfikacyjnych Agencji informacje odnośnie oszacowań populacji 

docelowej w analizach wpływu na budżet stanowiących załączniki do wniosków refundacyjnych, po-

zwoliły na stwierdzenie, że we wszystkich tych analizach posługiwano się oszacowaniami ekspertów, 

które wskazują, że pacjentów potencjalnie kwalifikujących się do leczenia z wykorzystaniem inhibito-

rów kinazy ALK jest w Polsce około 200 (przedział oszacowań ekspertów: 180-230). ``` [’{|’’’’[’’’’’’’’’’’ 

’’[’’’’’’’’’’’’ ’’[’’’’’’[’’’’’’’ ’’’’’ ’’’’’’[’{’’[’’’’’’’’’’’ {’’’’’’’’[’’[’’’’’ ’’’’’’’|’’|’’’’’ ’’[’{|’’|[’’’[’ {’| ’’[’’’’’’’’’’’’’| ’’’’’’|’’’’ | 

’’’’’’’’| ’’’’’{|’’’’’’’’|’’’|’’’’ ’’{|’’’’{{’’’’’’[’’’| ’’’ ’’’’’’’[’’’’{|’’’ ’’[’{{|’’’’’’’ ’’’’’’’’|’’’ ’’’’’||’’’’’ ’’’’ ’’’’’’|’’{ ’’’’’ 

’’{|’’’’{|’’’’’’’ (’’’’’’ ’’’’’’’’’{’’’ ’’’’’’’’), ’’’ ’’{|{’’’ ’’’’|’’’’’’[’|| ’’[’’’’’’’’’’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’|’’’’’ {’| ’’[’ ’’’’’|’’’’’’’ 

’’{||[’{|’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’’’{’’’{|’’’ ’’’’’ ’’{’’’’’’’’ ’’’’’’ (’’{|| ’’||’’’ |’’ ’’{’’’’| ’’’’’| {[’|’’’’’’’’’’[’  ’’’ {|’’’ ’’{||’’’’’’’’’’ 

{|{’’’’’’’|, ’’[’ ’’’’’|’’|’’’’’’{||’’’ ’’{|’’’’’’’|’’’’’’’ ’’’’’’’’’’’{|’’’ {{’’’’’’’’{’’[’’’’| ’’’’’’’’’’[’{’’{’’’’’|) [’{|’’’’[’’’’’’’’[’ ’’’’ ’’’’’’ 

’’’’’’’’’’’{|’’’. ``` ’’’’’’’’|’’’ ’’’’’{|’’’’’’’’|’’’’’’ ’’’’’’’’{|’’| ’’’’’’’’’’’’ ’’’’’ |’’|[’{’’’ ’’’’’’’’’ ’’[’ ’’[’’’’||{|’’’’[’ [’{|’’’’[’’’’’’’’’’’ 

(’’’’’’```’’’ ’’```’’ ’’’’/’’’’’’’’), ’’’[’’’’’’’ ’’|’’’’[’ ’’|’’’’’’[’ ’’’ |’’ ’’’’’’{|’’[’’’’’’’, ’’’ {|’’|’’’’|’’’[’|’’’ ’’’[’{|’’ ’’[’’’ ’’’’’’’’’| 

’’’’{’’’’’’’[’|| [’{|’’’’[’’’’’’’’’’’ (’’’’’’’’|| ’’’’’||’’’’’ ’’’’ ’’’’’’|’’{ ’’’’’ ’’{|’’’’{|’’’’’’’ ’’{|’’’’{[’’’’’’’’|[’’’[’ ’’’ {{|’’|’’’’’ ’’’’’’’’  

’’[’’’’’’’|’’’ ’’{[’’’’’’’’’ [’{|’’’’[’’’’’’’’’’’ ’’||[’ [’’’’’’’|’’’’’’’ ’’’’|’’’||’’’ ’’[’’’’’’[’’’’|’’’’ ’’’’’’’’’’[’{’’{’’’’’’, ’’’’’’’{|’’’’’’’, 

’’’’{|{|’’’’’’’ [’{’’| ’’{||[’{|’’’’’’’ ’’’ ’’’’’{’’’{|’’’ ’’’’’’ ’’’’’|’’’’’’’. ’’’’ ’’’|’’’|’’’’ ’’’’ ’’{|{’’{’’’ ’’’||’’|’’’’’’’ ’’[’ ’’{[’’’{’’’’’’’ 

’’’’’[’’’’’’’’[’, ’’’ {|’’|’’’’|’’’[’|’’’ ’’’|’’’’’’’’’’’’’’, ’’’’| ’’’’’’’’’’’{ ’’|| ’’’’’|’’|’’’’’’ ’’’’’|[’’’| | ’’’|’’[’{||{{’’’’’’’’’’ 

’’’’’’’’’{[’{’’ ’’’’’’’|| ’’’’’’ ’’{’’’’’’’’ ’’’’’’’’{’’’’’’ (’’’ ’’[’’{’’’’ |’’ ’’’|’’’|’’’’ ’’’’ {{’’{’’{ {’’’’’’’’’’’’’|’’’| ’’|||’’| {[’ [’’’’’’’’’’’’ 

’’’’’|’’’’’ ’’’’’’’{|’’’’’ ’’|’’| ’’’’{|{|’’’’’), ’’’’|’’’|| {|’’’’[’’’’’’ ’’’{’’{’’’’’’’’’’’ {{[’{[’’’’’’’’|’’’’ ’’’ ’’’’’{’’’{|’’’ ’’’’’’ ’’’’’|’’’’’’’ 

’’’’’’| |’’’’’’||’’| ’’’’’||’’’ ’’’’ [’{|’’’’[’’’’’’’’’’’ ’’’’|’’’’’’[’|’’’ ’’[’’’’’’’’’’’’ ’’[’’’’’’[’’’’’’’. ’’’’ ’’[’’’{{’’’’’’’’ [’’’’’[’’’’’’’’’|’ 

’’’’{’’’’{{|’’’ ’’’ {’’’’’’’’’’’ ’’{|’’’’{[’’’’’’’’|[’’’’’’’[’ ’’’’’’’’’’’’’ ’’’’’’’’’{[’’’’’’’’[’ |’’’’’’’{|’’’’[’’’’’’’’[’ {{|| |’’’’’|’’’ ’’’’’|’’’’’’’ 

’’’’’’’’’’’{’’ ’’’ {{’’’’’’’’’’ |’’’’’’’’’’’{[’’’’’’’’|’’’, |’’[’’’’’’’ | ’’’’’{’’’’’’’’’’’’ {’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’’ ’’|’’’| ’’{|’’’’{[’’’’’’’’|’’’’’’’ 

’’’’’’’’|| (```’’ ’’’’/’’’’/’’’’’’’’), ’’’ {’’’’’’’’’’’, ’’{|{|’’’’ ’’’[’|’’ ’’|| |’’{{[’{[’’’’’’’’| ’[’{’’’{|’’’’’ ’’’ ’’{||’’’’’’’’’’ 

’’[’||{|’’’’’’’’ ’’’’’’||’’ {’’’’’’’’’’’’’|’’’’’’: 

 |’’’’’|’’’’ ’’’’’’’{|’’’’’/’’’’{|{|’’’’’ -> ’’[’{’’’{|’’’’’ ({{[’{[’’’’’’’’| ’’’ ’’{’’’’’’’’ ’’’’’’ ’’’’’|’’’’’’’), 

 |’’’’’|’’’’ ’’{||[’{|’’’’’ -> ’’’’’’’{|’’’’’/’’’’{|{|’’’’’ -> ’’[’{’’’{|’’’’’ ({{[’{[’’’’’’’’| ’’’ {{|’’’’’’’’ ’’’’’’ ’’’’’|’’’’’’’), 
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’’|’’’’’{{’’’ ’’’’’’ ’’’’’|’’’’’’’). 

’’’’’’[’ |’’ ’’’ ’’|’’{’’’ ’’{|’’’’{[’’’’’’’’|’’’’’’’ ’’’’’’’’|| ’’’’|’’’|| {|’’’’[’’’’’’ ’’{||[’{|’’’’’’’, ’’’’’’’{|’’’’’’’, ’’’’{|{|’’’’’’’ [’{’’| 

{{’’’’’’’’{’’[’’’’’’’ ’’’’’’’’’’[’{’’{’’’’’’ ’’’’’’’’[’’’’’’|’’ ’’’|{[’’’’’ |’’’’’’’’’’[’|| ’’’|’’’’’’’’|’’’’ | ’’’’’’’’’’’’’’|’’’’ |’’’’’’’’ ’’’ 

’’{[’’’{’’’’’’’’ ’’’’’[’’’’|’’’ ’’’’’|’’’’’’’ |’’’’’’’’’’’{[’’’’’’’’’’’’[’ {’’’’’’ ’’|’’’’’’, ’’’|{|’’ ’’{|{|’’’’ ’’|{’’{| [’’’’||| ’’’’|’’[’|{’’’’’’’[’ 

[’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’{’’{’’’’’’’’’’’’, 

 ```’’{[’’’’’’’’|’’’’’’’ {’’’’’’’’’’’’’’’ ’’{||[’{|’’’’’’’ ’’’ ’’’’ ’ ’’[’’’’’’’|’’’’ ’’’’’’’’’’’ ’’’’’|’’’’’’’ (’’ ’’{{[’’’’’’’ ’’’’’’’’), 

 ’’[’|{|’’{|’’’’’’’ ’’’’’{’’’’’’|’’’ {’’’’’’’’’’’’’’’ ’’{||[’{|’’’’’’’ ’’’’ ’’’’’|’’’’’’’ ’’ ’’’’’’ (’’ {{|’’|’’’’’ ’’’’’’’’), 

 ```’’{[’’’’’’’’|’’’’’’’ {’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’’’’’{|’’’’’’’ ’’’ ’’ ’ ’’[’’’’’’’|’’’’ ’’’’’’’’’’’ ’’’’’|’’’’’’’ (’’ ’’’’’’’’ ’’’’’’’’), 

 ```’’{[’’’’’’’’|’’’’’’’ {’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’’{|{|’’’’’’’ ’’’ ’’ ’ ’’[’’’’’’’|’’’’ ’’’’’’’’’’’ ’’’’’|’’’’’’’ [’{’’| {[’|{|’’{|’’’’’’’ 

’’’{’’’’|’’| {’’’’’’’’’’’’’|’’’|’’’’ ’’’’’’’{|’’’’’’’ [’ ’’’[’|’’’’’[’|| {’’’’’’’’’’’’’|’’’’’’’[’ ’’[’’’’’’’’’’ ’’[’ ’’’’{|{|’’’’’’’’ (’’ 

{{|’’|’’’’’ ’’’’’’’’). 

’’[’’’’’’’’|’’|’’’ ’’||[’ ’’’’’|’’’|’’’’’’’’’’’’ ’’[’’’’||{||’’’’ |’’’’’’’’ ’ ’’’ ’’[’’’{’’’’’’’’’’’’’’’ [’{|’’’’[’’’’’’’’’’’  ’’’’|’’’||’’’ 

{|’’’’[’’’’|’’’’ ’’’ [’’’{’’{’’’ ’’[’ {{’’’’’’’|’’’’’’ {|’’’’’’ ’’’’ ’’[’’’{{’’’’’’’’ ’’’’’’’’’|’’’’ ’’{’’’{{’’’’’|’’’’ |’’|[’|’’|. 

’’’’|’’’|| ’’[’’’’’’[’’’’’’ ’’[’{|’’|’’’’|’’’|’’’’ ’’’{’’{’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’’’{’’’{|’’’ ’’’’’’ ’’’’’|’’’’’’’ ’’{||’|{[’ ’’’’  ’’[’’’{{’’’’’’’’ 

|{’’’’’’’’’’’ | [’’’’’[’’’’’’’’’|’ ’’[’’’’’’’|’’’’ ’’{|’’| ’’’’{’’’’{{|’’’ ’’’’’’’’’|’’|’’’’ ’’’ {’’’’’’’’’’’ ’’{|’’’’{[’’’’’’’’|[’’’’’’’[’ ’’’’ 

’’[’{{|’’’’| ’’’’’’’’|| ’’’’’||’’’’’ ’’’’ ’’’’’’|’’{ ’’’’’’’’’’’’’ ’’’’’’’{{’[’’’’’{’’’{|[’’’’’’’’[’ ({|’’|’’’’||| ’’{|’’’’{{’’’’’’[’’’[’ ’’’ ’’’’’’ 

’’[’{v’’’’’’’ ’’’’’’’’). ’’[’’’’’’[’’’’’’ ’’’’|’’’|| {|’’’’[’’’’’’ ’’’’’’’{|’’’’’’’ ’’’’{’’’’{’’’ [’{|’’’’[’’’’’’’’ ’’’’ ’’’’%, ’’{||[’{|’’’’’’’ ’’’’ 

’’’’%, ’’ ’’’’{|{|’’’’’’’ ’’’’ ’’’’%. 

’’{||’’’’’’’|’’ ’’[’’’’||{|’’ |’’|[’|’’’’’’’ [’’’’’’’’[’’’[’, |’’ ’’’ ’’’’’{’’’{|’’’ ’’’’’’ ’’’’’|’’’’’’’ |’’’’’’’’’’’{[’’’’’’’’’’’’[’ {’’’’’’ ’’|’’’’’’ 
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’’’|’’[’{||{{’’’’’’’’’’ ’’’’’’’{|’’’’’’’ ’’’’’ ’’’’{|{|’’’’’’’, ’’ ’’’’ | ’’’|’’[’{||{{’’’’’’’’’’ ’’{||[’{|’’’’’’’. 

’’’’{’’{’’’’ ’’’’’’’’’’’{|’’’ ’’[’’’{|’’’’’’’|’’|’’’’ ’’’’’|’’’’’’’ ’’[’ |’’{{[’{[’’’’’’’’’’’ ’’’’’’’’’{[’{’’ ’’’’’’’|| ’’’’’’ [’{|’’’’[’’’’’’’’[’ 

’’’’ ’’’’% ’’’’ ’’[’’’{{’’’’’’’’ |{’’’’’’’’’’ | ’’[’’’’’’’|’’’’ [’{|’’’’[’’’’’’| ’’’’{’’’’{{|’’’. 

’’’’ ’’[’’’{{’’’’’’’’ ’’’|’’[’’’’’’’’’|’ ’’’’{’’’’{{|’’’ ’’{||’|{[’ {|’’’’’’’’| |’’|[’|’’’’’’’, |’’ ’’’ ’’{’’’’’’’’ ’’’’’’ ’’ [’ |’’{{[’{[’’’’’’’’’’’ 

’’’’’’’’’{[’{’’ ’’’’’’, ’’’’% ’’’’’’’’’’’{|’’’ ’’|’’|’’’ ’’’’’|[’’’|’’’’ | ’’’|’’[’{||{{’’’’’’’’’’ {{’’’’’’’’{’’[’’’’’’’ ’’’’’’’’’’[’{’’{’’’’’’. 

’’’’|[’|’’’’’’’ {[’ ’’’’’ [’’’|’’’’’’{’’’’’’’’’’| ’’[’{’’’’’’’’’’’’’’ |’’’’’’’’| ’’’ {{’’’’’’’ ’’’’’’’’’’’{’’ (’’’’. ’’’ {{’’ ’’’’’ ’’’’’’’’), 

’’’’’[’|’’’’’’’’’|’’’’ ’’’||’’|’’’’’’’ ’’[’ ’’[’ ’’{[’’’{’’’’’’’ ’’’’’[’’’’’’’’[’ ’’’ ’’[’’’’’’’’’’ ’’’’’’ ’’’’’|’’’’’’’. ’’|’’’’’’[’,  |’’ {’’’’’’’’’’’’’’’’ 
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’’’’’’’ ’’[’{v’’’’’’’ ’’’’’ ’’[’’’’’’’’’’’ ’’’’’’| ’’’’’||’’’’’ ’’’’ ’’[’{’’’’’’’’’’’’’’ [’’’{’’{’’’ ’’’’’’’’’’’{|’’’ ’’’’’[’{{||’’’’’’|’’|’’’’ 

’’{’’’’’{[’’’’’’’’’’’’[’, ’’’’’{’’’’{’’’’|’’’’’’{|’’’’[’ ’’’’’|’’’’’’’ ’’’’’’’’’{[’{’’’’’ ’’’’’’ ’’’ ’’’’’’’’’ ’’’’’’ ’’’’’|’’’’’’’ ’ |’’’’’’|’’[’’’’’’’’[’ {’| 

’’’|’’[’{||{{’’| {| ’’’’’{{[’|| {|’’’’’’’’| ’’[’ [’{|’’’’[’’’’’’’’’’’ ’’’’|’’’’’’[’|’’’ ’’[’’’’’’’’’’’’ ’’[’’’’’’[’’’’’’’ ’’’ ’’{||’’’’’’’’’’ 

[’’’’|’’’’’ ’’’’’’’ ’’[’{v’’’’’’’ {’’’’’’’’’’’’’’|. 

’’|’’’’’’|’’ {[’, |’’ ’’’’ ’’{’’’’’’’ ’’{’’’’’’’’ ’’’’’’ ’’’’’|’’’’’’’ ’’’’’’ ’’’’’’’’’’’{|’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’ {’| ’’’’|’’[’|{’’’’’’’[’ ’’[’ ’’[’’’’’’’’’’’’ 

’’[’’’’’’[’’’’’’’, ’’[’ ’’{|’’’’’’’|’’’’’’’ ’’’’’’’{|’’’’’’’’’’ ’’’’’ ’’’’{|{|’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’’’{’’’{|’’’ ’’’’’’, |’’| ’’’’  ’’’’’’’’’’’{|’’’ [’{{||’’’’’ 

’’’ {’’’ ’’’’’’ ’’’’’|’’’’’’’ ’’’’’’’’’ | ’’’’’’’’’{[’{|’’’ ’’’’’’’|| ’’’’’’ ’’’’ ’’’’’’’’{’’’’’’. ’’’’[’|{|’’ ’’’’’’’ ’’’’ (’’’’%, |’’[’’’’’’’’ | 

[’’’’’[’’’’’’’’’|’’’’’’’ ’’’’{’’’’{{|’’’) {[’|’’[’’’|’’’’’ ’’’’’|’’’’’’’ ’’’ {{|’’’’’’’’ ’’’’’’ ’’’’’|’’’’’’’, | ’’|’’’’[’ ’’| ’’’’% | ’’’’’’’ ’’|’’|’’’ 

’’’’’’’’’’’’’[’’’’’’’’|’’’’ ’’[’ ’’’’’|’’’’’’’ ’’’’’’’’’{[’{’’’’’ ’’’’ ’’|’’| ’’’’’’ ’’’’’’’’{’’’’’’, {|’’’ {’’’’’|’’’ ’’[’’’’’|’’{|’’’|’’ ’’’’|’’’’’’[’|| 

’’[’’’’’’’’’’’’ ’’[’’’’’’[’’’’’’’ [’ ’’[’’’’’’’|’’’’ ’’’’ ’’’’’’’’’’’{|’’’. 

’’’’’’’{’’’’’ ’’{|’’’’{{’’’’’’’’’|’’| ’’{[’’’’’{ [’{|’’’’[’’’’’’’’’’’ ’’{|’’’’{{’’’’’’[’’’[’ ’’[’’’’|’’’. 
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Wykres 5. Schemat oszacowania liczebności populacji docelowej. 

’’[’’[’{’’’’’ ’’’’’’’’’’[’’’’’’’’’’’{’’’’’’ |’’|’’’’’’|[’’’[’ ’’’[’’’’’’’’{, ’’’ ’’{|{|’’’ ’’’’’’’’’’’{ ’’’’’|[’’’| ’’’{{ ’’[’ {’’| ’’’’’{’’’{|| | |’’{{[’{[’’’’’’’’’’’’’’ ’’’’’’’’’{[’{’’ ’’’’’’’|| ’’’’’’. 
||’’|’’’’’ ’’’’ ’’’’’|’’’’’’’ | |’’{{[’{[’’’’’’’’’’’’’’ ’’’’’’ ’ ’’’’’’/’’’’’’ {{’’’’’’ ’’’’’’ ’’’’’’’’’’’{|’’’, ’’[’ ’’’{{ {’’|’’’’’ | |’’|[’|’’’’’’’’’’’ ’’’’’’ ’’’’’’’’’{’’’ ’’’’’’’’. 

’’’’[’’’’’’’’ | ’’{|’’’’{[’’’’’’’’|[’’’|’’’’ [’{|’’’’[’’’’’’’’’’’’’’’, ’’’’|’’’’’’[’|| ’’[’’’’’’’’’’’’ ’’[’’’’’’[’’’’’’’ ’’’|’’[’{’ ’’’’’’ ’’’’’’’’’’’{|’’’. 

5 Opis ocenianej interwencji – Lorviqua (lorlatynib) 

28 lutego 2019 r. Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) przy EMA wydał pozytyw-

ną opinię dotyczącą dopuszczenia do obrotu leku Lorviqua (lorlatynib). Następnie w dniu 6 maja 2019 
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roku, decyzją Komisji Europejskiej produkt leczniczy Lorviqua został dopuszczony do obrotu na teryto-

rium Unii Europejskiej we wskazaniu: w monoterapii, w leczeniu dorosłych pacjentów z zaawansowa-

nym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP) z obecnością rearanżacji genu kinazy chłoniaka 

anaplastycznego (ALK, ang. anaplastic lymphoma kinase), u których doszło do progresji choroby: 

 po leczeniu alektynibem lub cerytynibem jako pierwszej terapii inhibitorem kinazy tyrozyno-

wej ALK (TKI, ang. tyrosine kinase inhibitor); lub 

 po leczeniu kryzotynibem oraz przynajmniej jednym inhibitorem kinazy tyrozynowej ALK 

(KE Lorviqua, ChPL Lorviqua 2020). 

Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu zostało udzielone w procedurze dopuszczenia warunkowego 

i zgodnie z art. 14a ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 726/2004. Warunkowe pozwolenie wydawane jest 

z rocznym terminem ważności i co roku przedłużane na kolejny rok, aż do spełnienia przez podmiot 

warunków określonych przez EMA. Jeżeli warunki zostaną spełnione, następuje zamiana warunkowego 

pozwolenia na „standardowe” pozwolenie ważne przez 5 lat, które następnie może być przedłużone 

na czas nieokreślony. 

Wcześniej na terenie Stanów Zjednoczonych lorlatynib (pod nazwą handlową Lorbrena) został dopusz-

czony do obrotu 2 listopada 2018 r. w leczeniu chorych na ALK-dodatniego niedrobnokomórkowego 

raka płuca z progresją po leczeniu kryzotynibem i przynajmniej jednym inhibitorem ALK w leczeniu 

choroby przerzutowej lub z progresją po leczeniu alektynibem lub cerytynibem jako I linii leczenia in-

hibitorami ALK choroby przerzutowej. Decyzja o dopuszczeniu do obrotu zostało wydane w ramach 

przyspieszonej procedury rejestracji leku (accelerated approval) (FDA 2018). 

5.1 Charakterystyka produktu leczniczego 

Poniższe opracowanie powstało w oparciu o charakterystykę produktu leczniczego z dnia 29.05.2020 r. 

(ChPL Lorviqua 2020). 
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Tabela 22. Opis ocenianej interwencji - Lorviqua (lorlatynib). 
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Podmiot odpowiedzialny, posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu 

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

 
Numery pozwoleń na dopuszczenie 

do obrotu 

EU/1/19/1355/001 

EU/1/19/1355/002 

 

Data wydania pierwszego dopusz-
czenia do obrotu/data przedłużenia 

pozwolenia: 
6 maja 2019 r. / 4 kwietnia 2020 r. 

 

Data zatwierdzenia lub częściowej 
zmiany Charakterystyki Produktu 

Leczniczego 
29 maja 2020 r. 

Grupa farmakoterapeutyczna leki przeciwnowotworowe, inhibitory kinazy białkowej 

Kod ATC L01XE44 

Dostępne preparaty 

 Lorviqua 25 mg tabletki powlekane 

Każda tabletka powlekana zawiera 25 mg lorlatynibu. 

 Lorviqua 100 mg tabletki powlekane 

Każda tabletka powlekana zawiera 100 mg lorlatynibu 

Właściwości farmakodynamiczne i farmakokinetyczne 

Właściwości farmakodynamiczne 

Mechanizm działania 

Lorlatynib jest selektywnym, kompetencyjnym względem ATP 
inhibitorem kinazy tyrozynowej ALK i inhibitorem kinazy tyrozy-
nowej onkogenu ROS1 (c-ros onkogenu 1). 

W badaniach nieklinicznych lorlatynib wykazywał inhibicję 
aktywności katalitycznej produktu niezmienionego molekular-
nie genu ALK i klinicznie istotnych kinaz będących produktami 
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Opis ocenianej interwencji - Lorviqua (lorlatynib) 

zmienionego molekularnie genu ALK w testach wykorzystują-
cych rekombinowane enzymy i hodowle komórkowe. Lorlatynib 
wykazywał znaczną aktywność przeciwnowotworową u myszy 
po ksenogenicznych transformacjach guzów nowotworowych 
wykazujących ekspresję fuzji EML4 (ang. echinoderm microtu-
bule-associated protein-like 4) z ALK w wariancie 1 (v1), w tym 
mutacje ALK: L1196M, G1269A, G1202R i I1171T. Dwie z tych 
mutacji w genie ALK, G1202R i I1171T, powodują oporność na 
alektynib, brygatynib, cerytynib i kryzotynib. Lorlatynib wyka-
zywał również zdolność przenikania przez barierę krew–mózg. 
Lorlatynib wykazywał aktywność u myszy z ortotopowymi 
wszczepami nowotworowymi w mózgu z EML4-ALK lub EML4-
ALK

L1196M
. 

Właściwości farmakokinetyczne 

Wchłanianie 

Maksymalne stężenia lorlatynibu w osoczu są szybko osiągane. 
Mediana Tmax wyniosła 1,2 godziny po podaniu pojedynczej 
dawki 100 mg i 2,0 godziny po podawaniu wielokrotnym dawki 
100 mg raz na dobę. Po doustnym podaniu tabletek lorlatynibu 
średnia bezwzględna dostępność biologiczna wyniosła 80,8% 
(90% CI: 75,7; 86,2) w porównaniu z podaniem dożylnym. 
Podawanie lorlatynibu z bogatotłuszczowym, wysokokalorycz-
nym posiłkiem powodowało zwiększenie ekspozycji o 5% w 
porównaniu z ekspozycją po podaniu tego produktu na czczo. 
Lorlatynib można podawać z posiłkiem lub bez niego. W dawce 
100 mg raz na dobę średnia geometryczna (% współczynnik 
zmienności [CV]) maksymalnego stężenia w osoczu u pacjentów 
z nowotworem wyniosła 577 (42) ng/ml, a wartość AUC wynio-
sła 5650 (39) ng·h/ml. Średnia geometryczna (% CV) klirensu po 
podaniu doustnym wyniosła 17,7 (39) l/h. 

Dystrybucja 

W warunkach in vitro lorlatynib wiąże się z białkami ludzkiego 
osocza w 66%; w umiarkowanym stopniu wiąże się z albuminą 
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lub α1-kwaśną glikoproteiną. 

Metabolizm 

U ludzi lorlatynib ulega utlenianiu i glukuronidacji będących 
jego głównymi szlakami metabolicznymi. Dane z badań in vitro 
wskazują, że lorlatynib jest metabolizowany głównie przez 
CYP3A4 i UGT1A4, z niewielkim udziałem CYP2C8, CYP2C19, 
CYP3A5 i UGT1A3. Metabolit lorlatynibu będący pochodną 
kwasu benzoesowego, powstający w wyniku oksydacyjnego 
rozpadu wiązań amidowych i aromatycznych wiązań eterowych 
lorlatynibu był głównym metabolitem w osoczu, stanowiąc 21% 
całkowitej radioaktywności w krwiobiegu. Metabolit powstały w 
reakcji oksydacyjnego rozszczepienia jest farmakologicznie 
nieaktywny. 

Eliminacja 

Okres półtrwania lorlatynibu w osoczu po podaniu pojedynczej 
dawki 100 mg wynosił 23,6 godziny. Po doustnym podaniu 100 
mg znakowanej izotopowo dawki lorlatynibu średnio 47,7% 
radioaktywności było wykrywane w moczu, a 40,9% w kale, 
przy czym średni „odzysk” całkowity wyniósł 88,6%.  

Lorlatynib w postaci niezmienionej był głównym składnikiem 
ludzkiego osocza i kału, stanowiąc odpowiednio 44% i 9,1% 
całkowitej radioaktywności. Z moczem w postaci niezmienionej 
wydalane było mniej niż 1% lorlatynibu. 

Liniowość lub nieliniowość 

Po podaniu dawki pojedynczej ogólnoustrojowa ekspozycja na 
lorlatynib (AUCinf i Cmax) wzrastała w sposób zależny od dawki w 
zakresie od 10 do 200 mg. Niewiele danych jest dostępnych dla 
zakresu dawek od 10 do 200 mg, jednak po podaniu dawki 
pojedynczej nie zaobserwowano odchylenia wartości AUCinf i 
Cmax od liniowości. W stanie stacjonarnym ekspozycja ogólnou-
strojowa (AUC24 i Cmax) w zakresie dawek od 10 do 
200 mg wzrastała mniej niż proporcjonalnie. Ponadto w stanie 
stacjonarnym ekspozycje na lorlatynib w osoczu były mniejsze 
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niż oczekiwane 
na podstawie farmakokinetyki po podaniu dawki pojedynczej, 
co wskazuje na zależną od czasu autoindukcję netto. 

Zaburzenia czynności wątroby  

Ponieważ lorlatynib jest metabolizowany w wątrobie, jego 
stężenie w osoczu może być zwiększone u pacjentów z zabu-
rzeniami czynności wątroby. Do przeprowadzonych badań 
klinicznych nie włączano pacjentów z AspAT lub AlAT > 2,5 × 
GGN lub jeśli te parametry były zwiększone z powodu choroby 
nowotworowej > 5,0 × GGN oraz pacjentów ze stężeniem bili-
rubiny całkowitej > 1,5 × GGN. Analizy farmakokinetyczne po-
pulacji wykazały, że ekspozycja na lorlatynib u pacjentów z 
łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby (n = 50) nie uległa 
istotnej klinicznie zmianie. Nie ma konieczności dostosowywa-
nia dawki u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności 
wątroby. Brak dostępnych informacji dotyczących stosowania 
tego produktu u pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi 
zaburzeniami czynności wątroby. 

Zaburzenia czynności nerek 

Z moczem w postaci niezmienionej wydalane jest mniej niż 1% 
podanej dawki lorlatynibu. Populacyjne analizy farmakokine-
tyczne wykazały, że ekspozycja na lorlatynib u pacjentów z 
łagodnymi (n = 103) lub umiarkowanymi (n = 41) zaburzeniami 
czynności nerek (CLcr > 30 ml/min) nie uległa istotnej klinicznie 
zmianie. Nie ma konieczności dostosowywania dawki począt-
kowej u pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburze-
niami czynności nerek. Informacje na temat stosowania lorlaty-
nibu u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (CLcr 

< 30 ml/min) są ograniczone (n = 1). 

Wiek, płeć, rasa, masa ciała i fenotyp 

Populacyjne analizy farmakokinetyczne u pacjentów z zaawan-
sowanym NDRP i u zdrowych ochotników wskazują, że w przy-
padku enzymów CYP3A5 i CYP2C19 wiek, płeć, rasa, masa ciała 
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i fenotypy nie mają wpływu istotnego klinicznie. 

Elektrofizjologia serca  

W badaniu A u 2 pacjentów (0,7%) stwierdzono bezwzględne 
wartości odstępu QTc skorygowane według wzoru Fridericii 
(QTcF) > 500 ms, a u 5 pacjentów (1,8%) zmianę odstępu QTcF 
w stosunku do wartości wyjściowej > 60 ms. Ponadto wpływ 
pojedynczej doustnej dawki lorlatynibu (50 mg, 75 mg i 100 
mg) w monoterapii oraz w skojarzeniu z itrakonazolem w dawce 
200 mg raz na dobę oceniano w badaniu w grupach skrzyżowa-
nych naprzemiennie (cross-over) z udziałem 16 zdrowych 
ochotników. W badaniu tym nie stwierdzono wzrostu średnich 
długości odstępu QTc przy średnich obserwowanych stężeniach 
lorlatynibu. W badaniu A u 295 pacjentów otrzymujących lorla-
tynib w zalecanej dawce 100 mg raz na dobę i poddawanych 
badaniu EKG lorlatynib był badany w populacji pacjentów, z 
której wyłączono osoby z odstępem QTc> 470 ms. W badanej 
populacji maksymalna średnia zmiana w stosunku do wartości 
wyjściowej dla odstępu PR wyniosła 16,4 ms (górna granica 
90% przedziału ufności w teście dwustronnym była równa 19,4 
ms). U 7 spośród tych pacjentów wyjściowa wartość odstępu 
PR > 200 ms. Wśród 284 pacjentów z odstępem PR < 200 ms u 
14% stwierdzono wydłużenie odstępu PR ≥ 200 ms po rozpo-
częciu leczenia lorlatynibem. Wydłużenie odstępu PR było 
zależne od stężenia. U 1% pacjentów wystąpił blok przedsion-
kowo-komorowy. U pacjentów, u których wystąpi wydłużenie 
odstępu PR może być konieczna modyfikacja dawki. 

Wskazanie 

Produkt leczniczy Lorviqua w monoterapii jest wskazany w 
leczeniu dorosłych pacjentów z zaawansowanym niedrobno-
komórkowym rakiem płuca (NDRP) z obecnością rearanżacji 
genu kinazy chłoniaka anaplastycznego (ALK, ang. anaplastic 
lymphoma kinase), u których doszło do progresji choroby: 

 po leczeniu alektynibem lub cerytynibem jako pierw-
szej terapii inhibitorem kinazy tyrozynowej ALK (TKI, 
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ang. tyrosine kinase inhibitor); lub 

 po leczeniu kryzotynibem oraz przynajmniej jednym 
inhibitorem kinazy tyrozynowej ALK. 

Dawkowanie i sposób podawania 

Leczenie lorlatynibem powinien rozpoczynać i nadzorować 
lekarz mający doświadczenie w stosowaniu przeciwnowotwo-
rowych produktów leczniczych. 

Dawkowanie 
Zalecana dawka to 100 mg lorlatynibu przyjmowanego doust-
nie raz na dobę. 

Czas trwania leczenia 

Zaleca się leczenie lorlatynibem, dopóki u pacjenta stwierdza 
się korzyści kliniczne bez objawów nieakceptowalnej toksyczno-
ści. 

Opóźnione lub pominięte dawki 

W przypadku pominięcia dawki Lorviqua dawkę pominiętą 
należy przyjąć jak najszybciej, chyba że do kolejnej dawki pozo-
stały mniej niż 4 godziny. Wówczas nie należy przyjmować 
pominiętej dawki. Nie należy przyjmować 2 dawek jednocze-
śnie w celu uzupełnienia pominiętej dawki. 

Modyfikacje dawki 

Może zaistnieć konieczność przerwania przyjmowania lorlatyni-
bu lub zmniejszenia jego dawki u danego pacjenta ze względów 
bezpieczeństwa lub z powodu nietolerancji. Schemat stopnio-
wego zmniejszania dawki lorlatynibu przedstawiono poniżej: 

 pierwsze zmniejszenie dawki: 75 mg doustnie raz na 
dobę 

 drugie zmniejszenie dawki: 50 mg doustnie raz na 
dobę. 

Jeśli pacjent nie będzie tolerować dawki 50 mg doustnie raz na 
dobę, należy zakończyć leczenie lorlatynibem. 

Zalecenia dotyczące modyfikacji dawki z powodu wystąpienia 
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objawów toksyczności oraz u pacjentów, u których wystąpił blok 
przedsionkowo-komorowy, podano w tabeli poniżej. 

Zalecenia dotyczące modyfikacji dawki lorlatynibu z powodu 
działań niepożądanych: 

Działanie niepożądane
a
 Dawkowanie lorlatynibu 

Hipercholesterolemia lub hipertriglicerydemia 

Łagodna hipercholestero-
lemia (stężenie cholesterolu 
od GGN do 300 mg/dl lub 
od GGN do 7,75 mmol/l) 

LUB 
Umiarkowana hiperchole-
sterolemia (stężenie chole-

sterolu od 301 do 400 
mg/dl lub od 7,76 do 10,34 

mmol/l) 
LUB 

Łagodna hipertrigliceryde-
mia (stężenie triglicerydów 
od 150 do 300 mg/dl lub od 

1,71 do 3,42 mmol/l) 
LUB 

Umiarkowana hipertriglice-
rydemia (stężenie triglice-

rydów od 301 do 500 mg/dl 
lub od 3,43 do 5,7 mmol/l) 

Należy rozpocząć leczenie hipoli-
pemizujące lub zmodyfikować 

leczenie już stosowane
 
zgodnie z 

zaleceniami zawartymi w drukach 
informacyjnych odpowiednich 
produktów leczniczych; konty-

nuować stosowanie lorlatynibu w 
tej samej dawce. 

Ciężka hipercholesterolemia 
(stężenie cholesterolu od 
401 do 500 mg/dl lub od 
10,35 do 12,92 mmol/l)  

LUB 
Ciężka hipertriglicerydemia 
(stężenie triglicerydów od 
501 do 1000 mg/dl lub od 

Należy rozpocząć leczenie hipoli-
pemizujące

b
; jeżeli pacjent już 

przyjmuje leki hipolipemizujące, 
należy zwiększyć ich dawkę

b
 

zgodnie z zaleceniami zawartymi 
w drukach informacyjnych odpo-
wiednich produktów leczniczych 
lub należy zmienić na nowe leki 
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5,71 do 11,4 mmol/l) hipolipemizujące
b
. Kontynuować 

stosowanie lorlatynibu, bez 
przerw w leczeniu, w tej samej 

dawce. 

Hipercholesterolemia za-
grażająca życiu (stężenie 

cholesterolu powyżej 500 
mg/dl lub powyżej 12,92 

mmol/l) 
LUB 

Hipertriglicerydemia zagra-
żająca życiu (stężenie trigli-

cerydów powyżej 1000 
mg/dl lub powyżej 11,4 

mmol/l) 

Należy rozpocząć leczenie hipoli-
pemizujące

b
 lub zwiększyć dawkę 

już przyjmowanych leków hipoli-
pemizujących

b
 zgodnie z zalece-

niami zawartymi w drukach in-
formacyjnych odpowiednich 

produktów leczniczych lub należy 
zmienić na nowe leki hipolipemi-
zujące

b
. Wstrzymać stosowanie 

lorlatynibu do czasu zmniejszenia 
nasilenia hipercholesterolemii i 

(lub) hipertriglicerydemii do 
stopnia umiarkowanego lub 

łagodnego.  
Wznowić stosowanie lorlatynibu 
w tej samej dawce, jednocześnie 
maksymalnie zwiększając dawkę 
leków hipolipemizujących

b
 zgod-

nie z zalecaniami zawartymi w 
drukach informacyjnych odpo-

wiednich produktów leczniczych. 
W przypadku ponownego wystą-
pienia ciężkiej hipercholestero-
lemii i (lub) hipertriglicerydemii, 

pomimo stosowania maksymalnej 
dawki leków hipolipemizujących

b
 

zgodnie z zaleceniami zawartymi 
w drukach informacyjnych odpo-
wiednich produktów leczniczych, 
należy zmniejszyć dawkę lorlaty-

nibu o 1 poziom. 
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Wpływ na ośrodkowy układ nerwowy (zaburzenia funkcji po-
znawczych, nastroju lub mowy) 

Stopień 2: umiarkowany 
LUB 

Stopień 3: ciężki 

Wstrzymać leczenie aż do zmniej-
szenia nasilenia objawów tok-

syczności do stopnia mniejszego 
lub równego 1. Następnie wzno-

wić leczenie lorlatynibem w 
dawce zmniejszonej o 1 poziom. 

Stopień 4: stan zagrożenia 
życia i (lub) wymagana pilna 

interwencja 
Zakończyć leczenie lorlatynibem. 

Zwiększenie aktywności lipazy i (lub) amylazy 

Stopień 3: ciężki 
LUB 

Stopień 4: stan zagrożenia 
życia i (lub) wymagana pilna 

interwencja 

Wstrzymać leczenie lorlatynibem 
do czasu powrotu aktywności 
lipazy lub amylazy do wartości 

wyjściowych. Następnie wznowić 
leczenie lorlatynibem w dawce 

zmniejszonej o 1 poziom. 

Śródmiąższowa choroba płuc (ILD) i (lub) zapalenie płuc 

Stopień 1: łagodny 
LUB 

Stopień 2: umiarkowany 

Wstrzymać leczenie lorlatynibem 
do momentu powrotu objawów 
do stanu wyjściowego i rozważyć 
zastosowanie kortykosteroidów. 

Wznowić leczenie lorlatynibem w 
dawce zmniejszonej o 1 poziom. 
Zakończyć leczenie lorlatynibem 
w razie ponownego wystąpienia 

ILD i (lub) zapalenia płuc albo jeśli 
stan zdrowia pacjenta nie popra-

wi się w ciągu 6 tygodni od 
wstrzymania stosowania lorlaty-

nibu i włączenia steroidu. 
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Stopień 3: ciężki 
LUB 

Stopień 4: stan zagrożenia 
życia i (lub) wymagana pilna 

interwencja 

Zakończyć leczenie lorlatynibem. 

Wydłużenie odstępu PR i (lub) blok przedsionkowo-komorowy 

Blok przedsionkowo-
komorowy I stopnia: bezob-

jawowy 

Kontynuować stosowanie lorlaty-
nibu, bez przerw, w tej samej 

dawce. Rozważyć wpływ innych 
stosowanych produktów leczni-
czych i wyrównać ewentualne 

zaburzenia równowagi elektroli-
towej, które mogą wydłużać 

odstęp PR. Ściśle monitorować 
pracę serca pacjenta za pomocą 
EKG i obserwować go pod kątem 

objawów potencjalnie związanych 
z blokiem przedsionkowo-

komorowym. 

Blok przedsionkowo-
komorowy I stopnia: obja-

wowy 

Wstrzymać leczenie lorlatynibem. 
Rozważyć wpływ innych stosowa-

nych produktów leczniczych i 
wyrównać ewentualne zaburze-
nia równowagi elektrolitowej, 

które mogą wydłużać odstęp PR. 
Ściśle monitorować pracę serca 

pacjenta za pomocą EKG i obser-
wować go pod kątem objawów 
potencjalnie związanych z blo-

kiem przedsionkowo-
komorowym. Po ustąpieniu obja-
wów wznowić leczenie lorlatyni-
bem w dawce zmniejszonej o 1 

poziom. 

Blok przedsionkowo- Wstrzymać leczenie lorlatynibem. 
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komorowy II stopnia bezob-
jawowy 

Rozważyć wpływ innych stosowa-
nych produktów leczniczych i 

wyrównać ewentualne zaburze-
nia równowagi elektrolitowej, 

które mogą wydłużać odstęp PR. 
Ściśle monitorować pracę serca 

pacjenta za pomocą EKG i obser-
wować go pod kątem objawów 
potencjalnie związanych z blo-

kiem przedsionkowo-
komorowym. Jeśli kolejne bada-
nie EKG nie wykaże bloku przed-

sionkowo-komorowego II stopnia, 
wznowić stosowanie lorlatynibu 
w dawce zmniejszonej o 1 po-

ziom. 

Blok przedsionkowo-
komorowy II stopnia obja-

wowy 

Wstrzymać leczenie lorlatynibem. 
Rozważyć wpływ innych stosowa-

nych produktów leczniczych i 
wyrównać ewentualne zaburze-
nia równowagi elektrolitowej, 

które mogą wydłużać odstęp PR. 
Skierować na obserwację kardio-

logiczną. Jeśli objawowy blok 
przedsionkowo-komorowy będzie 
się utrzymywał, rozważyć wszcze-

pienie rozrusznika serca. Jeśli 
objawy i blok przedsionkowo-

komorowy II stopnia ustąpią lub 
jeśli powróci bezobjawowy blok 

przedsionkowo-komorowy I 
stopnia, należy wznowić leczenie 
lorlatynibem w dawce zmniejszo-

nej o 1 poziom. 

Całkowity blok przedsion- Wstrzymać leczenie lorlatynibem. 
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kowo-komorowy Rozważyć wpływ innych stosowa-
nych produktów leczniczych i 

wyrównać ewentualne zaburze-
nia równowagi elektrolitowej, 

które mogą wydłużać odstęp PR. 
Skierować na obserwację kardio-
logiczną. Przy ciężkich objawach 
związanych z blokiem przedsion-

kowo-komorowym może być 
wskazane wszczepienie rozruszni-
ka serca. Jeśli blok przedsionko-
wo-komorowy nie ustąpi, rozwa-
żyć wszczepienie rozrusznika na 

stałe. 
Po wszczepieniu rozrusznika serca 
należy wznowić leczenie lorlaty-

nibem w pełnej dawce. Jeśli 
rozrusznik nie zostanie wszcze-
piony, należy wznowić leczenie 

lorlatynibem w dawce zmniejszo-
nej o 1 poziom tylko po ustąpie-
niu objawów oraz jeśli odstęp PR 

będzie krótszy niż 200 ms. 

Inne działania niepożądane 

Stopień 1: łagodny 
LUB 

Stopień 2: umiarkowany 

Rozważyć niemodyfikowanie 
dawki lub zmniejszyć ją o 1 po-
ziom, zgodnie ze wskazaniami 

klinicznymi. 

Stopień 3 lub większy: ciężki 

Wstrzymać leczenie lorlatynibem, 
aż objawy wrócą do stopnia co 

najwyżej 2 lub wyjściowego. 
Następnie wznowić leczenie 

lorlatynibem w dawce zmniejszo-
nej o 1 poziom. 

a - kategorie stopni nasilenia oparte są na klasyfikacji CTCAE opracowa-



 
102 
 
 

 
 
 
 
 

Lorviqua® (lorlatynib)  
w leczeniu pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca 
z obecnością rearanżacji genu ALK, u których doszło do progresji choroby  
po zastosowaniu inhibitorów ALK drugiej generacji 

 

 
Opis ocenianej interwencji - Lorviqua (lorlatynib) 

nej przez NC; b - leczenie hipolipemizujące może obejmować: inhi-
bitor reduktazy HMG CoA, kwas nikotynowy, pochodne kwasu fi-
brynowego lub estry etylowe kwasów tłuszczowych omega-3. 

Silne inhibitory cytochromu P-450 (CYP) 3A4/5 

Jednoczesne stosowanie lorlatynibu z produktami leczniczymi 
będącymi silnymi inhibitorami CYP3A4/5 oraz z produktami 
zawierającymi sok grejpfrutowy może zwiększać stężenie lorla-
tynibu w osoczu. Podczas leczenia lorlatynibem należy rozważyć 
jednoczesne stosowanie innych produktów leczniczych o mniej-
szym potencjale inhibicji CYP3A4/5. Jeśli konieczne jest jedno-
czesne stosowanie silnego inhibitora CYP3A4/5, początkową 
dawkę lorlatynibu 100 mg raz na dobę należy zmniejszyć do 
dawki 75 mg raz na dobę. Po zakończeniu jednoczesnego sto-
sowania silnego inhibitora CYP3A4/5, należy wznowić stosowa-
nie lorlatynibu w dawce sprzed rozpoczęcia podawania silnego 
inhibitora CYP3A4/5 oraz po okresie wypłukiwania z organizmu, 
wynoszącego od 3 do 5 okresów półtrwania silnego inhibitora 
CYP3A4/5. 

Szczególne grupy pacjentów 

Pacjenci w podeszłym wieku (≥ 65 lat) 

Ze względu na ograniczone dane dotyczące tej populacji nie 
można zalecić schematu dawkowania u pacjentów w wieku 65 
lat i starszych. 

Zaburzenia czynności nerek 

Na podstawie analizy farmakokinetyki populacyjnej nie jest 
wymagane dostosowanie dawki u pacjentów z prawidłową 
czynnością nerek oraz u pacjentów z łagodnymi lub umiarko-
wanymi (CLcr ≥ 30 ml/min) zaburzeniami czynności nerek. In-
formacje dotyczące stosowania lorlatynibu u 
pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (CLcr < 30 
ml/min) są bardzo ograniczone, dlatego nie zaleca się stosowa-
nia lorlatynibu u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności 
nerek. 
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Zaburzenia czynności wątroby 

Nie ma konieczności dostosowywania dawki u pacjentów z 
łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby. Brak jest dostęp-
nych informacji dotyczących stosowania lorlatynibu u pacjen-
tów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności 
wątroby, dlatego nie zaleca się stosowania 
lorlatynibu u pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburze-
niami czynności wątroby. 

Dzieci i młodzież 

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności 
lorlatynibu u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Dane nie 
są dostępne. 

Sposób podawania 

Produkt Lorviqua jest przeznaczony do stosowania doustnego. 

Pacjentom należy zalecić przyjmowanie dawki lorlatynibu mniej 
więcej o tej samej porze każdego dnia, niezależnie od posiłków. 
Tabletki należy połykać w całości (nie należy ich rozgryzać, 
kruszyć ani dzielić przed połknięciem). Tabletek nie należy 
przyjmować, jeśli są uszkodzone, popękane lub w inny sposób 
naruszone. 

Przeciwwskazania 

 Nadwrażliwość na lorlatynib lub na którąkolwiek sub-
stancję. 

 Jednoczesne stosowanie silnych induktorów 
CYP3A4/5 

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania 

Hiperlipidemia 

Stosowanie lorlatynibu wiąże się ze zwiększeniem stężenia 
cholesterolu i triglicerydów w surowicy. Mediana czasu do 
wystąpienia ciężkiego zwiększenia stężenia cholesterolu i trigli-
cerydów w surowicy wynosi odpowiednio 201 dni (zakres: od 
42 do 518 dni) i 127 dni (zakres: od 15 do 358 dni). Stężenie 
cholesterolu i triglicerydów w surowicy należy monitorować 
przed rozpoczęciem stosowania lorlatynibu, 2, 4 i 8 tygodni po 
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rozpoczęciu leczenia, a następnie regularnie. Jeśli będzie wska-
zane, to należy rozpocząć podawanie hipolipemizujących pro-
duktów leczniczych lub zwiększyć ich dawki. 

Wpływ na ośrodkowy układ nerwowy 

U pacjentów leczonych lorlatynibem obserwowano wpływ 
produktu na ośrodkowy układ nerwowy (OUN), w tym zaburze-
nia funkcji poznawczych, nastroju oraz mowy. U pacjentów, u 
których wystąpią działania niepożądane ze strony OUN, może 
zaistnieć konieczność modyfikacji dawki lub zakończenia lecze-
nia. 

Blok przedsionkowo-komorowy 

Stosowanie lorlatynibu badano w populacji pacjentów, z której 
wykluczono osoby z blokiem przedsionkowo-komorowym II lub 
III stopnia (chyba że wszczepiono u nich rozrusznik serca) oraz 
osoby z blokiem przedsionkowo-komorowym dowolnego stop-
nia z odstępem PR > 220 ms. U pacjentów leczonych lorlatyni-
bem zgłaszano przypadki wydłużenia odstępu PR oraz bloku 
przedsionkowo-komorowego. Przed rozpoczęciem stosowania 
lorlatynibu należy przeprowadzić badanie elektrokardiografii 
(EKG), szczególnie u pacjentów ze stwierdzonymi czynnikami 
predysponującymi do wystąpienia zdarzeń sercowo-
naczyniowych a następnie wykonywać je co miesiąc. U pacjen-
tów, u których wystąpi blok przedsionkowo-komorowy, może 
zaistnieć konieczność modyfikacji dawki. 

Zmniejszenie frakcji wyrzutowej lewej komory 

Zmniejszenie wartości frakcji wyrzutowej lewej komory (LVEF) 
opisywano u pacjentów, którzy otrzymywali lorlatynib i u któ-
rych LVEF oceniano przed rozpoczęciem leczenia i co najmniej 
raz w ramach oceny kontrolnej. Na podstawie dostępnych 
danych z badań klinicznych nie jest możliwe ustalenie związku 
przyczynowo-skutkowego między stosowaniem lorlatynibu a 
zmianami kurczliwości mięśnia sercowego. U pacjentów z czyn-
nikami ryzyka chorób serca i pacjentów z chorobami mogącymi 
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wpływać na LVEF należy rozważyć monitorowanie pracy serca, 
w tym ocenę LVEF na początku i w trakcie leczenia. U pacjen-
tów, u których w czasie leczenia pojawią się istotne objawy 
przedmiotowe i (lub) podmiotowe ze strony serca, należy roz-
ważyć monitorowanie pracy serca, w tym ocenę LVEF. 

Zwiększenie aktywności lipazy i amylazy 

U pacjentów leczonych lorlatynibem występowały przypadki 
zwiększenia aktywności lipazy i (lub) amylazy. Mediana czasu do 
wystąpienia zwiększonej aktywności lipazy i amylazy w surowicy 
wynosi odpowiednio 70 dni (zakres: od 7 do 696 dni) i 41 dni 
(zakres: od 7 do 498 dni). U pacjentów otrzymujących lorlatynib 
należy liczyć się z ryzykiem zapalenia trzustki z powodu współ-
występującej hipertriglicerydemii i (lub) możliwości wywoływa-
nia tego zaburzenia przez potencjalny mechanizm wewnętrzny. 
Pacjentów należy monitorować pod kątem zwiększenia aktyw-
ności lipazy i amylazy przed rozpoczęciem leczenia lorlatyni-
bem, a następnie regularnie, zgodnie ze wskazaniami klinicz-
nymi. 

Śródmiąższowa choroba płuc (ILD) i (lub) zapalenie płuc 

U pacjentów leczonych lorlatynibem dochodziło do ciężkich lub 
zagrażających życiu działań niepożądanych ze strony układu 
oddechowego, wskazujących na ILD i (lub) zapalenie płuc. Każdy 
pacjent zgłaszający zaostrzenie objawów ze strony układu 
oddechowego sugerujących ILD i (lub) zapalenie płuc (np. 
duszność, kaszel i gorączkę) powinien być niezwłocznie przeba-
dany pod kątem wystąpienia tych chorób. W zależności od 
nasilenia objawów leczenie lorlatynibem należy wstrzymać i 
(lub) zakończyć. 

Interakcje międzylekowe 

W badaniu przeprowadzonym z udziałem zdrowych ochotników 
jednoczesne stosowanie lorlatynibu i ryfampicyny, silnego 
induktora CYP3A4/5, wiązało się ze zwiększeniem aktywności 
aminotransferazy alaninowej (AlAT) i aminotransferazy aspara-
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ginianowej (AspAT), bez zwiększenia stężenia bilirubiny całkowi-
tej i aktywności fosfatazy alkalicznej. Jednoczesne stosowanie 
silnego induktora CYP3A4/5 jest przeciwwskazane. Należy w 
miarę możliwości unikać jednoczesnego stosowania lorlatynibu 
z umiarkowanymi induktorami CYP3A4/5, ponieważ także one 
mogą zmniejszać stężenie lorlatynibu w osoczu. Należy unikać 
jednoczesnego stosowania lorlatynibu z substratami CYP3A4/5 
o wąskim indeksie terapeutycznym, w tym między innymi alfen-
tanylem, cyklosporyną, dihydroergotaminą, ergotaminą, fenta-
nylem, hormonalnymi środkami antykoncepcyjnymi, pimozy-
dem, chinidyną, syrolimusem i takrolimusem, ponieważ lorlaty-
nib może zmniejszać stężenie tych produktów leczniczych. 

Wpływ na płodność i ciążę 

Podczas leczenia lorlatynibem i przez co najmniej 14 tygodni po 
przyjęciu ostatniej dawki pacjenci płci męskiej mający partnerki 
zdolne do zajścia w ciążę muszą stosować skuteczną metodę 
antykoncepcji, w tym prezerwatywy, a pacjenci płci męskiej, 
których partnerki są w ciąży muszą stosować prezerwatywy. W 
trakcie leczenia lorlatynibem płodność mężczyzn może być 
zmniejszona. Przed rozpoczęciem leczenia mężczyźni powinni 
zasięgnąć porady na temat skutecznych sposobów zachowania 
płodności. Kobietom w wieku rozrodczym należy doradzić, aby 
w czasie przyjmowania lorlatynibu unikały zajścia w ciążę. W 
trakcie leczenia lorlatynibem należy stosować wysoce skuteczną 
metodę antykoncepcji niehormonalnej, ponieważ lorlatynib 
może znosić działanie hormonalnych środków antykoncepcyj-
nych. Jeśli konieczne jest stosowanie antykoncepcji hormonal-
nej, oprócz niej należy również używać prezerwatyw. Stosowa-
nie skutecznej metody antykoncepcji należy kontynuować przez 
co najmniej 35 dni po zakończeniu leczenia. Nie wiadomo, czy 
lorlatynib wpływa na płodność kobiet. 

Nietolerancja laktozy 

Ten produkt leczniczy zawiera laktozę jako substancję pomocni-
czą. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją 
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galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania 
glukozygalaktozy nie powinni przyjmować tego produktu leczni-
czego. 

Dieta niskosodowa 

Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) w 
tabletce 25 mg lub100 mg. Pacjenci będący na diecie niskoso-
dowej powinni być poinformowani, że produkt ten uznaje się za 
„wolny od sodu”. 

Kompetencje niezbędne do zastosowania wnioskowanej interwencji 
Leczenie lorlatynibem powinien rozpoczynać i nadzorować 
lekarz mający doświadczenie w stosowaniu przeciwnowotwo-
rowych produktów leczniczych  

5.2 Obecny sposób finansowania ocenianej interwencji 

Obecnie produkt leczniczy Lorviqua nie jest finansowany ze środków publicznych (MZ 18/02/2020). 
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6 Rekomendacje agencji HTA 

6.1 Rekomendacje AOTMiT 

Produkt leczniczy Lorviqua nie podlegał do tej pory ocenie przez Agencję Oceny Technologii Medycz-

nych i Taryfikacji.  

6.2 Rekomendacje zagraniczne 

W celu odnalezienia zagranicznych rekomendacji refundacyjnych dotyczących produktu leczniczego 

Lorviqua w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca przeszukiwano dokumenty oraz portale inter-

netowe następujących agencji oceny technologii: 

 Scottish Medicines Consortium (SMC); 

 All Wales Medicines Strategy Group (AWMSG); 

 National Institute for Health and Care Excellence (NICE); 

 Institute fur Qualitat und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG); 

 Haute Autorite de Sante (HAS); 

 Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH); 

 Pharmaceutical Benefits Advisory Committee (PBAC); 

 Pharmacology and Therapeutics Advisory Committee (PTAC); 

 National Centre for Pharmacoeconomics (NCPE); 

 European Network for Health Technology Assessment (EUnetHTA) 

Dane dotyczące oceny zasadności finansowania lorlatynibu odnaleziono na stronach: IQWiG, NICE, 

SMC, CADTH, HAS, PTAC oraz NCPE. Przegląd rekomendacji z uwzględnieniem kluczowych wniosków 

zamieszczono w tabeli poniżej. 

Tabela 23. Podsumowanie wyszukiwania zagranicznych rekomendacji refundacyjnych dla preparatu 
Lorviqua. 

Kraj/region 
Organizacja 

(skrót nazwy) 
Data Rekomendacja Uwagi 

Niemcy 

Institut für Qualität 
und Wirtschaftlich-

keit im Gesund-
heitswesen (IQWiG) 

2019 negatywna 

Wnioskowane wskazanie: dorośli chorzy z ALK-dodatnim, 
zaawansowanym NDRP z progresją choroby po leczeniu alek-
tynibem lub cerytynibem jako pierwszą terapią anty-ALK lub 

po leczeniu kryzotynibem i co najmniej jednym innym ALK-TKI. 
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Kraj/region 
Organizacja 

(skrót nazwy) 
Data Rekomendacja Uwagi 

Nie stwierdzono dodatkowych korzyści klinicznych z uwagi na 
brak badań umożliwiających porównanie lorlatynibu z tera-

piami stanowiącymi standard postępowania. 

Irlandia 
National Centre for 

Pharmacoeconomics 
(NCPE) 

2019 negatywna 
Wnioskowane wskazanie: w ramach wskazania rejestracyjne-

go. Brak akceptacji pierwotnie wnioskowanej ceny, refundacja 
po negocjacjach cenowych (NCPE 2019). 

Wielka  
Brytania 

National Institute  
for Health  

and Care Excellence  
(NICE) 

2020 pozytywna 

Lorlatynib uzyskał pozytywną rekomendację odnośnie słusz-
ności finansowania we wskazaniu do leczenia ALK-dodatniego 

zaawansowanego NDRP u dorosłych, u których doszło do 
progresji choroby po leczeniu alektynibem lub cerytynibem 
lub po leczeniu kryzotynibem i ≥ 1 innym ALK-TKI. Leczenie 

przedłużające przeżycie u schyłku życia (z ang. life-extending 
treatment at the end of life) (NICE 2020). 

Kanada 

Canadian Agency for 
Drugs and Technol-

ogies in Health 
(CADTH) 

2020 negatywna 

Rekomendacja ostateczna. 

Wnioskowane wskazanie: w leczeniu pacjentów z ALK-
dodatnim, przerzutowym NDRP, u których doszło do progresji 
w trakcie leczenia kryzotynibem i ≥1 innym inhibitorem ALK 
lub u których doszło do progresji w trakcie leczenia cerytyni-

bem lub alektynibem (CADTH 2020). 

Ocenianym produktem leczniczym jest Lorbrena (lorlatynib). 

Szkocja 
Scottish Medicines 

Consortium  
(SMC) 

2020 pozytywna 

Wnioskowane wskazanie: leczenie dorosłych pacjentów z ALK-
dodatnim NDRP, u których doszło do progresji choroby 

w trakcie leczenia alektynibem lub cerytynibem albo w trakcie 
leczenia kryzotynibem i ≥ 1 ALK-TKI. Leczenie pacjentów u 

schyłku życia (z ang. end of life) (SMC 2020). 

Nowa  
Zelandia 

Pharmacology and  
Therapeutics Advi-

sory Committee  
(PTAC) 

bd. bd. bd. 

Australia 

Pharmaceutical  
Benefits Advisory  

Committee 
(PBAC) 

2019 pozytywna 

Wnioskowane wskazanie: leczenie dorosłych pacjentów z ALK-
dodatnim, przerzutowym (stadium IV) NDRP, u których doszło 

do progresji choroby w trakcie leczenia ≥ 1 ALK-TKI (PBAC 
2019). 

Walia 
All Wales Medicines 

Strategy Group 
(AWMSG) 

2019 bd. 
Produkt leczniczy Lorviqua spełnił kryteria wykluczenia z 
analizy z uwagi na ocenę interwencji w NICE (szczegóły w 

tekście poniżej) (AWMSG 2019). 

Francja 
Haute Autorité de  

Sainté  
(HAS) 

2020 pozytywna 

Wnioskowanie wskazane: leczenie dorosłych pacjentów z ALK-
dodatnim NDRP, u których doszło do progresji choroby 

w trakcie leczenia alektynibem lub cerytynibem albo w trakcie 
leczenia kryzotynibem i ≥ 1 ALK-TKI (HAS 2020). 

Europa 

European Network 
for Health Technolo-

gy Assessment 
(EUnetHTA) 

bd. bd. bd. 

Data ostatniego wyszukiwania: 23.06.2020 r. 
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Na portalu brytyjskiego komitetu National Institute for Health and Care Excellence odnaleziono doku-

ment stanowiący ostateczną rekomendację refundacyjną opublikowaną 13 maja 2020 r. dotyczącą 

zastosowania lorlatynibu w ocenianym wskazaniu. W wyniku przeprowadzonej oceny skuteczności 

klinicznej decyzją ekspertów, zgodnie z zarejestrowanym wskazaniem lorlatynib jest rekomendowany 

do stosowania w leczeniu ALK-dodatnich NDRP u dorosłych, u których stwierdzono progresję choroby 

po: 

 alektynibie lub cerytynibie stosowanych jako pierwsza terapia ALK-TKI; 

 kryzotynibie i ≥ 1 innym ALK-TKI (NICE 2020). 

Zaawansowany ALK-dodatni NDRP jest zazwyczaj leczony ALK-TKI (alektynib lub cerytynib albo kryzo-

tynib, a następnie brygatynib lub cerytynib). Autorzy rekomendacji podkreślają, że od momentu do-

stępności alektynibu, ani kryzotynib ani cerytynib nie są preferowane w terapii pacjentów nieleczo-

nych. Z kolei, brygatynib został zarejestrowany do stosowania wśród chorych uprzednio leczonych 

kryzotynibem. W przypadku utraty efektu działania alektynibem, jedyną możliwą opcją leczenia aktu-

alnie pozostaje chemioterapia. Wobec powyższego, eksperci zaznaczają, że u pacjentów, u których 

wystąpiła progresja po leczeniu ALK-TKI zastosowanie znajduje chemioterapia oparta na związkach 

platyny (PDC, z ang. Platinum Doublet Chemotherapy) lub atezolizumab z bewacyzumabem, karbopla-

tyną i paklitakselem (ABPC). W celu oceny wyższości lorlatynibu nad aktualnie stosowanym postepo-

waniem przeprowadzono porównanie pośrednie zestawiające ocenianą interwencję z PDC lub ABCP, w 

wyniku której wykazano dłuższe przeżycie bez progresji choroby wśród chorych leczonych lorlatyni-

bem w porównaniu do PDC i ABCP oraz potencjalnie dłuższe przeżycie całkowite w porównaniu do 

ABCP. Wobec powyższego, decyzją komitetu NICE oceniana interwencja (lorlatynib), może być rozwa-

żana, jako technologia wydłużająca przeżycie u schyłku życia (z ang. life-extending treatment at the 

end-of-life) (NICE 2020).  

Na portalu All Wales Medicines Strategy Group odnaleziono informację z czerwca 2019 r. o rozpoczęciu 

procedury oceny produktu leczniczego Lorviqua (lorlatynib) w monoterapii dorosłych pacjentów z ALK-

dodatnim NDRP, u których stwierdzono progresję choroby po alektynibie lub cerytynibie stosowanych 

jako pierwsza terapia ALK-TKI lub kryzotynibie i ≥ 1 innym ALK-TKI. Z uwagi na ocenę interwencji w 

NICE, produkt Lorviqua spełnił kryteria wykluczenia z analizy (AWMSG 2019). W związku z publikacją 

ostatecznej rekomendacji NICE w maju 2020 r. w sprawie refundacji lorlatynibu w ocenianym wskaza-

niu walijscy ministrowie wydali dalsze instrukcje do NHS w Walii w celu wdrożenia wytycznych oceny 

technologii NICE. Zgodnie z przyjętymi rozporządzeniami, w przypadku pozytywnej oceny NICE dot. 
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stosowania danego leku, NHS w Walii jest zobowiązany do zapewnienia funduszy i środków na refun-

dację tej technologii w ciągu 2 miesięcy od pierwszej publikacji ostatecznej oceny (NICE 2020).  

W lutym 2020 r. na portalu agencji Scottish Medicines Consortium opublikowano decyzję dotyczącą 

stosowania lorlatynibu na terenie Szkocji we wskazaniu do leczenia dorosłych pacjentów u schyłku 

życia (z ang. end of life) z ALK-dodatnim NDRP, u których doszło do progresji choroby w trakcie lecze-

nia: 

 alektynibem lub cerytynibem stosowanych jako pierwsza terapia ALK-TKI; 

 kryzotynibem i ≥ 1 ALK-TKI (SMC 2020). 

Oceniana interwencja została dopuszczona do użytku w ramach NHS Scotland tymczasowo, z zastrze-

żeniem ciągłego monitorowania oraz przyszłej kolejnej oceny. Swoją decyzję oparto o wyniki badania 

I/II fazy bez grupy kontrolnej. W analizowanym badaniu przeprowadzonym w podgrupie pacjentów 

z ALK-dodatnim NDRP wcześniej leczonych, zastosowanie lorlatynibu wiązało się z osiągnięciem 

wskaźnika obiektywnej odpowiedzi na leczenie na poziomie 40%. Ponadto, w ocenie pacjentów z co 

najmniej jedną zmianą z OUN odpowiedź na leczenie wystąpiła u 54%, co wskazuje na zdolność leku 

do przenikania przez barierę krew-mózg (SMC 2020).  

W styczniu 2020 r. francuska agencja HTA Haute Autorite de Sante opublikowała pozytywną rekomen-

dację dotyczącą finansowania lorlatynibu we wskazaniu do leczenia dorosłych pacjentów z zaawanso-

wanym ALK-dodatnim NDRP, u których stwierdzono progresję choroby podczas leczenia: 

 alektynibem lub cerytynibem stosowanych jako pierwsza terapia ALK-TKI lub 

 kryzotynibem i ≥ 1 ALK-TKI (HAS 2020). 

Autorzy rekomendacji zwracają uwagę, że w momencie opracowywania zalecenia opcje terapeutyczne 

dotyczące leczenia ALK-dodatniego NDRP uwzględniały zastosowanie w I linii alektynibu, cerytynibu 

i kryzotynibu, a w ramach II linii leczenia alektynibu lub cerytynibu. Wobec braku możliwości porów-

nawczych lorlatynibu do obecnie stosowanych terapii, dokładne miejsce ocenianej technologii w stra-

tegii terapeutycznej nie jest sprecyzowane. Jednakże, w chwili obecnej Komisja uważa, że lorlatynib 

może być zastosowany w ramach drugiej lub trzeciej linii leczenia. Swoją decyzję autorzy rekomendacji 

oparli na podstawie wyników badania fazy I/II. Podkreślono, że produkt leczniczy Lorviqua nie przynosi 

poprawy w leczeniu ALK-dodatniego NDRP, jednak Komisja opowiada się za umieszczeniem lorlatynibu 

na liście leków podlegających refundacji, a utrzymanie niniejszej opinii będzie warunkowane zbiorem 
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dalszych danych dotyczących efektywności klinicznej lorlatynibu w niniejszej populacji. Ponadto, komi-

sja dokona ponownej oceny produktu leczniczego Lorviqua w ciągu 2 lat na podstawie wszystkich no-

wych danych klinicznych w tym wskazaniu (HAS 2020).  

Niemiecka agencja Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen poddała ocenie 

produkt leczniczy Lorviqua we wskazaniu leczenie dorosłych chorych z ALK-dodatnim, zaawansowa-

nym NDRP z progresją choroby po leczeniu alektynibem lub cerytynibem jako pierwszą terapią anty-

ALK lub po leczeniu kryzotynibem i co najmniej jednym innym ALK-TKI. W ramach oceny wyróżniono 

dwie subpopulacje pacjentów: 

 chorych, u których można zastosować dalsze leczenie przeciwnowotworowe – jako kompara-

tor w tej subpopulacji wskazano postępowanie zindywidualizowane obejmujące podanie ALK-

TKI alektynibu i cerytynibu w monoterapii lub skojarzeniu, 

 chorych, u których nie można zastosować dalszego leczenia przeciwnowotworowego – jako 

komparator w tej subpopulacji wskazano najlepsze leczenie wspomagające (BSC, z ang. best 

supportive care) (IQWiG 2019). 

W przeprowadzonej ocenie uwzględniono wyniki badania I fazy (Shaw 2017), na podstawie którego 

analitycy stwierdzili brak dodatkowej korzyści klinicznej wynikającej z zastosowania lorlatynibu (IQWiG 

2019). Dwudziestego drugiego listopada 2019 Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA 2019) wydało 

decyzję aktualizującą ocenę potencjalnych korzyści wynikających z uwzględnienia nowych, potencjal-

nych leków – stwierdzono w niej, że dodatkowe korzyści z zastosowania lorlatynibu wśród pacjentów 

z NDRP po progresji na alektynibie lub cerytynibie w ramach terapii pierwszej linii ALK TKI, oraz dodat-

kowe korzyści z zastosowania lorlatynibu po progresji na kryzotynibie i przynajmniej jednym kolejnym 

ALK TKI, nie zostały udowodnione. Należy jednak zaznaczyć, że swoją decyzję uzasadniono faktem, iż 

zaprezentowane dane nie pozwalały na bezpośrednie porównanie z terapią aktualnie stanowiącą 

standard postępowania. Ponadto, zarzutem ekspertów był brak pośrednich porównań opartych na 

badaniach RCT, które umożliwiłyby określenie dodatkowej korzyści lorlatynibu. Wobec powyższego, z 

uwagi na brak wiarygodnych doniesień naukowych wykazanie dodatkowej korzyści klinicznej dla lorla-

tynibu nie było możliwe (G-BA 2019). 

Produkt leczniczy lorlatynib był również poddany ocenie poprzez ekspertów australijskiego komitetu 

Pharmaceutical Benefits Advisory Committee, którzy w listopadzie 2019 r. wydali pozytywną rekomen-

dację dotyczącą zastosowania ocenianej interwencji we wskazaniu do leczenia dorosłych pacjentów 
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z ALK-dodatnim, przerzutowym (stadium IV) NDRP, u których doszło do progresji po wcześniejszym 

leczeniu: 

 kryzotynibem i ≥ 1 ALK-TKI, lub 

 ALK-TKI innym niż kryzotynib w II i kolejnych liniach leczenia. 

Powyższe zalecenie zostało wydane w związku z dostrzeżeniem przez komitet PBAC wysoce niezaspo-

kojonej potrzeby w tej populacji pacjentów w zakresie leczenia ALK-dodatniego NDRP z szerszym za-

sięgiem mutacji i większą aktywnością w OUN. Podkreślono jednak, że umieszczenie lorlatynibu 

w wykazie technologii finansowanych będzie miało miejsce, gdy osiągnięty będzie próg opłacalności, tj. 

koszt leczenia będą mniejsze względem obecnie stosowanej terapii alektynibem (PBAC 2019).  

Irlandzka agencja HTA National Centre for Pharmacoeconomics na podstawie szybkiego przeglądu (ra-

pid review) nie rekomendowała refundacji leku Lorviqua po cenie zaproponowanej przez wnioskodaw-

cę, jednocześnie wskazując na brak konieczności przeprowadzenia pełnej oceny efektywności klinicz-

nej i kosztowej. Ostatecznie jednak po negocjacjach cenowych Ministerstwo Zdrowia Irlandii wydało 

zgodę na refundację leku (NCPE 2019). 

W ramach rekomendacji wstępnej Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health nie rekomen-

duje refundacji lorlatynibu u chorych z ALK-dodatnim, przerzutowym NDRP, u których doszło do pro-

gresji w trakcie leczenia kryzotynibem i ≥1 innym inhibitorem ALK lub w progresji po leczeniu cerytyni-

bem lub alektynibem. Jako przyczyny podano brak pewności co do dodatkowej korzyści klinicznej - 

poza zwiększeniem odsetka odpowiedzi (z uwagi na ograniczenia dostępnego badania klinicznego II 

fazy) oraz brak efektywności kosztów względem chemioterapii i najlepszego leczenia podtrzymującego 

przy wnioskowanej cenie. Jednocześnie zauważono, że lorlatynib jest lekiem wykazującym działanie 

przeciwnowotworowe przy działaniach niepożądanych możliwych do leczenia, poszerzającym wybór 

dostępnych terapii oraz łatwym w stosowaniu, w związku z czym jest opcją wartościową z perspektywy 

pacjentów (CADTH 2019). Komitet CADTH utrzymał swoją decyzję w ostatecznej rekomendacji poda-

jąc, że przy wnioskowanej cenie lorlatynibu nie osiągnięto efektywności kosztowej w porównaniu do 

chemioterapii lub BSC (z ang. best supportive care). Z uwagi na brak możliwości bezpośredniego po-

równania ocenianej interwencji w zakresie istotnych aspektów z punktu widzenia decyzji dotyczącej 

słuszności finansowania, tj. braku wyników punktów końcowych OS, PFS i QoL z innymi dostępnymi 

terapiami oraz niejasności w zakresie oszacowań efektywności kosztowej leku decyzją ekspertów fi-

nansowanie produktu leczniczego lorlatynib nie jest rekomendowane we wnioskowanym wskazaniu. 
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Równocześnie zaznacza się, że pojawienie się nowych, dobrze zaplanowanych badań kontrolnych 

uwzgledniających ocenę OS, PFS i QoL może być podstawą do ponownej oceny lorlatynibu w powyż-

szym wskazaniu (CADTH 2020).   
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7 Dobór komparatorów 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (MZ 02/04/2012) w ramach oceny technologii medycz-

nych należy przedstawić w pierwszej kolejności porównanie z refundowaną technologią opcjonalną 

(komparatorem), czyli procedurą medyczną, finansowaną ze środków publicznych możliwą do zasto-

sowania w danym stanie klinicznym, we wnioskowanym wskazaniu, dostępną na terytorium Rzeczypo-

spolitej Polskiej, zgodnie ze stanem faktycznym w dniu złożenia wniosku. Podobnie wytyczne HTA 

(AOTMIT 2016) definiują w pierwszej kolejności komparator jako tzw. istniejącą praktykę, czyli sposób 

postępowania, który w praktyce medycznej prawdopodobnie zostanie zastąpiony przez ocenianą 

technologię. 

Zakres wskazania rejestracyjnego dla leku Lorviqua obejmuje chorych na zaawansowanego NDRP 

z rearanżacją genu ALK, u których doszło do progresji choroby: 

 po leczeniu alektynibem lub cerytynibem, jako pierwszej terapii inhibitorem kinazy tyrozyno-

wej ALK lub  

 po leczeniu kryzotynibem oraz przynajmniej jednym inhibitorem kinazy tyrozynowej ALK (ChPL 

Lorviqua 2020). 

W ramach wnioskowanego programu lekowego lek Lorviqua będzie stosowany w leczeniu dorosłych 

pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub uogólnionym niedrobnokomórkowym rakiem płuca 

z obecnością rearanżacji genu kinazy chłoniaka anaplastycznego ALK, u których doszło do progresji po 

zastosowaniu inhibitorów ALK drugiej generacji (biorąc pod uwagę refundację w polskich warunkach 

zapis ten jest zgodny z zapisem rejestracyjnym, gdyż włączenie lorlatynibu zawsze musi być poprze-

dzone progresją na ALK TKI II generacji). 

Wytyczne praktyki klinicznej 

Wytyczne praktyki klinicznej wskazują, że u chorych na zaawansowanego NDRP z rearanżacją genu ALK 

można zastosować: 

 u pacjentów, u których progresja wystąpiła po leczeniu CHT można zastosować kryzotynib 

(SEOM 2019), alektynib (SEOM 2019, ESMO 2019), cerytynib (ESMO 2019) lub brygatynib (SE-

OM 2019, ESMO 2019); 
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 u pacjentów, u których progresja wystąpiła po leczeniu kryzotynibem: rozpoczęcie leczenia 

alektynibem (NCCN 6.2020, JLCS 2019, SEOM 2019, ESMO 2019), brygatynibem (NCCN 6.2020, 

SEOM 2019, NICE 2019, ESMO 2019), cerytynibem (NCCN 6.2020, JLCS 2019, SEOM 2019, NI-

CE 2019, ESMO 2019, CCO 2016) lub CHT (CCO 2016; NCCN 6.2020); 

 u pacjentów, u których progresja wystąpiła po leczeniu inhibitorami kinazy tyrozynowej now-

szej generacji (alektynibem, brygatynibem lub cerytynibem) można rozważyć leczenie lorlaty-

nibem (NCCN 6.2020, SEOM 2019, JLCS 2019, ESMO 2019, CCO 2016) lub chemioterapię 

(NCCN 6.2020); 

 odrębne zalecenia dotyczą subpopulacji chorych z oligoprogresją w trakcie leczenia kryzotyni-

bem lub ALK TKI II generacji, u których można rozważyć miejscowe leczenie przerzutu z konty-

nuacją dotychczas stosowanego ALK TKI I lub II generacji, bądź miejscowe leczenie przerzutu 

z rozpoczęciem ALK TKI II generacji; 

W trzeciej linii leczenia, u chorych, u których doszło do progresji choroby po drugiej linii leczenia inhi-

bitorami kinazy ALK (alektynibie, brygatynibie lub cerytynibie) zaleca się leczenie lorlatynibem (NCCN 

6.2020) lub chemioterapię (NCCN 6.2020). 

Pierwsza linia leczenia anty-ALK 

W chwili obecnej zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia, w ramach programu lekowego „B6. 

Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C 34)” finansowaniem ze środków publicznych 

w I linii leczenia u chorych wcześniej niepoddawanych systemowemu leczeniu z powodu zaawansowa-

nego nowotworu w stadiach zaawansowania miejscowego (stopień III – z wyjątkiem sytuacji, w któ-

rych możliwe jest zastosowanie radiochemioterapii, radioterapii lub chirurgicznego leczenia) lub uo-

gólnienia (stopień IV) objęte są: 

 u chorych z rearanżacją w genie ALK lub ROS1 – kryzotynib;  

 u chorych z rearanżacją w genie ALK – alektynib, cerytynib. 

Przy czym zgodnie z zapisami programu odnośnie kryteriów włączenia do terapii kryzotynibem: „cho-

rzy z niepowodzeniem wcześniejszej chemioterapii wielolekowej z udziałem pochodnych platyny lub 

monoterapii stosowanej z powodu zaawansowanego nowotworu lub chemioterapii jednolekowej sto-

sowanej z powodu zaawansowanego nowotworu” - u pacjentów stosujących leczenie systemowe 

można także zastosować kryzotynib. Należy zaznaczyć, że w przypadku wcześniejszej chemioterapii 
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zastosowanie kryzotynibu nadal oznacza I linię leczenia anty-ALK. Alektynib i cerytynib natomiast mogą 

być zastosowane jedynie w przypadku chorych wcześniej niepoddawanych systemowemu leczeniu z 

powodu choroby uogólnionej lub miejscowo zaawansowanej. 

Druga linia leczenia anty-ALK 

W chwili obecnej zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia, w ramach programu lekowego „B6. 

Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C 34)” finansowaniem ze środków publicznych 

objęty jest w leczeniu II linii chorych po niepowodzeniu terapii innym inhibitorem ALK – alektynib i 

cerytynib (MZ 18/02/2020). 

Należy jednak zauważyć, że wytyczne praktyki klinicznej zalecają w przypadku progresji po lekach anty-

ALK II generacji rozpoczęcie leczenia lekiem III generacji, wskazując jednocześnie na brak zasadności 

stosowania leków I generacji po progresji choroby po leczeniu lekami II generacji. Ponadto zakres 

wskazania rejestracyjnego dla kryzotynibu („leczenie dorosłych pacjentów z wcześniej leczonym ALK-

dodatnim zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca”) wynika bezpośrednio z kryteriów 

włączenia do badania rejestracyjnego dla tego leku (PROFILE 1007), w którym oceniano efektywność 

tego leku względem chemioterapii, u pacjentów z progresją po leczeniu chemioterapią opartą na po-

chodnych platyny (Shaw 2013). Co prawda zapisy programu lekowego w przypadku kryzotynibu dla 

pacjentów uprzednio leczonych są bardzo ogólne i szerokie – „chorzy z niepowodzeniem wcześniejszej 

chemioterapii wielolekowej z udziałem pochodnych platyny lub monoterapii stosowanej z powodu 

zaawansowanego nowotworu lub chemioterapii jednolekowej stosowanej z powodu zaawansowanego 

nowotworu”, niemniej dane literaturowe oceniające możliwość zastosowania kryzotynibu po lekach 

anty-ALK II generacji są skrajnie skąpe. Wytyczne kliniczne, sekwencyjność stosowania ALK TKI, związa-

na z występowaniem oporności na poszczególne generacje, opinie ekspertów klinicznych przemawiają 

za wykluczeniem kryzotynibu z grona komparatorów dla lorlatynibu po nieskuteczności inhibitorów 

ALK II generacji.  

Należy tu także rozważyć szersze niż rejestracyjne zapisy programu lekowego dla alektynibu i cerytyni-

bu – „wcześniej leczonych kryzotynibem” (rejestracyjne) oraz „po niepowodzeniu terapii innym inhibi-

torem ALK” (refundacyjne), co oznacza potencjalną możliwość zastosowania ALK TKI II generacji po 

inhibitorze II generacji, czyli np. cerytynibu po alektynibie w pierwszej linii (lub na odwrót). Nie jest to 

jednak wyraźnie rekomendowane w wytycznych, poszerza zapisy rejestracyjne, a dowody kliniczne na 

temat skuteczności takiego postępowania są znacznie ograniczone. 
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W ostatnim czasie z pozytywnym wynikiem została zakończona przez AOTMiT ocena produktu leczni-

czego Alunbrig (brygatynib), do stosowania w ramach programu lekowego: „Leczenie niedrobnoko-

mórkowego raka płuca (AOTMiT 132/2019). W ramach wspomnianego programu lekowego brygatynib 

miałby być przypuszczalnie stosowany u chorych na niedrobnokomórkowego raka w stadium miejsco-

wego zaawansowania lub uogólnienia z progresją po zastosowaniu kryzotynibu we wcześniejszych 

liniach leczenia, w tym również progresją w postaci nowej pojedynczej zmiany w ośrodkowym układzie 

nerwowym (AOTMiT AWA 35/2019). Ponadto, na portalu AOTMiT widnieje kolejny wniosek w trakcie 

oceny dotyczący brygatynibu w leczeniu w ramach programu lekowego „Leczenie niedrobnokomór-

kowego raka płuca” (AOTMiT 50/2020). 

Dodatkowo wytyczne kliniczne wskazują, że w tej linii możliwe jest zastosowanie chemioterapii, jedno-

cześnie podkreślając, iż leczeniem z wyboru u chorych na NDRP z rearanżacją genu ALK jest zastoso-

wanie leków anty-ALK. Zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej u chorych na 

NDRP możliwe jest zastosowanie w ramach chemioterapii skojarzenia cisplatyny z pemetreksedem 

(w przypadku raków o histologii innej niż z przewagą raka płaskonabłonkowego postępowanie to okre-

ślono jako najskuteczniejszą opcję) lub chemioterapii docetakselem lub pemetreksedem (w II linii le-

czenia).  

Trzecia linia leczenia anty-ALK 

Obecnie polscy pacjenci nie mają możliwości leczenia ALK TKI w trzeciej linii tj. w przypadku niepowo-

dzenia terapii dwoma ALK TKI lub wykształcenia się mechanizmów oporności na ten rodzaj leczenia. W 

takiej sytuacji jedyną opcją terapeutyczną pozostaje chemioterapia standardowa. Praktyką rekomen-

dowaną w wytycznych klinicznych w przypadku progresji po leczeniu ALK TKI II generacji jest zastoso-

wanie lorlatynibu (NCCN 6.2020). Oczywiście, jak poprzednio należy tu rozważyć szersze niż wskazanie 

rejestracyjne zapisy programu lekowego dla alektynibu i cerytynibu – pozwalające na potencjalną moż-

liwość zastosowania ALK TKI II generacji po inhibitorze II generacji także w III linii anty-ALK „po niepo-

wodzenie terapii innym inhibitorem ALK”. 

Tabela 24. Zakres wskazań rejestracyjnych i refundacyjnych dla leków anty-ALK. 

Produkt  
leczniczy (INN) 

Zakres wskazania rejestracyjnego Zakres wskazania refundacyjnego (MZ 18/02/2020) 

XALKORI 
[kryzotynib] 
(ChPL Xalkori 

2020) 

Xalkori w monoterapii jest wskazany w:  

 leczeniu I rzutu dorosłych pacjentów z ALK-
dodatnim zaawansowanym NDRP 

 leczeniu dorosłych pacjentów z wcześniej leczonym 

Rozpoznanie histologiczne lub cytologiczne gruczola-
koraka płuca lub NDRP z przewagą utkania gruczola-
koraka z rearanżacją genów ALK lub ROS1: 

 nieleczeni (chorzy wcześniej nie poddawani syste-
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Lorviqua® (lorlatynib)  
w leczeniu pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca 
z obecnością rearanżacji genu ALK, u których doszło do progresji choroby  
po zastosowaniu inhibitorów ALK drugiej generacji 

Produkt  
leczniczy (INN) 

Zakres wskazania rejestracyjnego Zakres wskazania refundacyjnego (MZ 18/02/2020) 

ALK-dodatnim zaawansowanym NDRP 

 leczeniu dorosłych pacjentów z ROS1-dodatnim 
zaawansowanym NDRP. 

mowemu leczeniu z powodu zaawansowanego 
nowotworu1) oraz  

 uprzednio leczeni (chorzy z niepowodzeniem wcze-
śniejszej chemioterapii wielolekowej z udziałem 
pochodnych platyny lub monoterapii stosowanej z 
powodu zaawansowanego nowotworu lub chemio-
terapii jednolekowej stosowanej z powodu zaa-
wansowanego nowotworu) 

ALECENSA  
[alektynib] 

(ChPL Alecensa 
2020) 

Produkt leczniczy Alecensa w monoterapii jest wska-
zany: 

  w leczeniu I rzutu u dorosłych pacjentów z zaa-
wansowanym ALK-dodatnim NDRP; 

 w leczeniu dorosłych pacjentów z zaawansowanym 
ALK-dodatnim NDRP wcześniej leczonych kryzoty-
nibem. 

Rozpoznanie histologiczne lub cytologiczne gruczola-
koraka płuca lub NDRP z przewagą utkania gruczola-
koraka (dopuszcza się rozpoznanie raka wielkoko-
mórkowego lub NOS w przypadku alektynibu) z 
rearanżacją genów ALK: 

 w I linii leczenia (chorzy wcześniej nie poddawani 
systemowemu leczeniu z powodu zaawansowane-
go nowotworu) oraz  

 w leczeniu pacjentów z zaawansowanym ALK-
dodatnim NDRP po niepowodzeniu terapii innym 
inhibitorem ALK 

ZYKADIA 
[cerytynib] 

(ChPL Zykadia 
2020) 

Produkt leczniczy Zykadia w monoterapii jest wska-
zany:  

 w leczeniu I rzutu dorosłych pacjentów z ALK-
dodatnim NDRP 

 w leczeniu dorosłych pacjentów z ALK-dodatnim 
NDRP wcześniej leczonych kryzotynibem 

ALUNBRIG  
[brygatynib] 

(ChPL Alunbrig 
2020) 

Alunbrig jest wskazany do stosowania w monoterapii 
u dorosłych pacjentów z ALK-dodatnim zaawanso-
wanym NDRP u chorych leczonych wcześniej kryzo-
tynibem. 

Alunbrig jest wskazany do stosowania w monoterapii 
u dorosłych pacjentów z ALK-dodatnim zaawanso-
wanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca 
(NDRP), nieleczonych wcześniej inhibitorem ALK. 

Brak refundacji. 

Opinie ekspertów 

``` {[’’’’’ ’’{’’’’| ’’’’’’ ’’’’’’’’’{||’’’ {’’’’[’{{’’’’’ |’’’{|’’[’’’[’ {’| ’’[’ ’’’’{’’’’{{|’’’ ’’’’’’’’’|’’|’’’’ | ’’{[’|’’| [’ [’’’’’’’| 

’’[’{|’’||’’| {’’[’{’’{|’’|’’’’’ ’’’[’|’’’’’[’|’’’ |’’{{[’{[’’’’’’’’’’’ ’’’’’’ ’’ ’’’’’’’’{’’’’’’ (’’{||[’{|’’’’’) ’’[’ ’’’’’|’’’ ’’’’’’ ’’’’ 

’’’’’’’’{’’’’’’. ’’[’’’{[’{|[’’’[’ [’ ’’{{[’{’’’’’’[’’’’’’’’’’’ {’| ’’|| {’’’’’ {’’’’’’’’’’’{ ’’||’’| ’’|’’{’’’’’’’[’’’| ’’’’’’’’’|’’’’ ’ {{[’{[’’’’’’’’| 

’’’ ’’{’’’’{|’’’’ ’’’’’’’’’|’’’’’. ```’|’’{|[’|| ’’’’{’’’’{{|’’’ ’’’’|’’’’’|[’ ’’’’’’’’{|’’’’’’’’ [’’’’’[’’’’’’’’’|’, ’’|’’’’’|’’  {’’’’’’’ 

’’[’{{|’’[’’’’’’’’’’’ |’’ ’’’’’’’’’’[’’’’’’. ``` ’’’’’’’’’’’’’’ |’’’{|’’[’’’[’ {’| {|’’’’’’’’| | ’’{[’|’’| [’ [’’’’’’’| ’’’ |’’’’{’’{’’’ 

’’’|’’[’{||{{|’’’’’’’’’’ {’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’’’’’{|’’’’’ → ’’’’{|{|’’’’’ (’’’’’ [’’’’’’{[’{’’’’’) ’’[’ ’’’’’{[’’’’’’’’|’’’’’’’ ’[’{’’’{|’’’’’’’ ’’[’ 

{’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’ {’’’’’’’’’’’ ’’{[’’’{’’’’’’’ ’’’’’[’’’’’’’’[’. ’’’’’’’’’’ ’’|{’’’’’’’ ’’||[’ ’’{{’’’’’’’’’’ ’’|| {’’’’’’’’’’’’’’’’ ’[’{’’’{|’’’’’’’ 

{’’[’’’’[’’’’’’’’ ’’||’’’’’’’ ’’[’ ’’[’’’’’’’’’’ ’’’’’’’’’’’{[’’’’ {’’’’[’ ’’’’’’’ ’’’’ ’’’’’ ’’’’’’’’’’|’’|’’’’’’{||’’’ ’’{’’’’’’’ (’’’’. ’’’’|’’[’|{’’’’’’’[’ 

’’[’ ’’’’’{’’’{|’’’ ’’{[’’’{’’{’’ ’’[’ |’’{{[’{[’’’’’’’’’’’ ’’’’’’’’’{[’{’’ ’’’’ ’’’’’’’’{’’’’’’). ’’’’{’’’’{’’’ ’’’{’’’’|’’’|, |’’ ’’[’ ’’’’’’’’’{’’’’’’’’’’ 

{’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’’’’’ ’’[’{v’’’’’’’, ’’|’’|’’’ [’’’ ’’[’{{|’’[’’’’’’’’’’’’’’ | ’’’|’’[’{’’ ’’[’ |’’{{[’{[’’’’’’’’’’’ ’’’’’ ’’’’’|’’|’’’’’’{|’’’ ’’’’’’ 

’’’’’’’’’’’[’ | ’’’’’’’’’{[’{|’’’ ’’{’’’’’’’’ ’’’’’’’’{’’’’’’. ’’’’’’[’ ’’||’’’’’| ’’{’’’’’’’’’’’{ ’’{|’’’’’’’’’’’’’’|’’| |’’  ’’’|’’[’{’’’’’ 
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Lorviqua® (lorlatynib)  
w leczeniu pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca 
z obecnością rearanżacji genu ALK, u których doszło do progresji choroby  
po zastosowaniu inhibitorów ALK drugiej generacji 

’[’{’’’{|’’’’’’’ ’’’{’’’’|’’’| [’’’’ ’’’’ ’’{’’’’ ’’{|’’’’[’’’’’’|’’|’’’’ ’’[’’’’[’’’|’’’ ’’’’’’’’’|’’|’’’’ [’’’’’[’|’’’’’ {’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’’’’’{|’’’’’ -

> ’’’’{|{|’’’’’, ’’|’’| {’’| ’’’’{|{|’’’’’ -> ’’’’’’’{|’’’’’. ’’[’’’’’{’’[’’’’|’’’ ’’{’’’’’’’’’’’{’’’’’ ’’[’ |’’{{[’{[’’’’’’’’’’’ ’’’’’’’{|’’’’’’’ ’’’{{ 

{|’’’’’’’’| ’’[’{|’’’’’’’’’’’’ ’’{[’’’’’ ’’’’|’’’’’’’|’’|{{’’’’’ ’’’’{|{|’’’’’’’ ’ ’[’{’’’{|’’’’’’’. ’’[’{’’’{|’’’’’ ’’[’{’’’’’’’ ’’[’{||{{’’’’’’{|| 

’’{[’’’’ ’’’’|’’’’’’’|’’|{{’’’’’, ’’[’ {{’’’’[’’’’’ ’’’’’|’’| ’’’’’’’{{’’’, ’’’ {|’’|’’’’|’’’[’|’’’ ’’’’ ’’’’’{||’’’’ ’’{’’’’’’’’’’ ’’’’’|’’’’’’’, ’’’ 

’’{|{|’’’’ ’’|’’|’’’ {{[’{[’’’’’’’’| ’[’{’’’{|’’’’’. ’’’’{[’’’’’’’{{ ’’’ [’’’’’’’’ ’’’’’’’’’’’[’ | ’’’’{’’’’{{|’’’ ’’’’{|{|’’’’’ ’’|’’|’’’ 

{{[’{[’’’’’’’’| ’’’’’|’’’’’ ’’’ {|’’|’’’’|’’’|’’’’ ’’{||’’’’’’’’’’’’’’ ’’’’’’’’’’’{|’’’, ’’ ’’’ ’’ ’’’’’’ ’’’’’|’’’’’’’ |’’{{[’{[’’’’’’’’’’’ |’’’’’’’’’’’’ 

’’||’’’’’’’’ ’’’’’’’{|’’’’’, ’’[’ ’’{|{’’’’[’ ’’’’’’’[’’’’[’’’|’’’’’’’ ’’[’{||{{’’’’ ’’’|’’’’’’’ {’| ’’’||’’|’’’’’’’ {’’{’’’’ ’’ ’[’{’’’{|’’’’’’’’’’. 

’’[’’’’’’’{[’, ’’’’’’’’’{ ’’’ ’{{’’’’’’|’’|’’’ {’’’’’’’’{’’’{|’’ |’’’’’’’’’’’’ {’’’’[’ ’’’’{’’’’{{’’ |’’{{[’{[’’’’’’’’’’’ ’’[’ {[’’’’’’ ’’[’’’’’’’|’’’’ ’’’’’’-

’’’’’’ {’’’ {’’’’’’’’ ’’’’’’’’{’’’’’’ ’’’’’ ’’’’’ |’’{{[’{[’’’’’’’’’’’, ’’ ’’’’’’’’’’’’’’ ’’[’ ’’’’’’’[’’’’[’’’|’’’’’’’ {|’’’’ ’’’’’|’’’ ’’’’’’’|||’’’’’’ 

[’{{||’’’’’’| ’’’’’’’’’’[’{’’{’’’’’| (’’’’’’ ’’[’{v’’’’’’’ ’’’’’’’’). ’’’’{{ [’’’’’ |’’[’’’’’’’ | [’’’’{’’’’’ ’’{’’’’{|’’’ ’’’’’’’’’|’’’’’ 

’’{|’’’’{{’’’’’’[’’’’’’ ’’{|’’| ’’’’’’’’, ’’’’|’’’ ’’’{’’’’|’’’’[’ ’’{’’’’’{’’’’’’|’’’’’ |’’{{[’{[’’’’’’’’’’’ ’’’’’’’{|’’’’’’’ ’’’ ’’ ’’’’’’, ’’[’ 

’’[’’’’[’’’’’’’’, |’’ ’’{||[’{|’’’’’ ’ ’’’’{|{|’’’’’ {| {|’’’’|’’’’ {{[’{[’’’’’’’’’’, ’’’’{[’’’’’’’{{ ’’[’ ’’’|{{|’’’’’’’’’’ ’’{[’’’{’’{’’ ’’’’ 

’’’’’’’{|’’’’’’’’ ’’’’’|’’| [’’’’’’| ’’[’|[’{{’’’’’ ’’’’’’’’’’[’{’’{’’’’’’’ (’’’’’’’’ ’’’’’’’’). 

Rekomendacje ekspertów agencji HTA 

Według ekspertów brytyjskiej agencji NICE w ramach I linii leczenia ALK-TKI możliwe jest zastosowanie 

kryzotynibu, alektynibu lub cerytynibu. W przypadku zastosowania kryzotynibu, po wystąpieniu pro-

gresji choroby możliwe jest wdrożenie cerytynibu. Zdaniem ekspertów jest to postępowanie bardziej 

korzystne od kontynuacji terapii kryzotynibem. Z kolei, w przypadku progresji w trakcie leczenia cery-

tynibem korzystniejsze wydaje się włączenie chemioterapii (jeśli pacjent jest w dobrej kondycji) niż 

kryzotynibu. Komitet NICE zaleca podobne podejście w przypadku stosowana alektynibu w ramach I 

linii ALK-TKI, a ponadto podkreśla, że nie rekomenduje się podawania innego ALK-TKI po niepowodze-

niu alektynibu, ponieważ nie odnotowano wystarczających dowodów na skuteczność takiego postę-

powania. Podsumowując, zdaniem członków NICE zastosowanie kryzotynibu (ALK-TKI I generacji) nie 

ma uzasadnienia do stosowania po niepowodzeniu terapii ALK-TKI II generacji (alektynib, cerytynib), a 

powyższe leki nie powinny być stosowane zamiennie w praktyce klinicznej (NICE 2018). Wśród ALK-TKI 

wyróżnia się również możliwość zastosowania brygatynibu, który jest zarejestrowany dla pacjentów po 

niepowodzeniu leczenia kryzotynibem. Członkowie komitetu NICE zwracają uwagę na potrzebę pa-

cjentów z ALK-dodatnim NDRP na inhibitory ALK III generacji, jakim jest lorlatynib, który stanowiłyby 

kolejną linię leczenia w zastępstwie za chemioterapię (NICE 2020). Podobnie, eksperci szkockiej agencji 

SMC wyróżniają kryzotynib i alektynib jako I linie leczenia w terapii pacjentów z ALK-dodatnim NDRP. 

Po niepowodzeniu terapii kryzotynibem wyróżniano możliwość zastosowania cerytynibu lub brygaty-
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Lorviqua® (lorlatynib)  
w leczeniu pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca 
z obecnością rearanżacji genu ALK, u których doszło do progresji choroby  
po zastosowaniu inhibitorów ALK drugiej generacji 

nibu. Autorzy rekomendacji nie przewidywali możliwości włączenia terapii kryzotynibem po niepowo-

dzeniu ALK-TKI II generacji, ani wymiennego zastosowania alektynibu i cerytynibu (SMC 2020). Podob-

nego zdania byli członkowie kanadyjskiej agencji CADTH. Pomimo negatywnej rekomendacji w sprawie 

słuszności objęcia finansowaniem lorlatynibu we wnioskowanym wskazaniu w dokumencie stanowią-

cym ocenę tej technologii zawarto informacje dotyczące sekwencyjności zastosowania ALK-TKI. Jako 

standard postępowania w ramach I linii leczenia ALK-TKI wyróżniono opcje terapeutyczne - kryzotynib i 

alektynib. W przypadku progresji podczas leczenia I rzutu podkreślono korzyści z terapii alektynibem 

lub cerytynibem. Z kolei w ramach III linii leczenia wyróżniano jedynie możliwość chemioterapii (CA-

DTH 2020).  

Podsumowanie i decyzja 

Uwzględniając powyższe dane na wykresie poniżej zestawiono trzy możliwe ścieżki terapii zaawanso-

wanego NDRP ALK-dodatniego. 
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Lorviqua® (lorlatynib)  
w leczeniu pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca 
z obecnością rearanżacji genu ALK, u których doszło do progresji choroby  
po zastosowaniu inhibitorów ALK drugiej generacji 

Wykres 6. Możliwe ścieżki terapii w II i III linii leczenia zaawansowanego raka płuca (NDRP, ALK+). 

 

* W zależności od inhibitora zastosowanego w poprzedniej linii leczenia: alektynib -> cerytynib, lub cerytynib -> alektynib 

Uwzględniając zalecenia towarzystw naukowych oraz praktykę kliniczną należy zwrócić uwagę, że w 

leczeniu pacjentów z zaawansowanym ALK-dodatnim NDRP należy zachować logiczną sekwencyjność 

w stosowaniu inhibitorów kinazy tyrozynowej. Terapie chorych powinno rozpoczynać się od najniż-

szych generacji ALK-TKI, wdrażając wyższe technologie w kolejnych liniach leczenia. W obecnej sytuacji 

refundacyjnej w Polsce leczenie rozpoczyna się od kryzotynibu, po którym miejsce zajmują ALK-TKI II 

generacji – alektynib oraz cerytynib. W kolejnym rzucie leczenia podkreśla się rolę chemioterapii stan-

dardowej, która zgodnie z zaleceniami PTOK uwzględnia w warunkach polskich pemetreksed w skoja-
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Lorviqua® (lorlatynib)  
w leczeniu pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca 
z obecnością rearanżacji genu ALK, u których doszło do progresji choroby  
po zastosowaniu inhibitorów ALK drugiej generacji 

rzeniu z cisplatyną (w I linii chemioterapii, zgodnie z wytycznymi i praktyką kliniczną) oraz pemetreksed 

lub docetaksel (w dalszych liniach chemioterapii). ’’’’[’’’’’’’’ | ’’’|’’’’’’’’’’’ ’’’’’’’’’’’’’ {|’’’’’’ ’’’’’|’’’’’’’ [’{’’| 

’’’’’’’’’[’{{|’’’ ’’’’’’’{[’’’’’[’’’[’’’’|{’’[’’’’’’’’[’ {’’’’’’ ’’|’’’’’’ ’’’’’’[’’’[’[’’’’ ’’’|’’[’’’’’’’’’’’[’ ’’{|’’| ’’{’’’| ’’’’’’’’’’’’’’’’ ([’’’’{ 

’’’’’’’’’’’’’ [’{’’| ’’’|’’{’’’’’’ ’’’|’’’’’’ ’’{|’’’’{{’’’’’’[’’’[’ ’’’ ’’[’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’’’’’’|| ’’’’’||’’’’’ ’’’’ ’’ ’’’’|’’{, 

’’’’’’ ’’[’{v’’’’’’’ ’’’’’’’’) ’’[’’’’’’’’’’|’’|’’’ {’’’’’’’’’’’{’’’’’ ’’’’’’’’’’[’{’’{’’’’’’ ’’’ ’’’’’{’’’{|’’’ ’’’’’’ {’’{’’’’’’ ’’’’’’’’{|’’’’’’’’ ’’ 

’’’’’’’’’’’{|’’’ | |’’’’’’’’’’’{[’’’’’’’’|’’’ ’’’’’’’’ | {’’’’{’’’’|’’’’’| ’’’’’’’’ ’’’’’’’|| ’’’’’’ ’’’ ’’’’’{’’’’’’’’’’’’ ’’[’’{’’’’’’’ ’’’{{ ’’’|’’|’’’’’ 

{’’’’’’’’’’’{ {’’{’’’’’’ {’’[’’’’{|[’’’’’’ ’’’’’’’’’{{’’’’{’’’’’’’’’ ’ ’’’{’’’’’{|’’| – {{[’{[’’’’’’’’| ’’’{{ [’’’ ’’ ’’’’% ’’’’’’’’’’’{|’’’. ’’’’|’’’’’’ 

’’’’|’’’| {’’’’’’’’’’’{|’’’ ’’’’’’’’’’’’[’’’’|’’’’ |’’’’’’’’{’’’|’’|’’’’ ’’’{’’’’’{|’’| ’’|’’| ’’’’{’’[’’’’’’{|’’| ’’’’ {|’’’ ’’{’’’’’’’ ’’’’’|’’’’’’’ 

’’’|’’[’{’ ’’| ’’’’%. Uwzględniając zapisy wnioskowanego programu lekowego należy zwrócić uwagę, że 

oceniana interwencja (Lorviqua) niejako uzupełnia brak skutecznej technologii lekowej po niepowo-

dzeniu leczenia ALK-TKI II generacji. Wobec powyższego niewątpliwie głównym komparatorem dla 

ocenianej interwencji powinny być schematy chemioterapii refundowane w warunkach polskich w 

leczeniu NDRP. Należy jednak podkreślić, że zapisy w obecnie obowiązującym programie lekowym B.6. 

są szersze w porównaniu do zapisów rejestracyjnych i umożliwiają wymienne zastosowanie alektynibu 

i cerytynibu w kolejnych liniach, co może powodować, że powyższe technologie mają zastosowanie na 

tym samym etapie co lorlatynib i w niektórych sytuacjach mogą stanowić dla niego komparator. 

’’[’’’’’{’’[’’’’[’, ’’’[’|’’’’’[’|| ’’’|’’’’’’’’| ’’’’’’’’’{[’{|’’’ ’’’’ ’’’’’’’’{’’’’’’ ’’’’|’’|| {[’’’| ’’’’’ |[’{{’’|’’ ’’ ’’|’’[’’’’’’’’’’ 

’’’|’’’’’’’|[’’’’’ ’’{|’’| ’’’’{’’’’{{|’’’ ’’’ ’’|{’’’’’’’ ’’’’’’’’’{[’’’’|’’’ ’’{||’’[’{[’’’’’’’’|’’’ ’’[’ ’’’’’|’’’ ’’’’’’’’’{|’’’’[’ 

[’’’{’’’’[’’’’’’’’’’’, ’’[’ {{’’’’’{|’’ {|’’’’{| ’’’|{{|’’’’’’’’’’ {’’’’’’’’ {|{’’’’’’’’ ’’’ ’’{’’’’{|’’’’ ’’’’’’’’’|’’’’’. Wobec powyższego, 

alektynib i cerytynib również powinny zostać uwzględnione jako potencjalne komparatory dla lorlaty-

nibu. W niniejszym opracowaniu poruszano również kwestię brygatynibu, który nie jest refundowany 

w warunkach polskich i nie zostanie poddany ocenie ekonomicznej, ale pojawił się w zaleceniach towa-

rzystw naukowych, a ponadto dwukrotnie został poddany ocenie przez AOTMiT z pozytywną reko-

mendacją w sprawie słuszności objęcia finansowaniem w warunkach polskich. Uwzględniając powyż-

sze, w niniejszym raporcie został uznany jako komparator dodatkowy w analizie klinicznej, mając na 

uwadze, że w najbliższym czasie może zostać technologią finansowaną i realnie stosowaną w II linii 

leczenia ALK-dodatniego NDRP po niepowodzeniu leczenia kryzotynibem. Nie ujęto go w analizie eko-

nomicznej ani BIA, ze względu na nieznane ostateczne zapisy refundacyjne oraz cenę leku. 

Podsumowując, podstawowym i najbardziej właściwym komparatorem dla lorlatynibu jest chemiotera-

pia standardowa (pemetreksed z cisplatyną – schemat podstawowy, rozważany jako pierwsza linia che-

mioterapii zgodnie z wytycznymi i praktyką kliniczną oraz pemetreksed lub docetaksel - schemat dodat-
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kowy, dalsze linie), jednak z uwagi na rozszerzone zapisy refundacyjne jako komparatory dla ocenianej 

interwencji uznano również alektynib oraz cerytynib. Ponadto, z uwagi na możliwość uzyskania finanso-

wania w warunkach polskich w niedalekiej przyszłości jako komparator dodatkowy w analizie klinicznej 

uznano brygatynib.  
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8 Dobór punktów końcowych 

Zgodnie z aktualnymi wytycznymi oceny technologii medycznych w celu oceny korzyści zdrowotnej 

należy uwzględnić istotne klinicznie punkty końcowe odnoszące się do śmiertelności, przebiegu i nasi-

lenia jednostki chorobowej oraz jakości życia (AOTMiT 2016). Rak płuca w stadiach nieoperacyjnego 

zaawansowania jest nowotworem o postępującym przebiegu klinicznym, który skraca przeżycie cho-

rych, jednocześnie pogarszając jego jakość. Z tego względu w zakresie punktów końcowych należy 

uwzględnić przeżycie całkowite (OS, z ang. Overall Survival), a także wskaźniki odpowiedzi długotermi-

nowej takie jak przeżycie wolne od progresji choroby (PFS, z ang. progression-free survival) oraz czas do 

wystąpienia progresji choroby (TTP, z ang. time to progression). Zgodnie z wytycznymi EMA ocena PFS 

powinna być oparta na kryteriach radiologicznych np. RECIST (EMA 2017). 

W ocenie należy uwzględnić także obiektywną odpowiedź na leczenie (odpowiedź całkowitą oraz od-

powiedź częściową) ocenianą, zgodnie z wytycznymi EMA, w oparciu na kryteria radiologiczne np. 

RECIST (EMA 2012). Ocenie należy poddać również czas trwania odpowiedzi na leczenie (DOR, z ang. 

duration of response), czas do wystąpienia odpowiedzi. Należy także zwrócić uwagę na odpowiedź 

zmian wewnątrzczaszkowych (z ang. intracranial response), gdyż w przebiegu NDRP u dużego odsetka 

pacjentów dochodzi do rozwoju przerzutów do mózgu (Duchnowska 2009), a leki anty-ALK różnią się 

skutecznością w tym obszarze (Zhang 2019). 

Ponadto w ocenie leków onkologicznych należy uwzględnić punkty końcowe typu PROs (z ang. patient-

reported outcomes), obejmujące ocenę jakości życia (EMA 2016). W ocenie jakości życia uwzględnia 

się ogólne kwestionariusze lub specyficzne dla danej jednostki chorobowej, jak European Organisation 

for Research and Treatment of Cancer (EORTC) Quality of Life Questionnaire–Core 30 (QLQ-C30) oraz 

Lung Cancer Module (QLQ-LC13). 

Istotne z perspektywy pełnej analizy klinicznej interwencji jest przeprowadzenie oceny bezpieczeństwa 

– zdarzeń niepożądanych ogółem, w poszczególnych kategoriach ciężkości, poważnych zdarzeń niepo-

żądanych, związanych z leczeniem lub prowadzących do jego zakończenia. W ocenie należy uwzględnić 

również ocenę specyficznych zdarzeń niepożądanych związanych ze stosowaną terapią. 
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9 Zakres analiz 

9.1 Analiza kliniczna 

Analiza kliniczna będzie miała na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa stosowania produktu lecz-

niczego Lorviqua (lorlatynib) w leczeniu dorosłych pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórko-

wym rakiem płuca z obecnością rearanżacji genu kinazy ALK, u których doszło do progresji choroby: 

• po leczeniu alektynibem lub cerytynibem jako pierwszej terapii inhibitorem kinazy tyrozy-

nowej ALK; lub 

• po leczeniu kryzotynibem oraz przynajmniej jednym inhibitorem kinazy tyrozynowej ALK  

w ramach proponowanego programu lekowego, która zostanie przeprowadzona w oparciu o aktualne 

Wytyczne oceny technologii medycznych, wersja 3.0 (AOTMiT 2016), Rozporządzenie Ministra Zdrowia 

w sprawie minimalnych wymagań, jakie muszą spełniać analizy zawarte w uzasadnieniu wniosku 

o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, wyrobu medycznego, które nie mają odpowiednika refundowanego w danym wskaza-

niu (MZ 02/04/2012) oraz wytyczne przeprowadzania przeglądów systematycznych Cochrane Collabo-

ration: Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions, wersja 5.2.0 (Higgins 2017). 

W celu odnalezienia dostępnych danych naukowych (przeglądów systematycznych i metaanaliz, badań 

z randomizacją, doniesień konferencyjnych aktualizujących wyniki tych prób klinicznych, badań obser-

wacyjnych oraz badań dotyczących efektywności praktycznej) dotyczących lorlatynibu zostanie wyko-

nany przegląd systematyczny, z uwzględnieniem słów kluczowych, zgodnych ze sformułowanym pyta-

niem badawczym, opartym o następujący schemat PICOS:  

Tabela 25. Kryteria PICOS. 

Parametr Kryteria włączenia Kryteria wykluczenia 

Populacja  
(P. z ang. Population) 

 dorośli chorzy na miejscowo zaawansowa-
nego lub uogólnionego niedrobnokomór-
kowego raka płuca, z obecnością rearanżacji 
genu kinazy ALK, u których doszło do pro-
gresji choroby po leczeniu inhibitorem kina-
zy tyrozynowej ALK II generacji 

 niedrobnokomórkowy rak płuca bez rea-
ranżacji genu kinazy ALK 

 brak progresji po leczeniu inhibitorami 
kinazy tyrozynowej ALK 

 dopuszczano badania prowadzone w szer-
szej populacji (odnośnie statusu rearanżacji 
genu ALK lub wcześniejszego leczenia ALK 
TKI), pod warunkiem obecności wyróżnio-
nych podgrup obejmujących populację do-
celową 
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Parametr Kryteria włączenia Kryteria wykluczenia 

Interwencja  
(I. z ang. Intervention) 

 lorlatynib stosowany zgodnie z zapisami 
ChPL 

 dawkowanie niezgodne z ChPL Lorviqua 

Komparatory  
(C. z ang. Comparison) 

 chemioterapia standardowa (pemetreksed 
z cisplatyną [schemat podstawowy], peme-
treksed lub docetaksel [schematy dodat-
kowe]) 

 alektynib 

 cerytynib 

 brygatynib – komparator dodatkowy 

 Inne niż uwzględniane komparatory 

 Komparator nie był wymagany w przypad-
ku badań bez grupy kontrolnej 

Punkty końcowe/ 
Miary efektów zdrowotnych  

(O. z ang. Outcomes) 

 przeżycie całkowite 

 odpowiedź na leczenie (odpowiedź całko-
wita, odpowiedź częściowa) 

 czas trwania odpowiedzi na leczenie 

 czas do wystąpienia odpowiedzi na lecze-
nie 

 odpowiedź zmian wewnątrzczaszkowych  

 przeżycie wolne od progresji choroby 

 czas do wystąpienia progresji choroby 

 jakość życia 

 bezpieczeństwo 

 inne niż uwzględniane punkty końcowe 
(ocena wyłącznie farmakokinetyki, farma-
kodynamiki, parametrów laboratoryjnych 
nieistotnych klinicznie) 

Rodzaj włączonych badań  
(S. z ang. Study design) 

 badania kliniczne z randomizacją i grupą 
kontrolną, badania bez randomizacji z lub 
bez grupy kontrolnej, badania pragmatycz-
ne, postmarketingowe lub rejestry chorych 
w formie pełnotekstowej oraz streszczenia 
lub plakaty doniesień konferencyjnych do-
starczające nowych lub uaktualnionych 
wyników pełnotekstowych badań 

 przeglądy systematyczne oceniające lorla-
tynib 

 badania na zwierzętach, badania in vitro, 
serie przypadków, analizy ekonomiczne 

 abstrakty doniesień konferencyjnych do 
badań innych niż uwzględnione w analizie 
w formie pełnotekstowej 

Ponadto wskazane jest również przeprowadzenie dodatkowej oceny bezpieczeństwa na podstawie 

danych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, 

Europejskiej Agencji Leków (EMA, z ang. European Medicines Agency) oraz agencji rejestracyjnej Sta-

nów Zjednoczonych Ameryki (FDA, z ang. Food and Drug Administration). 

9.2 Analiza ekonomiczna 

Z uwagi na istotny wpływ rozważanego problemu zdrowotnego zarówno na jakość jak i długość życia 

chorych, ocenę ekonomiczną produktu leczniczego Lorviqua® należy w pierwszej kolejności przepro-

wadzić techniką analizy kosztów-użyteczności (CUA), gdzie miarę wyniku zdrowotnego stanowią lata 

życia skorygowane o jakość (QALY). Jednakże z powodu ograniczonych danych klinicznych, wynikają-
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cych m.in. z niewielkiej liczebności populacji docelowej, konieczne będzie przeprowadzenie analizy 

wrażliwości uwzględniającej najważniejsze niepewności związane z oceną kliniczną produktu Lorviqua. 

Zgodnie z Wytycznymi AOTMIT (AOTMiT 2016) analizę ekonomiczną można ograniczyć do analizy kon-

sekwencji kosztów w następujących przypadkach: 

 Braku wiarygodnych danych umożliwiających porównanie skuteczności i bezpieczeństwa in-

terwencji ocenianej z komparatorami bądź niejednoznacznych wyników analizy klinicznej (np. 

heterogeniczne populacje w badaniach klinicznych, sposób raportowania punktów końcowych 

w badaniach klinicznych uniemożliwiający opracowanie porównania albo z innych powodów, 

które należy opisać i uzasadnić w analizie). W sytuacji takiej należy dążyć do przedstawienia 

wyników zdrowotnych mierzonych we wspólnych jednostkach; preferowane są QALY (z ang. 

Quality-Adjusted Life Years; lata życia skorygowane o jakość), LY (z ang. Life Years, lata życia) 

lub inne jednostki naturalne. W takim przypadku nie jest zasadne wyznaczanie wartości in-

krementalnych lub współczynników inkrementalnych; 

 Gdy interwencja badana związana jest z korzystniejszymi (mniej korzystnymi) efektami zdro-

wotnymi oraz z niższymi (wyższymi) kosztami (konieczne jest wykazanie/uzasadnienie takiej 

sytuacji); 

 Zaistnienia innych okoliczności, które należy opisać i odpowiednio uzasadnić. 

W przypadku zachodzenia któregokolwiek z powyższych przypadków analizę ekonomiczną można 

ograniczyć do analizy kosztów konsekwencji, odstępując od porównania wyników inkrementalnych 

pomiędzy ocenianymi interwencjami. Ewentualne ograniczenie analizy ekonomicznej do analizy kosz-

tów konsekwencji należy jednak uznać za ostateczność i w pierwszej kolejności dążyć do przeprowa-

dzenia analizy w preferowanej przez AOTMiT formie analizy użyteczności kosztów. 

W myśl zaleceń Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, w analizie podstawowej należy 

przyjąć dożywotni horyzont czasowy, gdyż wyniki i koszty leczenia zaawansowanego NDRP ujawniają 

się w ciągu całego życia chorego (AOTMiT 2016). Biorąc pod uwagę proponowane finansowanie pro-

duktu Lorviqua® w ramach programu lekowego, analizę należy przeprowadzić przede wszystkim z per-

spektywy płatnika publicznego w Polsce (Narodowy Fundusz Zdrowia), uwzględniając koszty bezpo-

średnie związane z rozważanym problemem zdrowotnym. Celem spełnienia minimalnych wymagań 

określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. (MZ 02/04/2012), w ramach 
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oddzielnego wariantu należy zastosować także perspektywę wspólną podmiotu zobowiązanego do 

finansowania świadczeń ze środków publicznych i świadczeniobiorcy.  

Jeżeli zostaną wykazane różnice w przeżyciu całkowitym chorych otrzymujących porównywane tech-

nologie medyczne, zostanie rozważone uwzględnienie kosztów pośrednich, m.in. koszt utraconej pro-

duktywności związanych z przedwczesną śmiercią chorych na skutek postępu procesu chorobowego 

(umieralność w wyniku choroby i ograniczenie potencjału produkcyjnego społeczeństwa). Przeprowa-

dzenie analizy z uwzględnieniem kosztów pośrednich i perspektywy społecznej będzie możliwe jedynie 

w przypadku dostępności wiarygodnych danych możliwych do przyjęcia w stanach choroby/zdrowia 

wyróżnionych w przebiegu życia pacjenta z rozważanej populacji.  

W przypadku, gdy wnioskowane warunki objęcia refundacją obejmują instrument dzielenia ryzyka 

(RSS), analiza ekonomiczna zostanie wykonana w oddzielnych wariantach: (1) z uwzględnieniem; (2) 

bez uwzględnienia RSS. 

Zostanie przeprowadzony przegląd systematyczny badań ekonomicznych dotyczących zastosowania 

ocenianego leku we wnioskowanym wskazaniu oraz przegląd systematyczny użyteczności stanów 

zdrowia wyróżnionych w modelu farmakoekonomicznym.  

Opracowanie analizy ekonomicznej będzie uwzględniać zapisy Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. 

o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 

medycznych (Ustawa 2011), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. 

(MZ 02/04/2012) oraz wytyczne Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (wersja 3.0) 

(AOTMiT 2016). 

9.3 Analiza wpływu na system ochrony zdrowia 

Analiza wpływu na budżet refundacji produktu leczniczego Lorviqua w ramach programu lekowego 

powinna uwzględnić dwa alternatywne scenariusze: 1) istniejący, zakładający brak dostępności lecze-

nia lorlatynibem jako świadczenia gwarantowanego, refundowanego ze środków publicznych według 

wnioskowanych warunków; 2) nowy, odzwierciadlający sytuację po umieszczeniu produktu Lorviqua 

w wykazie leków refundowanych stosowanych w ramach programu lekowego. 

W pierwszej kolejności, na podstawie polskich danych epidemiologicznych, badań klinicznych, histo-

rycznych danych dotyczących refundacji leków oraz opinii ekspertów klinicznych (w zależności od do-
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stępności poszczególnych rodzajów danych) określona zostanie roczna liczebność populacji docelowej 

chorych kwalifikujących się do wnioskowanego programu lekowego. W oparciu o zgromadzone dane 

rynkowe oszacowana zostanie przyszła pozycja rynkowa wnioskowanej technologii.  

Scenariusz istniejący zostanie określony w oparciu o aktualne częstości stosowania poszczególnych 

metod leczenia zaawansowanego NDRP ALK+, opierając się na dostępnych danych refundacyjnych, 

wytycznych klinicznych oraz danych zebranych od polskich ekspertów klinicznych (w zależności od 

dostępności poszczególnych rodzajów danych). 

Analiza wpływu na system ochrony zdrowia będzie uwzględniać niepewność oszacowania głównych 

parametrów, od których zależeć będą spodziewane wydatki płatnika. W tym celu rozważone zostaną 

warianty skrajne: minimalny i maksymalny. Zgodnie z wytycznymi AOTMiT (AOTMiT 2016) w analizie 

zostanie przyjęty co najmniej dwuletni horyzont czasowy, począwszy ustalonego momentu rozpoczę-

cia finansowania ze środków publicznych wnioskowanej technologii. Zgodnie z zaleceniami, w analizie 

uwzględnione zostaną nie tylko koszty substancji czynnych, ale i inne składowe kosztów ponoszonych 

w okresie aktywnego leczenia – koszty podania leków, monitorowania i diagnostyki oraz leczenia dzia-

łań niepożądanych, a obliczenia zostaną dokonane z perspektywy płatnika publicznego (NFZ). W przy-

padku, gdy wnioskowane warunki objęcia refundacją będą obejmować instrument dzielenia ryzyka 

(RSS), analiza zostanie wykonana w oddzielnych wariantach: (1) z uwzględnieniem RSS; (2) bez 

uwzględnienia RSS. 

W analizie ocenie poddany zostanie także wpływ podjęcia refundacji wnioskowanej technologii me-

dycznej na organizację udzielania świadczeń zdrowotnych oraz aspekty etyczne i społeczne. 
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10 Załączniki 

10.1 Klasyfikacja siły zaleceń w odnalezionych wytycznych klinicznych 

10.1.1 Polskie wytyczne praktyki klinicznej 

Jakość dowodów naukowych i kategorii rekomendacji określono według następujących kryteriów 

przedstawionych w tabeli poniżej.  

Tabela 26. Jakość dowodów naukowych i kryteria rekomendacji uwzględnione w polskich wytycznych 
praktyki klinicznej (Krzakowski 2019). 

Jakość dowodów naukowych Kategorie rekomendacji 

I – dowody pochodzące z prawidłowo zaplanowanych i przeprowa-
dzonych badań klinicznych z losowym doborem chorych lub metaa-

nalizy badań klinicznych z randomizacją 

A – wskazania potwierdzone jednoznacznie i bez-
względnie użyteczne w klinicznej praktyce 

B – wskazania prawdopodobne i potencjalnie użyteczne 
w klinicznej praktyce 

C – wskazania określane indywidualnie 

II – dowody pochodzące z prawidłowo zaplanowanych i przeprowa-
dzonych prospektywnych badań obserwacyjnych (badania kohorto-

we bez losowego doboru) 

III – dowody pochodzące z retrospektywnych badań obserwacyj-
nych lub kliniczno-kontrolnych 

IV – dowody pochodzące z doświadczeń uzyskanych w klinicznej 
praktyce i/lub opiniach ekspertów 

10.1.2 National Comprehensive Cancer Network 

Jakość dowodów naukowych i kategorii rekomendacji określono według następujących kryteriów 

przedstawionych w tabeli poniżej.  

Tabela 27. Klasyfikacja siły zaleceń w wytycznych NCCN (NCCN 6.2020). 

Klasyfikacja dowodów naukowych i konsensus 

1 
Jednolity konsensus ekspertów NCCN, że zastosowana interwencja jest właściwa oparty na dowodach naukowych wyso-

kiej jakości 

2A 
Jednolity konsensus ekspertów NCCN, że zastosowana interwencja jest właściwa oparty na dowodach naukowych niższej 

jakości 

2B Konsensus ekspertów NCCN, że zastosowana interwencja jest właściwa oparty na dowodach naukowych niższej jakości 

3 Brak konsensusu ekspertów NCCN, że zastosowana interwencja jest właściwa oparty na dowodach jakiejkolwiek jakości 
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10.1.3 Spanish Society of Medical Oncology 

Jakość dowodów naukowych i kategorii rekomendacji określono według następujących kryteriów 

przedstawionych w tabeli poniżej.  

Tabela 28. Klasyfikacja jakości dowodów naukowych i kategorii rekomendacji wg zaleceń SEOM (SEOM 
2019, Khan 2010). 

Jakość dowodów naukowych  
(LoE, z ang. Level of Evidence) 

Kategorie rekomendacji  
(GoR, z ang. Grade of Recommendation) 

I – dowody pochodzące z co najmniej 1 dużego, randomizo-
wanego, kontrolowanego badania o wysokiej jakości  

A – silne dowody przemawiające za wydaniem pozytywnej 
rekomendacji za stosowaniem 

II – dowody pochodzące z co najmniej 1 poprawnie zaprojek-
towanego badania klinicznego, bez randomizacji; z badań 

kohortowych lub kliniczno-kontrolnych (preferowane badania 
z> ośrodkiem); dane uzyskane z serii wielu przypadków lub 
przełomowe wyniki z badań bez grupy kontrolnej, ekspery-

mentalnych  

B –umiarkowane dowody przemawiające za wydaniem pozy-
tywnej rekomendacji za stosowaniem 

III – dowody pochodzące z opinii ekspertów; oparte na do-
świadczeniu klinicznym, badaniach opisowych lub opinie 

towarzystw naukowych 

C – niewystarczające dowody przemawiające za wydaniem 
pozytywnej rekomendacji za stosowaniem 

 
D – umiarkowane dowody przemawiające za wydaniem pozy-

tywnej rekomendacji za niestosowaniem 

 
E – silne dowody przemawiające za wydaniem pozytywnej 

rekomendacji za niestosowaniem 

 

10.1.4 Japanese Lung Cancer Society 

Jakość dowodów naukowych i kategorii rekomendacji określono według następujących kryteriów 

przedstawionych w tabeli poniżej.  

Tabela 29. Jakość dowodów naukowych uwzględnione w wytycznych praktyki klinicznej Japanese Lung 
Cancer Society (JLCS 2019). 

Jakość dowodów naukowych 

Poziom Jakość Przykład 

A wysoka różne badania o wysokiej jakości z jednolitymi wynikami 

B umiarkowana jedno badanie o wysokiej jakości 

C niska badania kliniczne charakteryzujące się poważnymi ograniczeniami 

D bardzo niska 
badania kliniczne charakteryzujące się bardzo poważnymi ograniczeniami lub opinia eks-

perta 
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Tabela 30. Kategorie rekomendacji uwzględnione w wytycznych praktyki klinicznej Japanese Lung Can-
cer Society (JLCS 2019). 

Kategoria rekomendacji 

Poziom Kierunek rekomendacji 

1 (silna) Rekomenduje się zastosowanie 

2 (słaba) Zaleca się (można) zastosować 

1 (silna) Nie rekomenduje się zastosowania 

2 (słaba) Nie zaleca się zastosowania 

10.1.5 European Society of Medical Oncology 

Jakość dowodów naukowych i kategorii rekomendacji określono według następujących kryteriów 

przedstawionych w tabeli poniżej.  

Tabela 31. Klasyfikacja jakości dowodów naukowych i kategorii rekomendacji wg zaleceń ESMO (ESMO 
2019). 

Jakość dowodów naukowych  
(LoE, z ang. Level of Evidence) 

Kategorie rekomendacji  
(GoR, z ang. Grade of Recommendation) 

I – dowody pochodzące z co najmniej 1 dużego, randomizowa-
nego, kontrolowanego badania o wysokiej jakości (niskie poten-
cjalne ryzyko błędu systematycznego) lub meta-analizy prawi-

dłowo przeprowadzonych badań RCT bez cech heterogeniczno-
ści 

A – silne dowody wskazujące na skuteczność ze znaczną 
korzyścią kliniczną - silna rekomendacja 

B – silne lub umiarkowane dowody wskazujące na skutecz-
ność, ale z ograniczoną kliniczną korzyścią - ogólnie reko-

mendowane 

C – niewystarczające dowody wskazujące na skuteczność 
lub korzyści kliniczne przewyższające ryzyko lub wady wdro-
żenia terapii (zdarzenia niepożądane, koszty, itd.) – opcjo-

nalnie 

D – umiarkowane dowody przeciwko skuteczności terapii 
lub wskazujące na zdarzenia niepożądane – ogólnie nie 

rekomendowane 

E – silna rekomendacja, dowody wskazujące przeciwko 
skuteczności terapii lub zdarzenia niepożądane – nigdy nie 

rekomendowana 

II – dowody pochodzące z małych badań randomizowanych lub 
dużych randomizowanych badań z potencjalnym ryzykiem błędu 

systematycznego (niższa jakość metodologiczna badania) lub 
meta-analizy takich badań lub badań z heterogenicznością 

III – prospektywne badania kohortowe 

IV – retrospektywne badania kohortowe lub badania kliniczno-
kontrolne 

V – badania bez grupy kontrolnej, opisy przypadków, opinie 
ekspertów 
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10.1.6 American Society of Clinical Oncology 

Jakość dowodów naukowych i kategorii rekomendacji określono według następujących kryteriów 

przedstawionych w tabeli poniżej.  

Tabela 32. Klasyfikacja jakości dowodów naukowych wg ASCO (ASCO 2017). 

Typ rekomendacji Definicja 

Oparta na dowodach  
naukowych 

Wystarczające dowody pochodzące z opublikowanych badań do sformułowania rekomendacji w 
ramach wytycznych praktyki klinicznej 

Formalny konsensus 

Dostępne dowody zostały uznane jako niewystarczające do sformułowania rekomendacji w ramach 
wytycznych praktyki klinicznej. Wobec powyższego, panel ekspertów przeprowadził proces formal-
nego konsensusu dotyczącego tej rekomendacji, która jest uważana za aktualnie najlepsze postę-
powanie w praktyce klinicznej. Członkowie panelu mogą załączyć klasyfikację siły rekomendacji 

(silna, umiarkowana, słaba). Wyniki formalnego konsensusu są podsumowane w rekomendacjach i 
przedstawione w danych zawartych w suplemencie. 

Nieformalny konsensus 

Dostępne dowody zostały uznane za niewystarczające do sformułowania rekomendacji w ramach 
wytycznych praktyki klinicznej. Rekomendacja jest uważana za najlepsze postępowanie w praktyce 

klinicznej w oparciu o nieformalny konsensus panelu ekspertów. Członkowie panelu zgadzają się, że 
formalny konsensus nie jest wymagany z przyczyn przedstawionych w przeglądzie systematycznym i 

dyskusji. Autorzy mogą załączyć klasyfikację siły rekomendacji.  

Brak rekomendacji 

Brak wystarczających dowodów lub zgody na zawarcie rekomendacji w ramach wytycznych praktyki 
klinicznej w danym momencie. Panel ekspertów uznał dostępne dowody za niewystarczające i 

stwierdzono, że jest to mało prawdopodobne, aby formalny konsensus osiągnął poziom porozu-
mienia wymagany do wydania zalecenia. 

 

Tabela 33. Klasyfikacja siły rekomendacji wg ASCO (ASCO 2017). 

Klasyfikacja siły  
rekomendacji 

Definicja 

Silna 

Istnieje duże przekonanie, że zalecenie odzwierciedla najlepszą praktykę. Rekomendacja oparta na:  

 silnych dowodach wskazujących na rzeczywisty efekt netto (np. korzyści przewyższają szkodę) 

 spójnych wynikach bez lub z małymi wyjątkami 

 niewielkich lub żadnych podejrzeniach niskiej jakości badań 

 zgodności wśród ekspertów panelu 

Inne istotne względy (omówione w przeglądzie literatury i analizach wytycznych) mogą również uzasadniać 
siłę rekomendacji. 

Umiarkowana 

Istnieje umiarkowane przekonanie, że zalecenia odzwierciedlają najlepszą praktykę. Rekomendacje oparte 
na: 

 ograniczonych dowodach wskazujących na rzeczywisty efekt netto (np. korzyści przewyższają ryzyko) 

 spójne wyniki bez lub z małymi wyjątkami 

 małe lub brak podejrzeń o słabej jakości badań 

 zgodność wśród ekspertów panelu 

Inne istotne względy (omówione w przeglądzie literatury i analizach wytycznych) mogą również uzasadniać 
siłę rekomendacji. 
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Klasyfikacja siły  
rekomendacji 

Definicja 

Słaba 

Istnieje niewielkie przekonanie, że zalecenie stanowi najlepszą praktykę. Rekomendacja w oparciu o: 

 ograniczone dowody wskazujące na rzeczywisty zysk netto (np. korzyści przewyższają ryzyko) 

 spójne wyniki z istotnymi wyjątkami 

 podejrzenie słabej jakości badań 

 zgodność wśród ekspertów panelu 

Inne istotne względy (omówione w przeglądzie literatury i analizach wytycznych) mogą również uzasadniać 
siłę rekomendacji. 

Tabela 34. Klasyfikacja jakości dowodów wg ASCO (ASCO 2017). 

Klasyfikacja jakości 
dowodów 

Definicja 

Wysoka 
Silne przekonanie, że dostępne dowody odzwierciedlają rzeczywistą wielkość i kierunek efektu (tj. 
równowagę korzyści vs szkody) i że dalsze badania nie zmieniają ani wielkości, ani kierunku tego efektu.  

Umiarkowana 
Umiarkowane przekonanie, że dostępne dowody odzwierciedlają prawdziwą wielkość i kierunek efektu. 
Dalsze badania raczej nie zmienią kierunku efektu, jednak mogą zmienić jego wielkość. 

Niska 
Niewielka pewność, że dostępne dowody odzwierciedlają rzeczywistą wielkość i kierunek efektu. Dalsze 
badania mogą zmienić wielkość i kierunek tego efektu. 

Niewystarczająca 
Dowody są niewystarczające, aby dostrzec prawdziwą wielkość i kierunek efektu. Dalsze badania mogą 
dostarczyć więcej informacji w tym temacie. Wykorzystanie opinii eksperckiej z konsensusu jest uza-
sadnione w celu uzyskania wyników związanych w tematem. 

10.1.7 Scottish Intercollegiate Guidelines Network 

System ten oparty został na poziomach wiarygodności dowodów naukowych oraz powiązanych z nimi 

stopniach rekomendacji, które opisano poniżej: 

Tabela 35. System klasyfikacji rekomendacji SIGN (SIGN 2014). 

Poziom wiarygodności dowodu naukowego 

1
++

 metaanalizy o wysokiej jakości, przeglądy systematyczne badań RCT lub badania RCT o bardzo niskim ryzyku błędu  

1
+
 poprawnie przeprowadzone metaanalizy, przeglądy systematyczne lub badania RCT o niskim ryzyku błędu 

1
-
 metaanalizy, przeglądy systematyczne lub badania RCT o wysokim ryzyku błędu 

2
++

 
wysokiej jakości przeglądy systematyczne badań z grupą kontrolą lub badań kohortowych;  
wysokiej jakości badania z grupą kontrolą lub badania kohortowe o bardzo niskim ryzyku błędu oraz wysokim praw-
dopodobieństwie, że badana zależność jest powszechna 

2
+
 

poprawnie przeprowadzone badania z grupą kontrolną lub badania kohortowe o niskim ryzyku błędu oraz umiarko-
wanym prawdopodobieństwie, że badana zależność jest powszechna 

2
-
 

badania z grupą kontrolną lub badania kohortowe o wysokim ryzyku błędu oraz wysokim prawdopodobieństwie, że 
badana zależność nie jest powszechna 

3 badania nieanalityczne np. opisy przypadków, opisy serii przypadków 

4 opinie ekspertów 
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Poziom wiarygodności dowodu naukowego 

Stopień rekomendacji* 

A 

rekomendacja oparta na ≥ 1 metaanalizie, przeglądzie systematycznych lub badaniu RCT określonym jako 1
++

 oraz 
bezpośrednio odnosząca się do populacji docelowej lub 
przedmiot rekomendacji jest zgodny z określonym w badaniach zakwalifikowanych jako 1

+
 oraz bezpośrednio odnosi 

się do populacji docelowej, a ponadto wykazano ogólną zgodność uzyskiwanych wyników 

B 
przedmiot rekomendacji jest zgodny z określonym w badaniach zakwalifikowanych jako 2

++
, oraz bezpośrednio odno-

si się do populacji docelowej, a ponadto wykazano ogólną zgodność uzyskiwanych wyników lub 
ekstrapoluje wynik badań zakwalifikowanych jako 1

++
 lub 1

+
 

C 
przedmiot rekomendacji jest zgodny z określonym w badaniach zakwalifikowanych jako 2

+
, oraz bezpośrednio odnosi 

się do populacji docelowej, a ponadto wykazano ogólną zgodność uzyskiwanych wyników lub 
ekstrapoluje wynik badań zakwalifikowanych jako 2

++
  

D 
poziom wiarygodności dowodów 3 lub 4 lub 
ekstrapoluje wynik badań zakwalifikowanych jako 2

+
 

Dobra praktyka kliniczna 

√ rekomendacja wydana na podstawie doświadczenia klinicznego ekspertów 

* stopień rekomendacji jest powiązany z wiarygodnością dowodów naukowych, na których została ona oparta; nie odnosi się do ważności 
rekomendacji z punktu klinicznego. 
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10.2 Opis komparatora – schematy chemioterapii z cisplatyną 

Zgodnie z aktualnie obowiązującym Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2020 r. finansowaniem ze środków publicznych objęte są dwa 

produkty lecznicze zawierające cisplatynę – Cisplatin Accord oraz Cisplatin Ebewe. Poniższe opracowanie powstało w oparciu o charakterystykę produktu 

leczniczego Cisplatin-Accord z dnia 13.01.2020 (ChPL Cisplatin-Accord 2020). 

Tabela 36. Opis komparatora - schematy chemioterapii z cisplatyną. 

 

 
Opis komparatora 

Za
ga

d
n

ie
n

ia
 r

ej
es

tr
ac

yj
n

ej
 

Podmiot odpowiedzialny, posia-
dający pozwolenie na dopusz-

czenie do obrotu 

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o. 
ul. Taśmowa 7 
02-677 Warszawa 

Numery pozwoleń na dopuszcze-
nie do obrotu 

17743 

Data wydania pierwszego do-
puszczenia do obrotu/data prze-

dłużenia pozwolenia: 
20.01.2011/ 29.04.2016 

Data zatwierdzenia lub częścio-
wej zmiany Charakterystyki 

Produktu Leczniczego 
13.01.2020 r.  

Grupa farmakoterapeutyczna inne leki przeciwnowotworowe, związki platyny 

Kod ATC L01XA01 

Dostępne preparaty Cisplatinum Accord, 1 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji. 

Właściwości farmakodynamiczne i farmako-
kinetyczne 

Właściwości farmakokinetyczne 
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Opis komparatora 

Wchłanianie 

Nerki, wątroba i jelita wykazują dobry wychwyt cisplatyny. Ponad 90% związków zawierających platynę pozostających we krwi wiąże się 
(prawdopodobnie nieodwracalnie) z białkami osocza. Przenikanie do płynu mózgowo-rdzeniowego jest niewielkie, chociaż znaczące ilości 
cisplatyny można wykryć w guzach śródmózgowych. 

Dystrybucja 

Klirens osoczowy całkowitej platyny jest szybki w ciągu pierwszych czterech godzin po podaniu dożylnym, a następnie postępuje wolniej z 
powodu wiązania kowalencyjnego z białkami surowicy. Poziom niezwiązanej platyny obniża się z okresem półtrwania od 20 minut do 1 godzi-
ny, w zależności od szybkości infuzji leku. 

Eliminacja 

Eliminacja niezmienionej postaci leku i różnych produktów metabolizmu zawierających platynę odbywa się z moczem. Około 15-25% podanej 
platyny jest szybko wydalane w ciągu pierwszych 2-4 godzin po podaniu. To wczesne wydalanie obejmuje głównie niezmienioną cisplatynę. W 
ciągu pierwszych 24 godzin po podaniu wydalane jest 20-80%, a pozostałą część stanowi lek związany z tkankami lub białkiem osocza.  
 

Właściwości farmakodynamiczne 

Cisplatyna ma właściwości biochemiczne podobne do dwufunkcyjnych środków alkilujących. Lek hamuje syntezę DNA przez wytwarzanie 
wewnątrz- i międzyłańcuchowych wiązań krzyżowych w DNA. W mniejszym stopniu hamowana jest również synteza białka i RNA. Chociaż 
głównym mechanizmem działania cisplatyny wydaje się być hamowanie syntezy DNA, inne mechanizmy, w tym wzmocnienie immunogenno-
ści guza, mogą być zaangażowane w jej aktywność przeciwnowotworową. Cisplatyna ma również właściwości immunosupresyjne, zwiększają-
ce wrażliwość na promieniowanie i przeciwdrobnoustrojowe. Wydaje się, że działanie cisplatyny nie zależy od cyklu komórkowego.  

Wskazanie 

Cisplatyna jest wskazana do stosowania w leczeniu: 

 zaawansowanego lub przerzutowego raka jąder 

 zaawansowanego lub przerzutowego raka jajników 

 zaawansowanego lub przerzutowego raka pęcherza moczowego 

 zaawansowanego lub przerzutowego płaskonabłonkowego raka głowy i szyi 

 zaawansowanego lub przerzutowego niedrobnokomórkowego raka płuca 

 zaawansowanego lub przerzutowego drobnokomórkowego raka płuca. 

 Cisplatyna jest wskazana w leczeniu raka szyjki macicy w skojarzeniu z innymi lekami chemioterapeutycznymi lub radioterapią. 

 cisplatyna może być stosowana w monoterapii oraz w terapii skojarzonej. 

Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie  
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Dorośli i dzieci  

Dawka cisplatyny zależy od choroby podstawowej, przewidywanej odpowiedzi na leczenie oraz od tego czy cisplatyna stosowana jest w mo-
noterapii czy jako składnik chemioterapii skojarzonej. Wskazówki dotyczące dawkowania odnoszą się zarówno do dorosłych, jak i dzieci.  

W monoterapii, zalecane są dwa następujące schematy dawkowania:  

 pojedyncza dawka od 50 do 120 mg/m
2
 powierzchni ciała co 3 do 4. tygodni;  

 - 15 do 20 mg/m
2
 na dobę przez pięć dni, co 3 do 4. tygodni.  

Jeżeli cisplatyna stosowana jest w terapii skojarzonej, dawkę cisplatyny należy zmniejszyć. Typowa dawka wynosi 20 mg/m
2
 lub więcej, raz na 

3 do 4. tygodni. W leczeniu raka szyjki macicy cisplatynę stosuje się w skojarzeniu z radioterapią. Zazwyczaj stosowana dawka to 40 mg/m
2
 co 

tydzień przez 6 tygodni. Środki ostrożności, które należy wziąć pod uwagę przed rozpoczęciem kolejnego cyklu leczenia. U pacjentów z zabu-
rzeniem czynności nerek lub zahamowaniem czynności szpiku kostnego, dawkę należy odpowiednio zmniejszyć. Cisplatynę w postaci roztwo-
ru do infuzji przygotowanego zgodnie z instrukcjami należy podawać we wlewie dożylnym trwającym 6 do 8 godzin. Odpowiednie nawodnie-
nie pacjenta musi być utrzymywane począwszy od 2 do 12. godzin przed podaniem leku, do co najmniej 6. godzin po podaniu cisplatyny. 
Nawodnienie jest konieczne celem zapewnienia odpowiedniej diurezy podczas i po leczeniu cisplatyną. Nawodnienie uzyskuje się podając we 
wlewie dożylnym jeden z następujących roztworów: 0,9% roztwór chlorku sodu; mieszanina 0,9% roztworu chlorku sodu i 5% roztworu gluko-
zy (1:1). 

Sposób podawania  

Przed użyciem, jałowy koncentrat cisplatyny 1 mg/ml należy rozcieńczyć. Rozcieńczony roztwór należy podawać tylko we wlewie dożylnym. 
Do podawania nie należy używać jakichkolwiek przyrządów zawierających aluminium, które mogą wchodzić w kontakt z cisplatyną (zestawy 
do infuzji dożylnej, igły, cewniki, strzykawki). Nawodnienie przed leczeniem cisplatyną: wlew dożylny 100 do 200 ml/godzinę przez okres 6 do 
12. godzin, całkowita objętość wlewu to co najmniej 1 litr. Nawodnienie po zakończeniu podania cisplatyny: wlew dożylny kolejnych 2. litrów z 
szybkością 100 do 200 ml na godzinę przez okres 6 do 12. godzin. Wymuszona diureza może okazać się konieczna, w przypadku, gdy ilość 
wydalanego moczu jest mniejsza niż 100 do 200 ml/godz. po nawodnieniu. Wymuszoną diurezę można uzyskać podając dożylnie 37,5 g man-
nitolu w postaci 10% roztworu (375 ml 10% roztworu mannitolu) lub przez podanie leku moczopędnego, jeśli czynność nerek jest prawidło-
wa. Podanie mannitolu lub leku moczopędnego jest również konieczne, gdy dawka podanej cisplatyny jest większa niż 60 mg/m

2
 powierzchni 

ciała. Pacjent musi pić duże ilości płynów przez 24 godziny po wlewie dożylnym cisplatyny, aby zapewnić odpowiednie wydzielanie moczu. 

Przeciwwskazania 

Nadwrażliwość na cisplatynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Cisplatyna może wywoływać reakcje alergiczne u niektórych pacjen-
tów. Stosowanie produktu jest przeciwwskazane u pacjentów, u których w przeszłości występowała reakcja alergiczna na cisplatynę lub inne 
związki zawierające platynę lub którykolwiek składnik preparatu. Cisplatyna powoduje nefrotoksyczność, która może mieć charakter kumula-
cyjny. Jest zatem przeciwwskazana u pacjentów z wcześniej istniejącymi zaburzeniami czynności nerek. Wykazano również, że cisplatyna ma 
skumulowane działanie neurotoksyczne (w szczególności ototoksyczne) i nie należy jej podawać pacjentom z wcześniej występującym uszko-
dzeniem słuchu. Cisplatyna jest również przeciwwskazana u pacjentów z mielosupresją oraz u osób odwodnionych. Pacjentki otrzymujące 
cisplatynę nie powinny karmić piersią. Jednoczesne podawanie szczepionki przeciw żółtej febrze jest przeciwwskazane. 
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Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności 
dotyczące stosowania 

Cisplatyna powinna być podawana wyłącznie pod nadzorem lekarza onkologa w specjalistycznych placówkach w warunkach umożliwiających 
odpowiednie monitorowanie i nadzór. Powinien być dostępny odpowiedni sprzęt medyczny w celu kontroli reakcji anafilaktycznych. Cisplaty-
na reaguje z metalicznym aluminium powodując strącenie czarnego osadu platyny. Należy unikać stosowania zawierających aluminium ze-
stawów infuzyjnych, igieł, cewników i strzykawek. Roztworu do infuzji nie należy mieszać z innymi produktami leczniczymi. Właściwe monito-
rowanie stanu pacjenta, leczenie choroby i postępowanie w razie powikłań jest możliwe tylko wtedy, gdy ustalono odpowiednie rozpoznanie i 
dostępne są określone warunki leczenia.  

Kompetencje niezbędne do zastosowania 
wnioskowanej interwencji 

─ 

10.2.1 Obecny sposób finansowania komparatora 

Cisplatyna jest refundowana u chorych z rozpoznaniem ICD-10 C34 z wykazu leków refundowanych – C. leki stosowane w ramach chemioterapii w całym 

zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym. Obecnie refundacją objęte są następujące produkty 

lecznicze zawierające substancję czynną cisplatyna: Cisplatin-Ebewe, Cisplatinum Accord (MZ 18/02/2020). 
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10.3 Opis komparatora – schematy chemioterapii z pemetreksedem 

Zgodnie z aktualnie obowiązującym Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2020 r. finansowaniem ze środków publicznych objęte są produk-

ty lecznicze zawierające pemetreksed – Pemetreksed SUN, Pemetreksed Accord, Pemetrexed Fresenius Kabi, Pemetrexed Glenmark oraz Pemetrexed 

Sandoz. Poniższe opracowanie powstało w oparciu o charakterystykę produktu leczniczego Pemetreksed SUN z dnia 07.02.2019 (ChPL Pemetreksed SUN 

2019). 

Tabela 37. Opis komparatora - schematy chemioterapii z pemetreksedem. 
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Podmiot odpowiedzialny, posia-
dający pozwolenie na dopusz-

czenie do obrotu 

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V. 
Polarisavenue 87 
2132 JH Hoofddorp 
Holandia 

Numery pozwoleń na dopuszcze-
nie do obrotu 

100 mg pozwolenie nr 23364 
500 mg pozwolenie nr 23365 
1000 mg pozwolenie nr 23366 

Data wydania pierwszego do-
puszczenia do obrotu/data prze-

dłużenia pozwolenia: 
10.08.2016 

Data zatwierdzenia lub częścio-
wej zmiany Charakterystyki 

Produktu Leczniczego 
07.02.2019 r. 

Grupa farmakoterapeutyczna Analogi kwasu foliowego 

Kod ATC L01BA04 

Dostępne preparaty 

Pemetreksed SUN, 100 mg, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 

Pemetreksed SUN, 500 mg, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 

Pemetreksed SUN, 1000 mg, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 
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Właściwości farmakodynamiczne i farmako-
kinetyczne 

 

Wskazanie 

Niedrobnokomórkowy rak płuca 

Pemetreksed w skojarzeniu z cisplatyną wskazany jest jako leczenie pierwszego wyboru pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca, w 
stadium miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, o histologii innej niż w przeważającym stopniu płaskonabłonkowa. Pemetreksed w 
monoterapii jest wskazany do stosowania jako leczenie podtrzymujące u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca, w stadium miej-
scowo zaawansowanym lub z przerzutami, o histologii innej niż w przeważającym stopniu płaskonabłonkowa, u których nie nastąpiła progre-
sja choroby bezpośrednio po zakończeniu chemioterapii, opartej na pochodnych platyny. Pemetreksed w monoterapii jest wskazany do sto-
sowania jako leczenie drugiego wyboru pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca, w stadium miejscowo zaawansowanym lub z 
przerzutami, o histologii innej niż w przeważającym stopniu płaskonabłonkowa. 

Dawkowanie i sposób podawania 

Pemetreksed w skojarzeniu z cisplatyną  

Zalecana dawka produktu Pemetreksed SUN wynosi 500 mg/m
2
 powierzchni ciała (pc.). Produkt należy podawać we wlewie dożylnym w 

ciągu 10 minut, w pierwszym dniu każdego 21-dniowego cyklu. Zalecana dawka cisplatyny wynosi 75 mg/m
2
pc. Cisplatynę należy podawać 

we wlewie w ciągu 2 godzin, rozpoczynając około 30 minut po zakończeniu wlewu pemetreksedu, pierwszego dnia każdego 21-dniowego 
cyklu leczenia. Pacjent musi otrzymać leki przeciwwymiotne oraz płyny w odpowiedniej ilości przed i (lub) po podaniu cisplatyny. 

Pemetreksed SUN w monoterapii  

U pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca, poddawanych wcześniej chemioterapii zalecana dawka produktu Pemetreksed SUN 
wynosi 500 mg/m

2
pc. Produkt należy podawać we wlewie dożylnym, w ciągu 10 minut, w pierwszym dniu każdego 21-dniowego cyklu lecze-

nia.  

Premedykacja  

W celu ograniczenia częstości występowania i nasilenia odczynów skórnych, w dniu poprzedzającym podanie pemetreksedu, jak również w 
dniu podania leku i następnego dnia pacjent powinien otrzymać lek z grupy kortykosteroidów. Dawka kortykosteroidu powinna odpowiadać 
dawce 4 mg deksametazonu, podawanego doustnie dwa razy na dobę. 

W celu ograniczenia objawów toksyczności, pacjenci leczeni pemetreksedem powinni również otrzymywać suplementację witaminową. 
Codziennie należy podawać doustnie kwas foliowy lub produkt multiwitaminowy zawierający ten związek (od 350 do 1000 mikrogramów). W 
ciągu 7 dni poprzedzających podanie pierwszej dawki pemetreksedu pacjent powinien przyjąć co najmniej 5 dawek kwasu foliowego. Kwas 
foliowy należy także podawać przez cały cykl leczenia i przez 21 dni po podaniu ostatniej dawki pemetreksedu. W tygodniu poprzedzającym 
przyjęcie pierwszej dawki pemetreksedu, a następnie co trzy cykle leczenia pacjenci muszą także otrzymywać domięśniowo witaminę B12 
(1000 mikrogramów). Kolejne wstrzyknięcia witaminy B12 można wykonywać w dniu podania pemetreksedu.  

Kontrola stanu pacjenta  

Przed podaniem każdej dawki pemetreksedu należy wykonać pełną morfologię krwi, w tym oznaczenie wzoru odsetkowego krwinek białych 
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(rozmaz) i liczby płytek krwi. Przed każdym podaniem chemioterapeutyku należy wykonać badania krwi, oceniające czynności nerek i wątro-
by. Warunkiem umożliwiającym rozpoczęcie każdego cyklu chemioterapii są następujące wartości parametrów laboratoryjnych: bezwzględna 
liczba neutrofilów ANC (z ang. Absolute Neutrophil Count) ≥ 1500 komórek/mm

3
, liczba płytek krwi ≥100 000 komórek/mm

3
, klirens kreatyni-

ny ≥ 45 ml/min, bilirubina całkowita ≤ 1,5 razy górna granica wartości uznanych za prawidłowe; fosfataza zasadowa, aminotransferaza aspa-
raginianowa (AspAT), aminotransferaza alaninowa (AlAT) ≤ 3 razy górna granica wartości uznanych za prawidłowe. U pacjentów z przerzutami 
guza do wątroby dopuszczalne są wartości aktywności fosfatazy zasadowej, AspAT i AlAT ≤ 5-krotne wartości uznane za prawidłowe.  

Modyfikacja dawki  

Decyzję o modyfikacji dawki przed rozpoczęciem kolejnego cyklu chemioterapii należy podejmować na podstawie najmniejszej wartości 
parametrów morfologii krwi, oznaczonych podczas poprzedniego cyklu lub największego nasilenia objawów toksyczności, przy którym nie 
wystąpiły zmiany w obrazie krwi. Rozpoczęcie kolejnego cyklu można opóźnić, by w ten sposób umożliwić normalizację stanu zdrowia pacjen-
ta. Po uzyskaniu odpowiedniej poprawy stanu pacjenta należy kontynuować leczenie, zgodnie z zasadami przedstawionymi w tabelach poni-
żej, które odnoszą się zarówno do stosowania produktu Pemetreksed SUN w monoterapii, jak i w skojarzeniu pemetreksedu z cisplatyną. 

Modyfikacja dawki produktu Pemetreksed SUN (w monoterapii lub leczeniu skojarzonym) i cisplatyny - zmiany w obrazie krwi 

Najmniejsza bezwzględna liczba neutrofilów < 500/mm
3
 i najmniejsza 

liczba płytek ≥ 50 000/mm
3
 

75% poprzedniej dawki (zarówno produktu Pemetreksed SUN jak i 
cisplatyny) 

Najmniejsza liczba płytek <50 000/mm
3
 bez względu na to, jaka jest 

najmniejsza liczba neutrofilów 
75% poprzedniej dawki (zarówno produktu Pemetreksed SUN jak i 

cisplatyny) 

Najmniejsza liczba płytek <50 000/mm
3
 oraz krwawienie

a
 bez wzglę-

du na to, jaka jest najmniejsza liczba neutrofilów 
50% poprzedniej dawki (zarówno produktu Pemetreksed SUN jak i 

cisplatyny) 
a zgodnie z definicją krwawień stopnia 2. lub większego wg ogólnych kryteriów toksyczności (ang. Common Toxicity Criteria, CTC, v2.0; NCI 1998) National 

Cancer Institute) 

Jeżeli wystąpią działania niepożądane ≥ 3. stopnia, inne niż zmiany w obrazie krwi (bez objawów toksyczności neurologicznej), należy prze-
rwać stosowanie produktu Pemetreksed SUN aż do powrotu ocenianych parametrów do wartości sprzed leczenia lub mniejszych. Ponowne 
leczenie należy rozpocząć zgodnie z wytycznymi z tabeli poniżej. 

Modyfikacja dawki produktu Pemetreksed SUN (w monoterapii lub leczeniu skojarzonym) i cisplatyny – działania toksyczne inne niż zmiany w 
obrazie krwi 

a, b
 

 Dawka produktu Pemetreksed SUN (mg/m
2
) Dawka cisplatyny (mg/m

2
) 

Jakiekolwiek działania niepożądane stopnia 3. lub 4. z 
wyjątkiem zapalenia błon śluzowych 

75% poprzedniej dawki 75% poprzedniej dawki 
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Biegunka wymagająca hospitalizacji (bez względu na 
nasilenie) lub biegunka stopnia 3. lub 4. 

75% poprzedniej dawki 75% poprzedniej dawki 

Zapalenie błon śluzowych stopnia 3. lub 4. 50% poprzedniej dawki 100% poprzedniej dawki 
a Ogólne kryteria toksyczności (ang. Common Toxicity Criteria, CTC v2.0; NCI 1998) wg National Cancer Institute; 
b bez objawów toksyczności neurologicznej. 

Jeżeli wystąpią objawy toksyczności neurologicznej, dawkę produktu Pemetreksed SUN i cisplatyny należy zmodyfikować zgodnie z danymi z 
tabeli poniżej. W przypadku wystąpienia toksyczności neurologicznej stopnia 3. lub 4., leczenie należy przerwać. 

Modyfikacja dawki produktu Pemetreksed SUN (w monoterapii lub leczeniu skojarzonym) i cisplatyny - toksyczność neurologiczna 

Nasilenie objawów wg CTC 
a
 Dawka produktu Pemetreksed SUN (mg/m

2
) Dawka cisplatyny (mg/m

2
) 

0 – 1 100% poprzedniej dawki 100% poprzedniej dawki 

2 100% poprzedniej dawki 50% poprzedniej dawki 
a CTC -Ogólne Kryteria Toksyczności (ang. Common Toxicity Criteria, CTC v2.0; NCI 1998) według National Cancer Institute 

Leczenie produktem Pemetreksed SUN należy przerwać, jeżeli u pacjenta wystąpią objawy toksyczności hematologicznej lub innego rodzaju, 
stopnia 3. lub 4. po dwukrotnym zmniejszeniu dawki. Leczenie należy przerwać natychmiast, jeżeli wystąpią objawy toksyczności neurologicz-
nej stopnia 3. lub 4.  

Osoby w podeszłym wieku: 

W badaniach klinicznych nie stwierdzono, by osoby w wieku 65 lat i starsze były w większym stopniu narażone na działania niepożądane w 
porównaniu z osobami w wieku do 65 lat. Brak szczególnych zaleceń dotyczących zmniejszania dawki u osób w podeszłym wieku, z wyjątkiem 
zaleceń ustalonych dla wszystkich pacjentów.  

Dzieci i młodzież:  

Stosowanie produktu leczniczego Pemetreksed SUN u dzieci i młodzieży, nie jest właściwe w leczeniu złośliwego międzybłoniaka opłucnej i 
niedrobnokomórkowego raka płuca.  

Zaburzenia czynności nerek: (zmniejszenie GFR obliczane na podstawie standardowego wzoru Cockrofta i Gaulta lub przez pomiar przesącza-
nia kłębuszkowego metodą klirensu Tc99m-DPTA z surowicy)  

Pemetreksed jest wydalany głównie w postaci niezmienionej przez nerki. W badaniach klinicznych nie stwierdzono konieczności zmiany dawki 
(z wyjątkiem zaleceń ustalonych dla wszystkich pacjentów) u osób z klirensem kreatyniny ≥ 45 ml/min. Nie zebrano dostatecznej ilości danych 
na temat stosowania pemetreksedu u osób z klirensem kreatyniny mniejszym niż 45 ml/min. Z tego względu nie zaleca się stosowania peme-
treksedu u tych pacjentów.  

Zaburzenia czynności wątroby:  
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Nie wykazano związku między aktywnością AspAT, AlAT, całkowitym stężeniem bilirubiny a farmakokinetyką pemetreksedu. Nie przeprowa-
dzano jednak osobnych analiz dla podgrup pacjentów z objawami zaburzeń czynności wątroby jak np. zwiększenie stężenia bilirubiny > 1,5 
razy powyżej górnej granicy wartości uznanych za prawidłowe i (lub) zwiększenie aktywności aminotransferaz > 3 razy powyżej górnej granicy 
wartości uznanych za prawidłowe (u pacjentów bez przerzutów nowotworu do wątroby) lub > 5 razy powyżej górnej granicy wartości uzna-
nych za prawidłowe (u pacjentów z przerzutami nowotworowymi do wątroby).  

Sposób podawania  

Produkt należy podawać we wlewie dożylnym w ciągu 10 minut, w pierwszym dniu każdego 21-dniowego cyklu.  

Przeciwwskazania 

 Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą 

 Okres karmienia piersią 

 Jednoczesne podanie szczepionki przeciwko żółtej gorączce 

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności 
dotyczące stosowania 

Pemetreksed może wywoływać mielosupresję, objawiającą się neutropenią, trombocytopenią i niedokrwistością (lub pancytopenią). Wystą-
pienie tego powikłania oznacza zazwyczaj konieczność zmniejszenia dawki. Podczas leczenia należy obserwować, czy nie występują V004 
objawy mielosupresji. Pemetreksedu nie należy podawać aż do momentu, gdy całkowita liczba neutrofilów wzrośnie co najmniej do ≥ 1500 
komórek/mm

3
, a liczba płytek krwi wzrośnie co najmniej do ≥ 100 000 komórek/mm

3
. Decyzje o zmniejszeniu dawki leku podczas kolejnych 

cyklów chemioterapii należy podejmować na podstawie obserwowanych w poprzednim cyklu, najmniejszych wartości liczby neutrofilów i 
płytek krwi i największego stopnia nasilenia objawów toksyczności niehematologicznej.  

U osób, które przyjmowały kwas foliowy i witaminę B12 przed rozpoczęciem leczenia pemetreksedem stwierdzono mniejszą toksyczność oraz 
zmniejszenie częstości działań niepożądanych hematologicznych i niehematologicznych stopnia 3. lub 4., np. neutropenii, gorączki neutrope-
nicznej i zakażeń z neutropenią stopnia 3. lub 4. Wszystkim pacjentom leczonym pemetreksedem należy zatem zalecić profilaktyczne stoso-
wanie kwasu foliowego i witaminy B12 w celu ograniczenia działań niepożądanych związanych z leczeniem.  

U pacjentów, którym przed leczeniem pemetreksedem nie podawano kortykosteroidów, obserwowano odczyny skórne. Częstość występowa-
nia i nasilenie odczynów skórnych może zmniejszyć premedykacja deksametazonem (lub innym równoważnym lekiem). W badaniach leku nie 
uczestniczyła odpowiednio liczna grupa pacjentów z klirensem kreatyniny poniżej 45 ml/min. Z tego względu nie zaleca się stosowania peme-
treksedu u osób z klirensem kreatyniny poniżej 45 ml/min.  

Pacjenci z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością nerek (klirens kreatyniny od 45 do 79 ml/min) powinni unikać przyjmowania niesteroi-
dowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) takich jak ibuprofen i kwas acetylosalicylowy (> 1,3 g na dobę) na 2 dni przed podaniem pemetrekse-
du, w dniu podania leku i przez 2 dni po podaniu pemetreksedu.  

U pacjentów z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością nerek, zakwalifikowanych do terapii pemetreksedem, należy przerwać stosowanie 
NLPZ o długim okresie półtrwania na co najmniej 5 dni przed podaniem pemetreksedu, w dniu podania leku i przez co najmniej 2 dni po 
podaniu pemetreksedu.  

Po podaniu pemetreksedu w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami chemioterapeutycznymi, zgłaszano wystąpienie ciężkich zabu-
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rzeń czynności nerek, w tym ostrej niewydolności nerek. U większości pacjentów, u których pojawiły się te zaburzenia stwierdzono obecność 
czynników ryzyka zaburzeń czynności nerek, w tym odwodnienie, wcześniej rozpoznane nadciśnienie lub cukrzycę. Po wprowadzeniu do 
obrotu, podczas stosowania pemetreksedu w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami chemioterapeutycznymi, notowano również 
występowanie nefrogennej moczówki prostej i martwicy cewek nerkowych. Większość z tych zaburzeń ustępowała po odstawieniu pemetrek-
sedu. Należy regularnie kontrolować, czy u pacjenta nie występują: ostra martwica cewek nerkowych, zaburzenia czynności nerek oraz 
przedmiotowe i podmiotowe objawy nefrogennej moczówki prostej (np. hipernatremia).  

Wpływ płynu w trzeciej przestrzeni, np. wysięku w opłucnej lub wodobrzusza, na pemetreksed nie został w pełni określony. W badaniu 2. 
fazy, u 31 pacjentów z guzami litymi i stabilną objętością płynu w trzeciej przestrzeni, po podaniu dawki pemetreksedu nie obserwowano 
różnic w znormalizowanym stężeniu w osoczu ani w klirensie, w porównaniu z wartościami obserwowanymi u pacjentów, u których nie 
stwierdzono nagromadzenia płynu w trzeciej przestrzeni. Dlatego też, należy rozważyć wykonanie drenażu płynu nagromadzonego w trzeciej 
przestrzeni przed podaniem pemetreksedu, jednak może nie być to konieczne. Obserwowano przypadki znacznego odwodnienia, związanego 
z toksycznym działaniem pemetreksedu, stosowanego w skojarzeniu z cisplatyną na układ pokarmowy. W związku z tym przed podaniem 
leków należy podać pacjentowi leki przeciwwymiotne oraz przed i (lub) po ich podaniu płyny w odpowiedniej ilości.  

Ciężkie sercowo-naczyniowe zdarzenia niepożądane w tym zawał mięśnia sercowego i zdarzenia naczyniowo-mózgowe obserwowano niezbyt 
często podczas badań klinicznych, z zastosowaniem pemetreksedu. Zdarzenia te występowały zwykle w przypadku, gdy pemetreksed był 
stosowany w skojarzeniu z innym lekiem cytotoksycznym. U większości pacjentów, u których wystąpiły opisywane zdarzenia niepożądane, 
występowały wcześniej czynniki ryzyka chorób układu krążenia.  

U pacjentów chorych na nowotwory złośliwe często stwierdza się osłabienie czynności układu odpornościowego. W związku z tym nie zaleca 
się jednoczesnego podawania szczepionek żywych atenuowanych. Pemetreksed może uszkadzać materiał genetyczny. Zaleca się, aby męż-
czyźni dojrzali płciowo nie decydowali się na poczęcie dziecka podczas leczenia i w okresie 6 miesięcy po jego zakończeniu. Zaleca się stoso-
wanie środków antykoncepcyjnych lub wstrzemięźliwość płciową. Ze względu na możliwość wywołania przez pemetreksed trwałej niepłodno-
ści zaleca się, by przed rozpoczęciem leczenia mężczyźni zwrócili się o poradę do ośrodka specjalizującego się w kriokonserwacji nasienia. 
Kobiety w wieku rozrodczym muszą stosować skuteczne metody antykoncepcji w okresie leczenia pemetreksedem. U pacjentów poddawa-
nych radioterapii przed, w trakcie lub po stosowaniu pemetreksedu zgłaszano przypadki zapalenia płuc po napromienianiu. Należy zwrócić 
szczególną uwagę podczas leczenia tych pacjentów oraz zachować ostrożność w przypadku stosowania innych środków promieniouwrażliwia-
jących. U pacjentów, którzy w ciągu poprzedzających tygodni lub lat poddawani byli radioterapii zgłaszano przypadki nawrotu objawów po-
promiennych.  

Substancje pomocnicze  

Pemetreksed SUN 100 mg zawiera 11 mg (< 1mmol) sodu na fiolkę i uznawany jest za niezawierający sodu. Pemetreksed SUN 500 mg zawiera 
około 54 mg (2.35 mmol) sodu w jednej fiolce. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów na diecie ubogosodowej. Pemetreksed SUN 1000 mg 
zawiera około 108 mg (4.70 mmol) sodu w jednej fiolce. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów na diecie ubogosodowej. 

Kompetencje niezbędne do zastosowania 
wnioskowanej interwencji 

Produkt Pemetreksed SUN musi być podawany wyłącznie pod kontrolą lekarza wykwalifikowanego w stosowaniu chemioterapii przeciwnowo-
tworowej. 
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10.3.1 Obecny sposób finansowania komparatora 

Pemetreksed jest refundowany u chorych z rozpoznaniem ICD-10 C34 z wykazu leków refundowanych – C. leki stosowane w ramach chemioterapii 

w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym. Refundacja pemetreksedu jest ograniczo-

na do dorosłych chorych z rozpoznaniem gruczolakoraka płuca lub wielkokomórkowego raka płuca, lub niedrobnokomórkowego raka płuca z przewagą 

wymienionych typów histologicznych, w stopniu zaawansowania IIIB (chorzy poza możliwościami stosowania radiochemioterapii lub radioterapii rady-

kalnej) lub IV, w I linii leczenia (w skojarzeniu z pochodnymi platyny) lub w II linii leczenia (w monoterapii) (MZ 18/02/2020).  
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10.4 Opis komparatora – schematy chemioterapii z docetakselem 

Zgodnie z aktualnie obowiązującym Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2020 r. finansowaniem ze środków publicznych objęte są produk-

ty lecznicze zawierające docetaksel – Docetaxel Accord i Docetaxel Ebewe. Poniższe opracowanie powstało w oparciu o charakterystykę produktu leczni-

czego Docetaxel Accord z dnia 08.04.2020 r. (ChPL Docetaxel Accord 2020). 

Tabela 38. Opis komparatora - schematy chemioterapii z docetakselem. 
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Podmiot odpowiedzialny, posia-
dający pozwolenie na dopusz-

czenie do obrotu 

Accord Healthcare S.L.U.  
World Trade Center,  
Moll de Barcelona, s/n,  
Edifici Est 6ª planta,  
08039 Barcelona,  
Hiszpania 

Numery pozwoleń na dopuszcze-
nie do obrotu 

EU/1/12/769/001  

EU/1/12/769/002  

EU/1/12/769/003 

Data wydania pierwszego do-
puszczenia do obrotu/data prze-

dłużenia pozwolenia: 

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 22 maja 2012  

Data przedłużenia pozwolenia: 23 lutego 2017 

Data zatwierdzenia lub częścio-
wej zmiany Charakterystyki 

Produktu Leczniczego 
08.04.2020 r. 

Grupa farmakoterapeutyczna cytostatyki, Alkaloidy roślinne i inne związki pochodzenia naturalnego, taksany 

Kod ATC L01CD 02 

Dostępne preparaty 
 Docetaxel Accord 20 mg/1 ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji  

 Docetaxel Accord 80 mg/4 ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji  
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 Docetaxel Accord 160 mg/8 ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 

Właściwości farmakodynamiczne i farmako-
kinetyczne 

Mechanizm działania 

Docetaksel jest lekiem przeciwnowotworowym, działającym poprzez pobudzanie łączenia tubuliny w trwałe mikrotubule i hamowanie ich 
rozpadu, co powoduje znaczne zmniejszenie ilości wolnej tubuliny. Łączenie docetakselu z mikrotubulami nie zmienia liczby protofilamentów. 
Wykazano in vitro, że docetaksel przerywa w komórkach sieć mikrotubularną, która jest niezbędna do czynności życiowych w komórce w fazie 
mitozy i interfazy. 

Działanie farmakodynamiczne 

Wykazano in vitro w testach na klonogenność, że docetaksel działa cytotoksycznie na komórki mysich i ludzkich różnych linii nowotworowych, 
również na komórki pochodzące ze świeżo usuniętych guzów nowotworowych u ludzi. Docetaksel osiąga duże stężenia wewnątrzkomórkowe 
i utrzymuje się w komórkach przez dłuższy czas. Dodatkowo wykazano, że docetaksel jest aktywny w wielu, ale nie we wszystkich, liniach 
komórkowych charakteryzujących się nadmierną ekspresją p-glikoproteiny kodowanej przez gen oporności wielolekowej. In vivo aktywność 
docetakselu nie zależy od schematu podawania. Lek ma szerokie spektrum doświadczalnie stwierdzonej aktywności przeciwnowotworowej w 
zaawansowanych wszczepach linii nowotworów mysich bądź ludzkich in vivo. 

Wskazanie 

Niedrobnokomórkowy rak płuc  

Docetaxel Accord jest wskazany w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca miejscowo zaawansowanego lub z przerzutami, po niepowo-
dzeniu uprzednio stosowanej chemioterapii. Docetaxel Accord w skojarzeniu z cisplatyną jest wskazany w leczeniu pacjentów z nieresekcyj-
nym niedrobnokomórkowym rakiem płuca miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami u pacjentów, którzy nie otrzymywali poprzednio 
chemioterapii w tym wskazaniu. 

Dawkowanie i sposób podawania 

Docetaksel należy stosować wyłącznie na oddziałach wyspecjalizowanych w podawaniu leków cytotoksycznych i należy go podawać tylko pod 
kontrolą lekarza mającego odpowiednie kwalifikacje do stosowania chemioterapii przeciwnowotworowej.  

Dawkowanie:  

W przypadku raka piersi, niedrobnokomórkowego raka płuc, raka żołądka oraz raka głowy i szyi o ile nie ma przeciwwskazań, może być zasto-
sowana premedykacja składająca się z doustnego kortykosteroidu, takiego jak deksametazon w dawce 16 mg/dobę (np. 8 mg dwa razy na 
dobę) przez 3 dni, zaczynając 1 dzień przed rozpoczęciem podawania docetakselu. W przypadku raka gruczołu krokowego, jeśli równocześnie 
podawane są prednizon lub prednizolon, zalecanym schematem premedykacji jest doustnie podawany deksametazon w dawce 8 mg 12 
godzin, 3 godziny i 1 godzinę przed wlewem docetakselu. W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia objawów toksyczności hematologicznej, 
można profilaktycznie podać G-CSF. Docetaksel podaje się w postaci jednogodzinnego wlewu, raz na trzy tygodnie. 

Niedrobnokomórkowy rak płuc  

U pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca, którzy dotychczas nie byli poddawani chemioterapii zalecany schemat dawkowania to 
docetaksel w dawce 75 mg/m

2
 pc. jednocześnie z cisplatyną podawaną w dawce 75 mg/m

2
 pc. przez 30-60 minut. U pacjentów po niepowo-
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dzeniu poprzednio stosowanej chemioterapii produktami platyny, zalecana dawka to 75 mg/m
2
 pc. docetakselu w monoterapii. 

Dostosowanie dawki w trakcie leczenia:  

Ogólne  

Docetaksel można podawać, jeśli liczba neutrofilów wynosi ≥ 1500 komórek/mm
3
. U pacjentów, u których podczas leczenia docetakselem 

wystąpiła gorączka w przebiegu neutropenii, z liczbą neutrofilów < 500 komórek/mm
3 

przez okres dłuższy niż jeden tydzień i wystąpiły ciężkie 
lub masywne odczyny skórne lub objawy ciężkiej neuropatii obwodowej, dawkę docetakselu należy zmniejszyć ze 100 mg/m

2
 pc. do 75 

mg/m
2
 pc. i (lub) z 75 mg/m

2
 pc. do 60 mg/m

2
 pc. Jeżeli mimo zmniejszenia dawki leku do 60 mg/m2 pc. objawy powyższe utrzymują się, 

leczenie należy przerwać. 

Specjalne grupy pacjentów:  

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby  

Na podstawie danych farmakokinetycznych uzyskanych po podaniu docetakselu w dawce 100 mg/m2 pc. stosowanego w monoterapii u 
pacjentów, u których wystąpiło zwiększenie aktywności aminotransferaz alaninowej i (lub) asparaginowej [AlAT i (lub) AspAT] w surowicy krwi 
> 1,5-krotnej wartości górnej granicy normy (GGN) i zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej w surowicy > 2,5-krotnej wartości GGN, 
zalecana dawka docetakselu wynosi 75 mg/m

2
 pc.  

U pacjentów ze zwiększonym stężeniem bilirubiny w surowicy > GGN i(lub) ze zwiększoną aktywnością aminotransferaz (AlAT i AspAT) > 3,5-
krotnej wartości GGN oraz ze zwiększoną aktywnością fosfatazy zasadowej > 6-krotnej wartości GGN, nie zaleca się zmniejszania dawki leku i 
lek należy stosować ściśle zgodnie z zaleceniem. W głównym badaniu klinicznym, dotyczącym stosowania docetakselu w skojarzeniu z cispla-
tyną i 5-fluorouracylem w leczeniu gruczolakoraka żołądka, zwiększenie aktywności aminotransferaz (AlAT lub AspAT) > 1,5-krotnej wartości 
GGN, z jednoczesnym zwiększeniem aktywności fosfatazy zasadowej > 2,5-krotnej wartości GGN oraz zwiększeniem stężenia bilirubiny > GGN, 
było kryterium wykluczenia z udziału w badaniu. Nie zaleca się zmniejszenia dawki w tej grupie pacjentów i nie należy podawać docetakselu, 
z wyjątkiem przypadków, gdy jest to ściśle wskazane. Brak dostępnych danych dotyczących stosowania docetakselu u pacjentów z niewydol-
nością wątroby w chemioterapii skojarzonej w innych wskazaniach. 

Dzieci i młodzież  

Nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania i skuteczności docetakselu w leczeniu raka nosogardzieli u dzieci w wieku od 1. miesią-
ca życia do poniżej 18 lat. Stosowanie docetakselu u dzieci i młodzieży nie jest właściwe we wskazaniach: rak piersi, niedrobnokomórkowy rak 
płuc, rak gruczołu krokowego, gruczolakorak żołądka i rak głowy i szyi, wyłączając mało zróżnicowanego raka nosogardzieli typu II i III.  

Pacjenci w podeszłym wieku  

Z analizy populacyjnych danych farmakokinetycznych wynika, że nie ma szczególnych zaleceń dotyczących stosowania leku u pacjentów w 
podeszłym wieku. U pacjentów w wieku 60 lat i starszych leczonych docetakselem w skojarzeniu z kapecytabiną, zaleca się zmniejszenie 
dawki początkowej kapecytabiny do 75% dawki zalecanej. 

Przeciwwskazania  Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek z substancję pomocniczą. 
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 Pacjenci z liczbą neutrofilów < 1 500 komórek/mm
3
 oznaczoną przed rozpoczęciem podawania leku. 

 Pacjenci z ciężką niewydolnością wątroby. 

 Obowiązują także przeciwwskazania do stosowania innych produktów leczniczych, podawanych w leczeniu skojarzonym z docetak-
selem. 

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności 
dotyczące stosowania 

W przypadku raka piersi i niedrobnokomórkowego raka płuc, premedykacja składająca się z kortykosteroidów o ile nie są przeciwwskazane, 
np. deksametazon w dawce 16 mg/dobę (dawka 8 mg 2 razy na dobę) podawany doustnie przez 3 dni zaczynając od 1 dnia poprzedzającego 
podanie docetakselu, może zmniejszyć częstość występowania i nasilenie zatrzymania płynów w organizmie oraz nasilenie reakcji nadwrażli-
wości. W przypadku raka gruczołu krokowego premedykację stanowi doustne podanie 8 mg deksametazonu, 12 godzin, 3 godziny i 1 godzinę 
przed wlewem docetakselu. 

Układ krwiotwórczy  

Neutropenia jest najczęściej występującym działaniem niepożądanym po podaniu docetakselu. Najmniejsza liczba neutrofilów występowała 
po około 7 dniach od rozpoczęcia leczenia, ale okres ten może być krótszy u pacjentów uprzednio intensywnie leczonych chemioterapią. 
Podczas leczenia docetakselem zaleca się częste wykonywanie badania morfologii krwi. Kolejnego cyklu leczenia docetakselem nie należy 
stosować, dopóki liczba neutrofilów nie osiągnie wartości ≥ 1 500 komórek/mm

3
.  

W przypadku ciężkiej neutropenii (< 500 komórek/mm
3
 przez 7 dni lub dłużej) podczas leczenia docetakselem zalecane jest zmniejszenie 

dawki leku w kolejnych cyklach leczenia lub rozpoczęcie odpowiedniego leczenia objawowego. 

Częstość występowania gorączki neutropenicznej i zakażenia z neutropenią była mniejsza wśród pacjentów leczonych docetakselem w skoja-
rzeniu z cisplatyną i 5-fluorouracylem, w sytuacji, gdy podawano im profilaktycznie G-CSF. Pacjenci leczeni docetakselem z cisplatyną i 5-
fluorouracylem (ang. TCF) powinni otrzymywać profilaktycznie G-CSF w celu zmniejszenia ryzyka neutropenii z powikłaniami (gorączka neu-
tropeniczna, przedłużająca się neutropenia lub zakażenie z neutropenią). Pacjenci otrzymujący schemat leczenia TCF powinni być ściśle moni-
torowani. 

U pacjentów leczonych docetakselem w skojarzeniu z doksorubicyną i cyklofosfamidem (TAC), częstość występowania gorączki neutropenicz-
nej i (lub) zakażenia z neutropenią była mniejsza, gdy pacjenci otrzymywali pierwotną profilaktykę z zastosowaniem G-CSF. U pacjentów z 
rakiem piersi otrzymujących leczenie uzupełniające schematem TAC należy rozważyć zastosowanie pierwotnej profilaktyki G-CSF w celu 
zmniejszenia ryzyka neutropenii z powikłaniami (gorączka neutropeniczna, przedłużająca się neutropenia lub zakażenie z neutropenią). Pa-
cjenci otrzymujący schemat leczenia TAC powinni być ściśle monitorowani. 

Reakcje żołądkowo-jelitowe  

Zalecane jest zachowanie ostrożności u pacjentów z neutropenią, zwłaszcza w związku z ryzykiem rozwoju zaburzeń żołądkowo- jelitowych. 
Chociaż większość przypadków wystąpiła podczas pierwszego lub drugiego cyklu leczenia zawierającego docetaksel, zapalenie jelit mogło 
rozwinąć się w dowolnym czasie i mogło doprowadzić do zgonu już w pierwszym dniu wystąpienia zapalenia. Pacjentów należy uważnie 
obserwować w celu wykrycia wczesnych objawów ciężkiej toksyczności żołądkowo-jelitowe. 
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Reakcje nadwrażliwości  

Należy dokładnie obserwować, czy u pacjenta nie występują reakcje nadwrażliwości, zwłaszcza w trakcie pierwszego lub drugiego wlewu 
dożylnego. Reakcje nadwrażliwości mogą wystąpić w ciągu kilku minut po rozpoczęciu wlewu dożylnego docetakselu. Z tego powodu lek 
można podawać wyłącznie wtedy, gdy dysponuje się odpowiednim wyposażeniem zapewniającym możliwość leczenia niedociśnienia lub 
skurczu oskrzeli. Jeśli wystąpią objawy nadwrażliwości o niewielkim nasileniu takie jak zaczerwienienie lub miejscowe odczyny skórne, nie jest 
konieczne przerwanie leczenia docetakselem. W przypadku wystąpienia ciężkich objawów, takich jak niedociśnienie, skurcz oskrzeli, uogól-
niona wysypka lub rumień, należy natychmiast przerwać podawanie docetakselu i zastosować odpowiednie leczenie. Pacjentom, u których 
wystąpiły ciężkie reakcje nadwrażliwości, nie należy ponownie podawać docetakselu. Pacjenci, którzy doświadczyli w przeszłości reakcji nad-
wrażliwości na paklitaksel mogą być narażeni na ryzyko wystąpienia reakcji nadwrażliwości na docetaksel, w tym na bardziej nasilone reakcje 
nadwrażliwości. Pacjenci ci powinni być ściśle monitorowani podczas rozpoczynania leczenia docetakselem. 

Reakcje skórne  

Obserwowano występowanie miejscowego rumienia kończyn (dłoni i podeszew stóp) z obrzękiem i następującym po nim złuszczaniem. 
Stwierdzano ciężkie reakcje w postaci wykwitów skórnych poprzedzających złuszczanie, które prowadziły do przerwania lub zaprzestania 
leczenia docetakselem. 

Zatrzymanie płynów  

Należy dokładnie monitorować pacjentów, u których występuje ciężkie zatrzymanie płynów takie jak wysięk opłucnowy, wysięk osierdziowy 
lub wodobrzusze.  

Zaburzenia układu oddechowego  

Zgłaszano występowanie zespołu ostrej niewydolności oddechowej, śródmiąższowego zapalenia płuc, śródmiąższowej choroby płuc, zwłók-
nienia płuc oraz niewydolności oddechowej, które mogą być związane się zgonem. U pacjentów otrzymujących równocześnie radioterapię 
zgłaszano przypadki występowania popromiennego zapalenia płuc. W przypadku wystąpienia nowych lub pogorszenia istniejących objawów 
ze strony układu oddechowego, pacjentów należy uważnie monitorować, niezwłocznie zbadać oraz poddać właściwemu leczeniu. Przerwanie 
terapii docetakselem jest zalecane do czasu otrzymanie diagnozy. Wczesne zastosowanie środków podtrzymujących może pomóc poprawić 
stan pacjenta. Należy uważnie rozważyć korzyści wynikające z wznowienia terapii docetakselem. 

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby  

U pacjentów leczonych docetakselem w monoterapii w dawce 100 mg/m2 pc., u których wystąpiło zwiększenie aktywności aminotransferaz 
[AlAT i (lub) AspAT] powyżej 1,5-krotnej wartości GGN jednocześnie ze zwiększeniem aktywności fosfatazy zasadowej - powyżej 2,5-krotnej 
wartości GGN, zwiększa się ryzyko wystąpienia poważnych reakcji niepożądanych, takich jak zagrażająca życiu posocznica, zagrażające życiu 
krwawienie z przewodu pokarmowego, gorączka neutropeniczna, zakażenia, trombocytopenia, zapalenie jamy ustnej i osłabienie. Dlatego u 
pacjentów, u których występuje zwiększenie wartości wyników testów czynności wątroby zalecana dawka docetakselu wynosi 75 mg/m2 pc., 
a parametry czynności wątroby należy oznaczać przed rozpoczęciem leczenia docetakselem oraz przed rozpoczęciem każdego kolejnego cyklu 
leczenia. U chorych ze zwiększonym stężeniem bilirubiny w surowicy powyżej GGN i (lub) ze zwiększoną aktywnością aminotransferaz (AlAT i 
AspAT) powyżej 3,5-krotnej wartości GGN oraz ze zwiększoną aktywnością fosfatazy zasadowej powyżej 6-krotnej wartości GGN, nie zaleca się 
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zmniejszania dawki leku i nie należy stosować docetakselu, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. W głównym badaniu klinicznym, dotyczą-
cym stosowania docetakselu w skojarzeniu z cisplatyną i 5-fluorouracylem w leczeniu gruczolakoraka żołądka, zwiększenie aktywności amino-
transferaz (AlAT lub AspAT) powyżej 1,5-krotnej wartości GGN, z jednoczesnym zwiększeniem aktywności fosfatazy zasadowej powyżej 2,5-
krotnej wartości GGN oraz zwiększeniem stężenia bilirubiny powyżej GGN, było kryterium wykluczenia z udziału w badaniu. Nie zaleca się 
zmniejszenia dawki w tej grupie pacjentów i nie należy podawać docetakselu, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to ściśle wskazane. Brak 
danych dotyczących stosowania docetakselu u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby w chemioterapii skojarzonej w innych wskaza-
niach. 

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek  

Brak danych dotyczących stosowania docetakselu u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek.  

Układ nerwowy  

W przypadku wystąpienia objawów ciężkich zaburzeń obwodowego układu nerwowego konieczne jest zmniejszenie dawki leku. 

Kardiotoksyczność  

U pacjentów otrzymujących docetaksel w połączeniu z trastuzumabem, szczególnie po zastosowaniu chemioterapii zawierającej antracykliny 
(doksorubicyna lub epirubicyna), obserwowano niewydolność serca. Może ona mieć umiarkowany lub ciężki przebieg i związana była z przy-
padkami zgonu. Pacjentów będących kandydatami do leczenia skojarzonego docetaksel z trastuzumabem należy poddać podstawowej ocenie 
kardiologicznej. U pacjentów leczonych takim schematem, należy oceniać następnie w trakcie leczenia czynność serca (np. co trzy miesiące), 
tak aby wykryć ewentualnie rozwijające się zaburzenia czynności serca. Zgłaszano przypadki arytmii komorowej, w tym częstoskurczu komo-
rowego (czasami prowadzącego do zgonu) u pacjentów leczonych docetakselem w schematach leczenia skojarzonego, w tym z doksorubicy-
ną, 5 fluorouracylem i (lub) cyklofosfamidem. Zaleca się wykonanie podstawowej oceny kardiologicznej. 

Zaburzenia oka  

U pacjentów leczonych docetakselem zgłaszano występowanie torbielowatego obrzęku plamki żółtej (ang. cystoid macular oedema, CMO). U 
pacjentów z zaburzeniami widzenia należy niezwłocznie przeprowadzić pełne badanie okulistyczne. W przypadku zdiagnozowania torbielowa-
tego obrzęku plamki żółtej, należy zakończyć leczenie docetakselem oraz zastosować odpowiednie leczenie. 

Wtórne nowotwory złośliwe  

Zgłaszano przypadki wystąpienia wtórnych nowotworów złośliwych, gdy docetaksel podawano w skojarzeniu z terapiami przeciwnowotwo-
rowymi, o których wiadomo, że są związane z wystąpieniem wtórnych nowotworów złośliwych. Wtórne nowotwory złośliwe (w tym ostra 
białaczka szpikowa, zespół mielodysplastyczny, chłoniak nieziarniczy) mogą wystąpić kilka miesięcy lub lat po terapii z wykorzystaniem doce-
takselu. Pacjentów należy monitorować w celu wykrycia wtórnych nowotworów złośliwych. 

Inne  

W trakcie leczenia docetakselem kobiety i mężczyźni muszą stosować skuteczną metodę antykoncepcji oraz dodatkowo mężczyźni, przez co 
najmniej 6 miesięcy po zakończeniu leczenia. Należy unikać jednoczesnego stosowania docetakselu z silnymi inhibitorami CYP3A4 (np. keto-
konazolem, itrakonazolem, klarytromycyną, indynawirem, nefazodonem, nelfinawirem, rytonawirem, sakwinawirem, telitromycyną i woryko-
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nazolem). 

Substancje pomocnicze  

Ten produkt leczniczy zawiera 50 vol. % etanolu bezwodnego (Alkoholu) czyli do 395 mg etanolu bezwodnego w jednej fiolce. Ilość Alkoholu 
w jednej fiolce odpowiada jego zawartości w 10 ml piwa lub 4 ml wina. Alkohol może wywierać niekorzystny wpływ na osoby z chorobą Alko-
holową. Zawartość Alkoholu należy wziąć pod uwagę w przypadku kobiet w ciąży i karmiących piersią, a także dzieci i osób z grup wysokiego 
ryzyka, takich jak pacjenci ze schorzeniami wątroby i padaczką. Należy rozważyć potencjalny wpływ produktu leczniczego na ośrodkowy układ 
nerwowy. 

Kompetencje niezbędne do zastosowania 
wnioskowanej interwencji 

Docetaksel należy stosować wyłącznie na oddziałach wyspecjalizowanych w podawaniu leków cytotoksycznych i należy go podawać tylko pod 
kontrolą lekarza mającego odpowiednie kwalifikacje do stosowania chemioterapii przeciwnowotworowej.  

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. 

10.4.1 Obecny sposób finansowania komparatora 

Docetaksel jest refundowany u chorych z rozpoznaniem ICD-10 C34 z wykazu leków refundowanych – C. leki stosowane w ramach chemioterapii w ca-

łym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym (MZ 18/02/2020).  
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10.5 Opis komparatora – alektynib 

Poniższe opracowanie powstało w oparciu o charakterystykę produktu leczniczego Alecensa z dnia 19.06.2020 r. (ChPL Alecensa 2020). 

Tabela 39. Opis komparatora - alektynib. 
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Podmiot odpowiedzialny, posia-
dający pozwolenie na dopusz-

czenie do obrotu 

Roche Registration GmbH 
Emil-Barell-Strasse 1 
79639 
Grenzach-Wyhlen Niemcy 

Numery pozwoleń na dopuszcze-
nie do obrotu 

EU/1/16/1169/001 

EU/1/16/1169/002 

Data wydania pierwszego do-
puszczenia do obrotu/data prze-

dłużenia pozwolenia: 
16.02.2017 

Data zatwierdzenia lub częścio-
wej zmiany Charakterystyki 

Produktu Leczniczego 
19.06.2020 r. 

Grupa farmakoterapeutyczna leki przeciwnowotworowe, inhibitor kinaz białkowych 

Kod ATC L01XE3 

Dostępne preparaty Alecensa 150 mg kapsułki twarde 

Właściwości farmakodynamiczne i farmako-
kinetyczne 

Mechanizm działania 

Alektynib to wysoce selektywny i silny inhibitor kinaz tyrozynowych ALK oraz RET. W badaniach nieklinicznych hamowanie aktywności kinazy 
tyrozynowej ALK prowadziło do blokady zstępujących szlaków sygnałowych, w tym STAT 3 i PI3K/AKT, oraz indukcji śmierci komórek nowotwo-
rowych (apoptozy). W warunkach in vitro oraz in vivo wykazano aktywność alektynibu w odniesieniu do form enzymu ALK zawierających 
mutacje, w tym mutacje odpowiadające za oporność na kryzotynib. W warunkach in vitro główny metabolit alektynibu (M4) wykazuje zbliżo-
ną siłę działania i aktywność w odniesieniu do ALK. Na podstawie danych nieklinicznych ustalono, że alektynib nie jest substratem glikoprote-
iny P ani białka BCRP, będących nośnikami wypływu w barierze krew-mózg, a przez to może przenikać do ośrodkowego układu nerwowego i w 
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nim pozostawać.  

Właściwości farmakokinetyczne 

Właściwości farmakokinetyczne alektynibu oraz jego głównego czynnego metabolitu (M4) zostały opisane u chorych na ALK-dodatniego 
NDRP oraz u osób zdrowych. Na podstawie populacyjnej analizy farmakokinetycznej, średnia geometryczna (wartość procentowa współczyn-
nika zmienności) wartości Cmax, Cmin oraz AUC0-12hr w stanie stacjonarnym dla alektynibu wyniosły odpowiednio 665 ng/ml (44,3%), 572 ng/ml 
(47,8%) i 7430 ng*godz./ml (45,7%). Średnia geometryczna wartości Cmax, Cmin oraz AUC0-12hr w stanie stacjonarnym dla metabolitu M4 wy-
niosły odpowiednio 246 ng/ml (45,4%), 222 ng/ml (46,6%) i 2810 ng*godz./ml (45,9%). 

Wchłanianie 

Po podaniu doustnym chorym na ALK-dodatniego NDRP w dawce 600 mg na dobę podczas posiłku alektynib ulegał wchłanianiu, osiągając 
wartość Tmax po około 4–6 godzinach. Stan stabilny alektynibu jest osiągany w ciągu 7 dni ciągłego podawania 600 mg dwa razy na dobę. 
Współczynnik kumulacji dla dawkowania 600 mg dwa razy na dobę wyniósł około 6-krotność. Populacyjna analiza farmakokinetyczna po-
twierdza proporcjonalność dawek alektynibu w zakresie 300–900 mg w przypadku podania w trakcie posiłku. Bezwzględna dostępność biolo-
giczna alektynibu w postaci kapsułek wyniosła 36,9% (90% CI: 33,9%, 40,3%) podawanego w trakcie posiłku osobom zdrowym. Po podaniu 
pojedynczej dawki doustnej 600 mg w trakcie wysokotłuszczowego, wysokokalorycznego posiłku ekspozycja na alektynib i metabolit M4 
wzrosła około 3-krotnie w porównaniu z podaniem na czczo. 

Dystrybucja 

Alektynib i jego główny metabolit M4 są w wysokim stopniu związane z białkami ludzkiego osocza (> 99%), niezależnie od stężenia substancji 
aktywnej. W warunkach in vitro, w stężeniach istotnych klinicznie, stosunek stężenia alektynibu i metabolitu M4 we krwi do stężenia w oso-
czu wyniósł odpowiednio 2,64 oraz 2,50. Średnia geometryczna objętości dystrybucji w stanie stacjonarnym (Vss) alektynibu po podaniu 
dożylnym wyniosła 475 L, co wskazuje na silną dystrybucję leku do tkanek. Na podstawie danych z badań in vitro wykazano, że alektynib nie 
jest substratem P-gp. Alektynib i metabolit M4 nie są substratami BCRP ani polipeptydu transportującego aniony organiczne (OATP, z ang. 
organic anion-transportingpolypeptide) 1B1/B3.  

Metabolizm 

W badaniach in vitro dotyczących metabolizmu wykazano, że enzym CYP3A4 jest głównym izoenzymem CYP, odpowiadającym za metabolizm 
alektynibu oraz jego podstawowego metabolitu M4. Szacuje się, że odpowiada on za 40–50% metabolizmu alektynibu. Wyniki z badania 
równowagi masy u ludzi (ang. mass balance study) wykazały, że alektynib oraz metabolit M4 były głównymi krążącymi cząsteczkami w osoczu 
i stanowiły 76% całkowitej radioaktywności osocza. Średnia geometryczna stosunku metabolitu do związku macierzystego w stanie stacjonar-
nym wynosi 0,399. U zdrowych uczestników stwierdzono obecność metabolitu M1b, będącego metabolitem o mniejszym znaczeniu w wa-
runkach in vitro oraz w osoczu człowieka. Powstawanie metabolitu M1b i jego pomniejszego izomeru M1a prawdopodobnie katalizowane jest 
przez połączenie izoenzymów CYP (w tym izoenzymów innych niż CYP3A) i enzymów dehydrogenazy aldehydowej. Badania in vitro wskazują, 
że ani alektynib ani jego główny czynny metabolit (M4) nie hamują aktywności CYP1A2, CYP2B6, CYP2C9, CYP2C19, ani CYP2D6 przy klinicz-
nie istotnych stężeniach. Alektynib nie hamował aktywności OATP1B1/OATP1B3, OAT1, OAT3 lub OCT2 przy klinicznie istotnych stężeniach in 
vitro. 
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Eliminacja 

Po doustnym podaniu zdrowym uczestnikom pojedynczej dawki alektynibu znakowanego węglem 14C większość radioaktywności była wyda-
lana z kałem (średni odzysk na poziomie 97,8%) z minimalnym wydalaniem z moczem (średni odzysk 0,46%). Z kałem wydalane było 84% i 
5,8% dawki w postaci odpowiednio niezmienionego alektynibu lub metabolitu M4. Na podstawie populacyjnej analizy farmakokinetycznej 
ustalono, że klirens pozorny (CL/F) alektynibu wynosił 81,9 L/godz. Średnia geometryczna szacunkowego okresu połowicznej eliminacji alek-
tynibu wyniosła 32,5 godziny. Odpowiednie wartości dla metabolitu M4 wyniosły 217 L/godz. oraz 30,7 godziny. 

Farmakokinetyka w szczególnych populacjach 

Zaburzenie czynności nerek 

Z moczem w postaci niezmienionej wydalane są znikome ilości alektynibu oraz czynnego metabolitu M4 (< 0,2% dawki). W oparciu o popula-
cyjną analizę farmakokinetyczną ustalono, że ekspozycja na alektynib i metabolit M4 były zbliżone u pacjentów z łagodnym i umiarkowanym 
zaburzeniem czynności nerek oraz u pacjentów z prawidłową czynnością nerek. Nie przeprowadzono oceny farmakokinetyki alektynibu u 
pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek. 

Zaburzenie czynności wątroby 

Ponieważ eliminacja alektynibu zachodzi w głównej mierze w drodze metabolizmu wątrobowego, zaburzenie czynności wątroby może pro-
wadzić do wzrostu stężenia alektynibu i (lub) jego głównego metabolitu M4 w osoczu. Na podstawie populacyjnej analizy farmakokinetycznej 
stwierdzono, że ekspozycja na alektynib i metabolit M4 były zbliżone u pacjentów z łagodnym zaburzeniem czynności wątroby i prawidłową 
czynnością wątroby. Po podaniu pojedynczej doustnej dawki 300 mg alektynibu pacjentom z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby (C w 
skali Child-Pugh), Cmax alektynibu nie zmieniło się a AUCinf zwiększyło się 2,2 razy w porównaniu z dobranymi zdrowymi osobnikami. Stęże-
nie Cmax i AUCinf metabolitu M4 zmniejszały się o odpowiednio 39% i 34%, a łączna ekspozycja na alektynib oraz M4 (AUCinf) zwiększała się 
1,8 razy u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby w porównaniu z dobranymi zdrowymi osobnikami. W badaniu dotyczącym 
zaburzeń czynności wątroby włączono również grupę z umiarkowanym zaburzeniem czynności wątroby (B w skali Child-Pugh) i w tej grupie 
obserwowano nieznacznie większą ekspozycję na alektynib w porównaniu z dobranymi zdrowymi osobnikami. Osoby z grupy Child-Pugh B nie 
wykazywały jednak nieprawidłowego stężenia bilirubiny, albuminy lub czasu protrombinowego, co wskazuje, że mogą nie być w pełni repre-
zentatywne dla osób z umiarkowaną niewydolnością wątroby o obniżonej zdolności metabolicznej. 

Wpływ wieku, masy ciała, rasy i płci 

Wiek, masa ciała, rasa lub płeć nie mają klinicznie znaczącego wpływu na ogólnoustrojową ekspozycję na alektynib i M4. Zakres masy ciała 
pacjentów włączonych do badań klinicznych wynosił 36,9-123 kg. Nie ma dostępnych danych dotyczących pacjentów ze skrajnie dużą masą 
ciała (>130 kg). 

Wskazanie 

Produkt leczniczy Alecensa w monoterapii jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u dorosłych pacjentów z zaawansowanym ALK-
dodatnim (ALK – kinaza chłoniaka anaplastycznego) niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP).  

Produkt leczniczy Alecensa w monoterapii jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z zaawansowanym ALK-dodatnim niedrobnokomór-
kowym rakiem płuca (NDRP), wcześniej leczonych kryzotynibem. 
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Dawkowanie i sposób podawania 

Zalecana dawka produktu leczniczego Alecensa wynosi 600 mg (cztery kapsułki 150 mg) przyjmowane dwa razy na dobę podczas posiłku 
(całkowita dawka dobowa wynosi 1200 mg). 

U pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby (C w skali Child-Pugh) należy stosować dawkę początkową 450 mg dwa razy na dobę 
podczas posiłku (całkowita dawka dobowa wynosi 900 mg). Czas trwania leczenia Leczenie produktem Alecensa powinno być prowadzone do 
czasu progresji choroby lub wystąpienia nieakceptowalnej toksyczności. 

Przeciwwskazania Nadwrażliwość na alektynib lub którąkolwiek substancję pomocniczą 

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności 
dotyczące stosowania 

Śródmiąższowa choroba płuc (ILD)/zapalenie płuc  

W trakcie badań klinicznych dotyczących produktu leczniczego Alecensa obserwowano przypadki śródmiąższowej choroby płuc/zapalenia 
płuc. Pacjentów należy monitorować pod kątem objawów wskazujących na wystąpienie zapalenia płuc. Stosowanie produktu leczniczego 
Alecensa należy natychmiast wstrzymać u pacjentów z rozpoznaną śródmiąższową chorobą płuc/zapaleniem płuc oraz przerwać na stałe, jeśli 
nie zidentyfikowano innych potencjalnych przyczyn śródmiąższowej choroby płuc/zapalenia płuc.  

Hepatotoksyczność  

W trakcie rejestracyjnych badań klinicznych dotyczących produktu leczniczego Alecensa, u pacjentów obserwowano zwiększenie aktywności 
aminotransferazy alaninowej (AlAT) oraz aminotransferazy asparaginianowej (AspAT) przekraczające 5-krotność GGN, a także zwiększenie 
stężenia bilirubiny do poziomu przekraczającego ponad 3-krotnie GGN. Większość tych zdarzeń miała miejsce w ciągu trzech pierwszych 
miesięcy leczenia. W rejestracyjnych badaniach klinicznych dotyczących produktu Alecensa zgłoszono, że u trzech pacjentów, u których miało 
miejsce zwiększenie aktywności AspAT/AlAT 3.-4. stopnia, wystąpiło polekowe uszkodzenie wątroby. Jednoczesne zwiększenie aktywności 
AlAT lub AspAT przekraczające lub równe 3-krotności GGN i stężenie bilirubiny całkowitej większe lub równe 2-krotności GGN, przy prawidło-
wym poziomie fosfatazy zasadowej, wystąpiło u jednego pacjenta przyjmującego produkt leczniczy Alecensa w ramach badań klinicznych. 
Czynność wątroby należy monitorować, oznaczając między innymi aktywność AlAT i AspAT, a także stężenie bilirubiny całkowitej, w punkcie 
początkowym, następnie co 2 tygodnie przez pierwsze 3 miesiące leczenia. Następnie, monitorowanie czynności wątroby powinno odbywać 
się okresowo, jako że zdarzenia mogą występować nawet po ponad 3 miesiącach. Badania należy wykonywać częściej u pacjentów, u których 
dojdzie do zwiększenia aktywności aminotransferaz oraz stężenia bilirubiny. W zależności od stopnia nasilenia niepożądanego działania leku, 
leczenie produktem Alecensa należy wstrzymać, a następnie wznowić w zmniejszonej dawce lub trwale przerwać zgodnie z opisem zamiesz-
czonym w tabeli 2 ChPL.  

Ból mięśni o dużym nasileniu i zwiększenie aktywności kinazy fosfokreatynowej (CK)  

W trakcie badań rejestracyjnych dotyczących produktu leczniczego Alecensa u pacjentów zgłaszano ból mięśni i ból mięśniowo-szkieletowy, w 
tym zdarzenia o 3. stopniu nasilenia. W trakcie badań rejestracyjnych dotyczących produktu leczniczego Alecensa występował wzrost aktyw-
ności CK, w tym zdarzenia o 3. stopniu nasilenia. Mediana czasu do wystąpienia zwiększonej aktywności CK 3. stopnia wynosiła 14 dni w 
badaniach klinicznych (NP28761, NP28673, BO28984). Należy poinformować pacjentów o konieczności zgłaszania niewyjaśnionego bólu, 
tkliwości lub osłabienia mięśni. Poziom CK powinien być mierzony co dwa tygodnie w pierwszym miesiącu leczenia oraz zgodnie ze wskaza-
niami klinicznymi u pacjentów zgłaszających objawy. W zależności od stopnia podwyższenia aktywności CK, należy wstrzymać leczenie pro-
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duktem Alecensa, a następnie wznowić leczenie stosując taką samą lub zmniejszoną dawkę.  

Bradykardia  

Podczas stosowania produktu leczniczego Alecensa może wystąpić objawowa bradykardia. Częstość akcji serca i ciśnienie krwi należy monito-
rować w oparciu o wskazania kliniczne. W przypadku wystąpienia bezobjawowej bradykardii nie jest konieczne dostosowanie dawki. Jeśli u 
pacjenta wystąpi objawowa bradykardia lub zdarzenia zagrażające życiu, należy ocenić stosowane równocześnie produkty lecznicze o znanym 
wpływie na występowanie bradykardii, a także produkty lecznicze o działaniu przeciwnadciśnieniowym, a leczenie produktem Alecensa po-
winno zostać dostosowane zgodnie z zaleceniami w ChPL.  

Nadwrażliwość na światło  

Podczas podawania produktu leczniczego Alecensa obserwowano występowanie reakcji nadwrażliwości na światło słoneczne. Pacjentów 
należy poinformować o konieczności unikania długotrwałej ekspozycji na światło słoneczne w okresie stosowania produktu leczniczego Ale-
censa, a także przez co najmniej 7 dni po zakończeniu leczenia. Pacjenci powinni również stosować krem przeciwsłoneczny z filtrem o szero-
kim spektrum ochrony przed promieniowaniem ultrafioletowym A (UVA)/B (UVB), a także balsam do ust (SPF ≥ 50) w celu zapobieżenia po-
tencjalnemu wystąpieniu oparzeń słonecznych.  

Kobiety w wieku rozrodczym  

Produkt leczniczy Alecensa może powodować uszkodzenie płodu, jeśli zostanie podany kobiecie w ciąży. Pacjentki, które są w wieku rozrod-
czym, muszą stosować wysoce skuteczną metodę antykoncepcji w okresie leczenia i przez co najmniej 3 miesiące po przyjęciu ostatniej dawki 
produktu leczniczego Alecensa.  

Nietolerancja laktozy  

Ten produkt leczniczy zawiera laktozę. Nie powinni go stosować pacjenci z rzadkimi, dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją 
galaktozy, wrodzonym niedoborem laktazy lub nieprawidłowym wchłanianiem glukozy-galaktozy.  

Zawartość sodu  

Ten produkt leczniczy zawiera 48 mg sodu na dawkę dobową (1200 mg), co odpowiada 2,4% zalecanej przez WHO maksymalnej dawki do-
bowej wynoszącej 2 g sodu dla osoby dorosłej. 

Kompetencje niezbędne do zastosowania 
wnioskowanej interwencji 

Leczenie produktem leczniczym Alecensa powinno zostać rozpoczęte i być nadzorowane przez lekarza z doświadczeniem w stosowaniu leków 
przeciwnowotworowych. 
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10.5.1 Obecny sposób finansowania komparatora 

Alektynib (produkt leczniczy Alecensa) jest refundowany w warunkach polskich w ramach   programu lekowego „B6. Leczenie niedrobnokomórkowego 

raka płuca (ICD-10 C 34)” (MZ 18/02/2020).  
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10.6 Opis komparatora – cerytynib 

Poniższe opracowanie powstało w oparciu o charakterystykę produktu leczniczego Zykadia z dnia 12.02.2020 (ChPL Zykadia 2020). 

Tabela 40. Opis komparatora - cerytynib. 
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Podmiot odpowiedzialny, posia-
dający pozwolenie na dopusz-

czenie do obrotu 

Novartis Europharm Limited 
Vista Building 
Elm Park, Merrion Road 
Dublin 4 
Irlandia 

Numery pozwoleń na dopuszcze-
nie do obrotu 

EU/1/15/999/001-003 

Data wydania pierwszego do-
puszczenia do obrotu/data prze-

dłużenia pozwolenia: 

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 6 maja 2015 r. 

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 22 marca 2017 r. 

Data zatwierdzenia lub częścio-
wej zmiany Charakterystyki 

Produktu Leczniczego 
12.02.2020 r. 

Grupa farmakoterapeutyczna leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące 

Kod ATC L01XE28 

Dostępne preparaty Zykadia 150 mg kapsułki twarde 

Właściwości farmakodynamiczne i farmako-
kinetyczne 

Mechanizm działania 

Cerytynib jest doustnym, wysoce selektywnym i silnym inhibitorem ALK. Cerytynib hamuje autofosforylację ALK, fosforylację białek sygnało-
wych położonych niżej w kaskadzie sygnałowej, przebiegającą za pośrednictwem ALK oraz proliferację zależnych od ALK komórek rakowych 
zarówno in vitro, jak i in vivo. Translokacja ALK determinuje ekspresję powstałych w jej wyniku białek fuzyjnych i w konsekwencji aberrację 
szlaku sygnałowego ALK w NDRP. W większości przypadków NDRP partnerem dla ALK w translokacji jest białko EML4; w jej wyniku powstaje 
białko fuzyjne EML4-ALK zawierające domenę kinazy proteinowej ALK połączoną z N-terminalną częścią EML4. Wykazano skuteczność cery-
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tynibu przeciwko aktywności EML4-ALK w linii komórkowej NDRP (H2228), powodującą zahamowanie proliferacji komórek in vitro oraz regre-
sję guzów w obcogatunkowych przeszczepach z komórek H2228 u myszy i szczurów. 

Właściwości farmakokinetyczne 

Wchłanianie 

Maksymalne stężenie cerytynibu w osoczu (Cmax) jest osiągane po około 4 do 6 godzinach od doustnego jednorazowego podania leku pacjen-
tom. Na podstawie odsetka metabolitów w kale oszacowano, że wchłanianie po podaniu doustnym wynosi ≥25%. Bezwzględna biodostęp-
ność cerytynibu nie została określona.  

Ekspozycja ogólnoustrojowa cerytynibu wzrastała, gdy lek jest podawany z pożywieniem. Wartości AUCinf cerytynibu były o około 58% i 73% 
większe (wartości Cmax były o około 43% i 41% większe) u osób zdrowych, gdy pojedynczą dawkę 500 mg cerytynibu podawano odpowiednio 
z posiłkiem niskotłuszczowym (zawierającym około 330 kalorii i 9 gramów tłuszczu) i wysokotłuszczowym (zawierającym około 1000 kalorii i 
58 gramów tłuszczu).  

W badaniu A2112 (ASCEND-8) nad ustaleniem optymalnego dawkowania u pacjentów, porównującym produkt leczniczy Zykadia w dawce 
450 mg lub 600 mg na dobę przyjmowanej z pożywieniem (około 100 do 500 kalorii i 1,5 do 15 gramów tłuszczu) z dawką 750 mg na dobę 
przyjmowaną na czczo (dawka i przyjmowanie produktu leczniczego Zykadia z pożywieniem lub na czczo ustalone początkowo), nie obserwo-
wano klinicznie znaczącej różnicy w ogólnoustrojowej ekspozycji cerytynibu w stanie stacjonarnym w grupie dawki 450 mg przyjmowanej z 
pożywieniem (n=36) i grupie dawki 750 mg przyjmowanej na czczo (n=31), stwierdzając jedynie niewielkie zwiększenie AUC w stanie stacjo-
narnym (90% CI) o 4% (-13%, 24%) i Cmax (90% CI) o 3% (-14%, 22%). Natomiast AUC w stanie stacjonarnym (90% CI) i Cmax (90% CI) dla 
grupy dawki 600 mg przyjmowanej z pożywieniem (n=30) wzrosły odpowiednio o 24% (3%, 49%) i 25% (4%, 49%) w porównaniu z grupą 
dawki 750 mg przyjmowanej na czczo. Maksymalna zalecana dawka produktu leczniczego Zykadia wynosi 450 mg przyjmowana doustnie raz 
na dobę z pożywieniem. Po pojedynczym doustnym podaniu cerytynibu pacjentom ekspozycja na cerytynib w osoczu, wyrażona wartościami 
Cmax i AUClast, wzrastała proporcjonalnie do dawki w zakresie dawek od 50 do 750 mg podawanych na czczo. W przeciwieństwie do danych 
po zastosowaniu pojedynczej dawki leku, jego stężenia przed podaniem dawki (Cmin) po wielokrotnym codziennym stosowaniu wydawały się 
wzrastać w większym stopniu niż proporcjonalnie do dawki.  

Dystrybucja 

Wiązanie cerytynibu z białkami osocza ludzkiego in vitro wynosi około 97% i jest niezależne od stężenia, w zakresie stężeń od 50 ng/ml do 10 
000 ng/ml. Cerytynib wykazuje także niewielką preferencyjność dystrybucji do krwinek czerwonych w porównaniu z osoczem, przy średnim 
stosunku stężenia we krwi do stężenia w osoczu in vitro wynoszącym 1,35. Badania in vitro sugerują, że cerytynib jest substratem glikoprotei-
ny P (P-gp), ale nie jest nim dla białka oporności raka piersi (BCRP) lub białka multioporności 2 (MRP2). Ustalono, że wykrywalna bierna prze-
nikalność cerytynibu in vitro była mała. U szczurów cerytynib przenika przez nieuszkodzoną barierę krew-mózg, a stosunek ekspozycji mózgu 
do ekspozycji krwi (AUCinf) wynosi około 15%. Nie ma danych dotyczących stosunku ekspozycji mózgu do ekspozycji krwi u ludzi. 

Metabolizm 

Badania in vitro wykazały, że CYP3A był głównym enzymem odpowiedzialnym za klirens metaboliczny cerytynibu. Po pojedynczym doustnym 
podaniu cerytynibu znakowanego radioaktywnie w dawce 750 mg na czczo, cerytynib był głównym składnikiem krążącym w osoczu krwi 
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człowieka. Łącznie stwierdzono 11 metabolitów krążących w osoczu w małych stężeniach, a średni udział każdego z nich w AUC radioaktyw-
ności wynosił ≤2,3%. Główne szlaki przemian metabolicznych zidentyfikowane u osób zdrowych obejmowały monooksygenację, O-dealkilację 
i N-formylację. Do szlaków wtórnej biotransformacji z udziałem produktów pierwotnych przemian metabolicznych należała glukuronidacja i 
dehydrogenacja. Obserwowano również przyłączanie grupy tiolowej do O-dealkilowanego cerytynibu. 

Eliminacja 

Po podaniu na czczo pojedynczych doustnych dawek cerytynibu średnia geometryczna pozornego okresu półtrwania w osoczu w końcowej 
fazie eliminacji (T½) cerytynibu wahała się od 31 do 41 godzin u pacjentów przyjmujących dawki z zakresu 400 do 750 mg. Podczas codzien-
nego doustnego podawania cerytynibu stan stacjonarny osiągany jest po około 15 dobach i następnie pozostaje stabilny, przy średniej geo-
metrycznej wskaźnika kumulacji wynoszącej 6,2 po 3 tygodniach codziennego podawania. Średnia geometryczna pozornego klirensu (CL/F) 
cerytynibu była mniejsza w stanie stacjonarnym (33,2 litry/godzinę) po codziennym doustnym przyjmowaniu dawki 750 mg niż po przyjęciu 
pojedynczej dawki doustnej 750 mg (88,5 litrów/godzinę), co sugeruje, że cerytynib wykazuje farmakokinetykę nieliniową w miarę upływu 
czasu. Cerytynib i jego metabolity są wydalane głównie z kałem. Średnio 68% doustnej dawki cerytynibu było obecne w kale w postaci nie-
zmienionej. Zaledwie 1,3% podanej dawki doustnej było odzyskiwane z moczu. 

Szczególne populacje pacjentów 

Zaburzenia czynności wątroby 

Wpływ zaburzeń czynności wątroby na farmakokinetykę pojedynczej dawki cerytynibu (750 mg na czczo) oceniano u pacjentów z łagodnymi 
(stopnia A w skali Child-Pugh; n = 8), umiarkowanymi (stopnia B w skali Child-Pugh; n = 7) lub ciężkimi (stopnia C w skali Child-Pugh; n = 7) 
zaburzeniami czynności wątroby oraz u 8 osób zdrowych z prawidłową czynnością wątroby. Średnia geometryczna AUCinf (niezwiązane AUCinf) 
cerytynibu zwiększyła się o 18% (35%) i 2% (22%) odpowiednio u pacjentów z łagodnymi i umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby w 
porównaniu z osobami z prawidłową czynnością wątroby. Średnia geometryczna AUCinf (niezwiązane AUCinf) cerytynibu zwiększyła się o 66% 
(108%) u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby w porównaniu z osobami z prawidłową czynnością wątroby. Nie przeprowa-
dzono specjalnego badania farmakokinetyki w stanie stacjonarnym z udziałem pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. 

Zaburzenia czynności nerek 

Nie przeprowadzono specjalnego badania farmakokinetyki z udziałem pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Jednak dostępne dane 
wskazują, że wydalanie cerytynibu przez nerki jest znikome (1,3% pojedynczej dawki podanej doustnie). Analiza farmakokinetyki populacyjnej 
u 345 pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny 60 do <90 ml/min), 82 pacjentów z umiarkowanymi zaburze-
niami czynności nerek (klirens kreatyniny 30 do <60 ml/min) i 546 pacjentów z prawidłową czynnością nerek (≥90 ml/min) wykazała, że eks-
pozycja na cerytynib była podobna u pacjentów z łagodnymi i umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek, jak u pacjentów z prawidłową 
czynnością nerek, sugerując brak konieczności dostosowywania dawki leku u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek w stopniu łagodnym 
do umiarkowanego. W badaniach klinicznych z produktem leczniczym Zykadia nie uczestniczyli pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności 
nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min) 

Wpływ wieku, płci i rasy 

Analizy farmakokinetyki populacyjnej wykazały, że wiek, płeć i rasa pacjentów nie mają klinicznie istotnego wpływu na ekspozycję na ceryty-



 
164 
 
 

 
 
 
 
 

Lorviqua® (lorlatynib)  
w leczeniu pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca 
z obecnością rearanżacji genu ALK, u których doszło do progresji choroby  
po zastosowaniu inhibitorów ALK drugiej generacji 

 
 

Opis komparatora 

nib. 

Elektrofizjologia serca 

Ryzyko wydłużenia odstępu QT pod wpływem cerytynibu oceniano w siedmiu badaniach klinicznych z produktem leczniczym Zykadia. Wyko-
nywano seryjne zapisy EKG po podaniu pojedynczej dawki leku oraz w stanie stacjonarnym, aby ocenić wpływ cerytynibu na odstęp QT u 925 
pacjentów leczonych produktem leczniczym Zykadia w dawce 750 mg podawanej raz na dobę na czczo. Analiza kategorialna wartości odstają-
cych dotycząca danych z EKG wykazała wystąpienie nowego przypadku odstępu QTc >500 ms u 12 pacjentów (1,3%). U 58 pacjentów (6,3%) 
nastąpiło wydłużenie QTc o >60 ms względem wartości początkowych. Centralna analiza tendencji w danych dotyczących QTc przy przecięt-
nych stężeniach w stanie stacjonarnym z badania A2301 wykazała, że górna granica 2-stronnego 90% CI dla wydłużenia odstępu QTc wzglę-
dem wartości początkowych wyniosła 15,3 ms po podaniu produktu leczniczego Zykadia w dawce 750 mg na czczo. Z analizy farmakokinetyki 
wynika, że cerytynib powoduje zależne od stężenia wydłużenie odstępu QTc. 

Wskazanie 

Produkt leczniczy Zykadia w monoterapii jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu dorosłych pacjentów z ALK-dodatnim (ALK, kinaza chło-
niaka anaplastycznego), zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP).  

Produkt leczniczy Zykadia w monoterapii jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z ALK-dodatnim (ALK, kinaza chłoniaka anaplastycz-
nego), zaawansowanym rakiem niedrobnokomórkowym płuca (NDRP, niedrobnokomórkowy rak płuca), wcześniej leczonych kryzotynibem. 

Dawkowanie i sposób podawania 

Dawkowanie 

Zalecana dawka produktu leczniczego Zykadia wynosi 450 mg, przyjmowana doustnie raz na dobę z pożywieniem, o tej samej porze każdego 
dnia. Maksymalna zalecana dawka wynosi 450 mg, przyjmowana doustnie raz na dobę. Leczenie należy kontynuować tak długo, jak długo 
obserwuje się korzyści kliniczne. W przypadku pominięcia dawki, pacjent powinien przyjąć pominiętą dawkę, chyba, że kolejna dawka przy-
pada w ciągu 12 godzin. W razie wystąpienia wymiotów w trakcie leczenia nie należy przyjmować dodatkowej dawki, ale kontynuować lecze-
nie przyjmując kolejną dawkę o wyznaczonej porze. Należy przerwać podawanie produktu leczniczego Zykadia u pacjentów nietolerujących 
dawki 150 mg na dobę przyjmowanej z pożywieniem. 

Dostosowanie dawki z powodu zdarzeń niepożądanych 

W zależności od indywidualnego profilu bezpieczeństwa i tolerancji leczenia może zajść konieczność czasowego przerwania leczenia i (lub) 
zmniejszenia dawki produktu leczniczego Zykadia. Jeśli konieczne będzie zmniejszenie dawki z powodu działań niepożądanych leku niewy-
mienionych w tabeli poniżej, dawkę należy zmniejszać stopniowo, o 150 mg na dobę. Należy wziąć pod uwagę wczesne rozpoznanie i leczenie 
działań niepożądanych z użyciem standardowych metod leczenia wspomagającego. Wśród pacjentów leczonych produktem leczniczym Zyka-
dia w dawce 450 mg przyjmowanej z pożywieniem u 10% pacjentów wystąpiło zdarzenie niepożądane, które wymagało przynajmniej raz 
zmniejszenia dawki, a u 42% pacjentów wystąpiło zdarzenie niepożądane, które wymagało przynajmniej raz przerwania leczenia. Mediana 
czasu do pierwszego zmniejszenia dawki z dowolnej przyczyny wynosiła 8 tygodni. W tabeli poniżej przedstawiono zalecenia dotyczące cza-
sowego wstrzymania leczenia, zmniejszenia dawki lub przerwania leczenia produktem leczniczym Zykadia w ramach postępowania z wybra-
nymi działaniami niepożądanymi. 

W tabeli poniżej przedstawiono dostosowanie dawki produktu leczniczego Zykadia i zalecenia dotyczące postępowania w przypadku wystą-
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pienia działań niepożądanych. 

Kryteria Dawkowanie produktu leczniczego Zykadia 

Ciężkie lub nietolerowane nudności, wymioty lub 
biegunka pomimo optymalnego leczenia przeciw-

wymiotnego lub przeciwbiegunkowego 

Wstrzymać podawanie produktu leczniczego Zykadia do uzyskania poprawy, a następ-
nie wznowić podawanie produktu leczniczego Zykadia dawką mniejszą o 150 mg. 

Zwiększenie aktywności aminotransferazy alanino-
wej (AlAT) lub aminotransferazy asparaginianowej 
(AspAT) >5-krotności górnej granicy normy (GGN) 
przy jednoczesnym stężeniu bilirubiny całkowitej 

≤2-krotności GGN 

Wstrzymać podawanie produktu leczniczego Zykadia do powrotu aktywności 
AlAT/AspAT do wartości początkowych lub do wartości ≤3 razy GGN, następnie wzno-

wić leczenie dawką mniejszą o 150 mg. 

Zwiększenie aktywności AlAT lub AspAT >3-krotności 
GGN z jednoczesnym wzrostem stężenia bilirubiny 

całkowitej >2-krotności GGN (przy braku cholestazy 
lub hemolizy) 

Na stałe przerwać leczenie produktem leczniczym Zykadia. 

Śródmiąższowa choroba płuc (ILD)/zapalenie płuc 
związane z leczeniem, jakiegokolwiek stopnia 

Na stałe przerwać leczenie produktem leczniczym Zykadia. 

Wartość odstępu QT skorygowanego względem 
częstości akcji serca (QTc) >500 ms w przynajmniej 
2 oddzielnych badaniach elektrokardiograficznych 

(EKG) 

Wstrzymać podawanie produktu leczniczego Zykadia do powrotu do wartości począt-
kowych lub do czasu, gdy QTc będzie wynosić ≤480 ms, należy sprawdzić i w razie 

konieczności skorygować stężenie elektrolitów, a następnie wznowić leczenie dawką 
mniejszą o 150 mg. 

QTc >500 ms lub zmiana w QTc >60 ms względem 
wartości początkowych i częstoskurcz typu torsade 
de pointes lub polimorficzny częstoskurcz komoro-
wy lub przedmiotowe/podmiotowe objawy poważ-

nej niemiarowości 

Na stałe przerwać leczenie produktem leczniczym Zykadia. 

Bradykardia
a
 (objawowa, może być ciężka i klinicz-

nie istotna, wskazana interwencja kliniczna) 

Wstrzymać podawanie produktu leczniczego Zykadia do powrotu do bradykardii 
bezobjawowej (stopnia ≤1) lub do czasu, gdy częstość akcji serca osiągnie wartość 60 
uderzeń na minutę (ang. bpm, beats per minute) lub większą. Należy dokonać oceny 

jednocześnie przyjmowanych produktów leczniczych mogących powodować bradykar-
dię, a także leków przeciwnadciśnieniowych. Jeśli zidentyfikowano i odstawiono pro-
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dukt leczniczy, który powodował bradykardię lub jeśli jego dawka została dostosowana, 
należy wznowić leczenie produktem leczniczym Zykadia w poprzednio stosowanej 

dawce po uzyskaniu bradykardii bezobjawowej lub częstości akcji serca wynoszącej 60 
bpm lub więcej. Jeśli nie ustalono, który z jednocześnie przyjmowanych produktów 

leczniczych jest przyczyną bradykardii lub jeśli nie przerwano jednoczesnego stosowa-
nia leku powodującego bradykardię ani nie dostosowano jego dawki, należy wznowić 
podawanie produktu leczniczego Zykadia w dawce zmniejszonej o 150 mg, po uzyska-
niu bradykardii bezobjawowej lub częstości akcji serca wynoszącej 60 bpm lub więcej. 

Bradykardia
a
 (następstwa zagrażające życiu, wska-
zana pilna interwencja) 

Jeśli nie ustalono, który z jednocześnie przyjmowanych produktów leczniczych jest 
przyczyną bradykardii, należy na stałe przerwać stosowanie produktu leczniczego 

Zykadia. Jeśli zidentyfikowano i odstawiono jednocześnie stosowany produkt leczniczy 
wywołujący bradykardię lub jeśli jego dawka została dostosowana, należy wznowić 

leczenie produktem leczniczym Zykadia w dawce zmniejszonej o 150 mg po powrocie 
do bradykardii bezobjawowej lub do częstości akcji serca wynoszącej 60 bpm lub wię-

cej, z częstym monitorowaniem stanu pacjentab. 

Utrzymująca się hiperglikemia powyżej 250 mg/dl 
pomimo optymalnego leczenia hipoglikemizującego 

Wstrzymać podawanie produktu leczniczego Zykadia aż do uzyskania odpowiedniej 
kontroli hiperglikemii, a następnie wznowić leczenie produktem leczniczym Zykadia w 

dawce zmniejszonej o 150 mg. Jeśli odpowiednie postępowanie medyczne nie skutkuje 
wystarczającą kontrolą glikemii, należy na stałe przerwać stosowanie produktu leczni-

czego Zykadia. 

Wzrost aktywności lipazy lub amylazy ≥3 
Wstrzymać podawanie produktu leczniczego Zykadia do czasu, aż aktywność lipazy lub 
amylazy powróci do stopnia <1, po czym wznowić leczenie dawką zmniejszoną o 150 

mg. 
a Częstość akcji serca poniżej 60 uderzeń na minutę (bpm) 
b Przerwać na stałe w przypadku nawrotu. 

Silne inhibitory CYP3A 

Podczas leczenia produktem leczniczym Zykadia należy unikać jednoczesnego stosowania silnych inhibitorów CYP3A. Jeśli jednoczesne stoso-
wanie silnego inhibitora CYP3A jest nieuniknione, należy zmniejszyć dawkę o około jedną trzecią (dawka niepotwierdzona klinicznie), w zao-
krągleniu do najbliższej wielokrotności dawki 150 mg. Pacjenci powinni być uważnie monitorowani w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Jeśli 
konieczne jest jednoczesne długotrwałe leczenie silnym inhibitorem CYP3A, a pacjent dobrze toleruje zmniejszoną dawkę leku, dawkę można 
ponownie zwiększyć uważnie monitorując bezpieczeństwo stosowania leku, aby uniknąć potencjalnego zbyt słabego efektu leczenia. Po 
zakończeniu podawania silnego inhibitora CYP3A należy wznowić leczenie w dawce stosowanej przed rozpoczęciem podawania silnego inhibi-
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tora CYP3A.  

Substraty CYP3A 

Gdy cerytynib jest podawany jednocześnie z innymi produktami leczniczymi, należy zapoznać się z Charakterystyką Produktu Leczniczego 
(ChPL) tych produktów leczniczych w celu zapoznania się z zaleceniami dotyczącymi ich jednoczesnego podawania z inhibitoram CYP3A4. 
Należy unikać jednoczesnego podawania cerytynibu z substratami metabolizowanymi głównie przez CYP3A lub substratami CYP3A, o których 
wiadomo, że mają wąski indeks terapeutyczny (np. alfuzosyną, amiodaronem, cyzaprydem, cyklosporyną, dihydroergotaminą, ergotaminą, 
fentanylem, pimozydem, kwetiapiną, chinidyną, lowastatyną, symwastatyną, sildenafilem, midazolamem, triazolamem, takrolimusem, alfen-
tanylem i syrolimusem); o ile to możliwe, należy zastosować alternatywne produkty lecznicze, które są mniej wrażliwe na zahamowanie 
CYP3A4. Jeśli takiej sytuacji nie można uniknąć, należy rozważyć zmniejszenie dawki jednocześnie podawanych produktów leczniczych będą-
cych substratami CYP3A4 o wąskim indeksie terapeutycznym.  

Szczególne populacje pacjentów 

Zaburzenia czynności nerek 

Nie przeprowadzono specjalnego badania farmakokinetyki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Jednak, z dostępnych danych wynika, 
że wydalanie cerytynibu przez nerki jest znikome. Dlatego nie ma konieczności dostosowywania dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności 
nerek w stopniu łagodnym do umiarkowanego. Należy zachować ostrożność u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek, z uwagi na 
brak doświadczenia ze stosowaniem cerytynibu w tej populacji. 

Zaburzenia czynności wątroby 

Na podstawie dostępnych danych można stwierdzić, że cerytynib jest wydalany głównie przez wątrobę. Należy zachować szczególną ostroż-
ność podczas leczenia pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby; dawkę należy zmniejszyć o około jedną trzecią, w zaokrągleniu 
do najbliższej wielokrotności dawki 150 mg. Nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburze-
niami czynności wątroby. 

Pacjenci w podeszłym wieku (≥ 65 lat) 

Z ograniczonych danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności cerytynibu u pacjentów w wieku 65 lat i starszych nie wynika 
konieczność dostosowania dawki u tych osób. Nie ma dostępnych danych dotyczących pacjentów w wieku powyżej 85 lat. 

Dzieci i młodzież 

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności cerytynibu u dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat. Dane nie są dostępne. 

Sposób podawania 

Produkt leczniczy Zykadia jest przeznaczony do podania doustnego. Tabletki należy przyjmować doustnie, raz na dobę z pożywieniem, o tej 
samej porze każdego dnia. Ważne jest przyjmowanie produktu leczniczego Zykadia z pożywieniem, aby osiągnąć odpowiednią ekspozycję na 
lek. Pożywieniem może być lekki lub pełny posiłek. Tabletki należy połykać w całości popijając wodą i nie należy ich żuć ani kruszyć. 
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Przeciwwskazania  Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą 

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności 
dotyczące stosowania 

Hepatotoksyczność  

W badaniach klinicznych przypadki hepatotoksyczności występowały u 1,1% pacjentów otrzymujących cerytynib. Wzrost aktywności AlAT do 
stopnia 3. lub 4. obserwowano u 25% pacjentów. W większości przypadków wystarczającym działaniem było wstrzymanie podawania leku i 
(lub) zmniejszenie dawki. Niewiele zdarzeń wymagało przerwania leczenia. Należy monitorować stan pacjentów wykonując badania laborato-
ryjne wątroby (w tym oznaczenie AlAT, AspAT i bilirubiny całkowitej) przed rozpoczęciem leczenia, co 2 tygodnie w pierwszych trzech miesią-
cach leczenia, a następnie co miesiąc. U pacjentów, u których dojdzie do zwiększenia aktywności aminotransferaz, należy wprowadzić częst-
sze monitorowanie aktywności aminotransferaz wątrobowych i bilirubiny całkowitej, w zależności od wskazań klinicznych. Należy zachować 
szczególną ostrożność lecząc pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, u których należy dostosować dawkę. Ograniczone do-
świadczenie z leczeniem tych pacjentów wykazało pogorszenie choroby podstawowej (encefalopatia wątrobowa) u 2 z 10 pacjentów narażo-
nych na pojedyncze dawki 750 mg cerytynibu podawane na czczo. Inne czynniki oprócz badanego leczenia mogły mieć wpływ na obserwo-
wane zdarzenia encefalopatii wątrobowej, jednak nie można całkowicie wykluczyć związku między badanym leczeniem a wspomnianymi 
zdarzeniami. Nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby.  

Śródmiąższowa choroba płuc/Zapalenie płuc  

W badaniach klinicznych obserwowano ciężkie, zagrażające życiu lub śmiertelne przypadki ILD/zapalenia płuc u pacjentów leczonych ceryty-
nibem. W większości tych ciężkich/zagrażających życiu przypadków przerwanie leczenia spowodowało poprawę lub ustąpienie objawów. 
Należy monitorować stan pacjentów w celu wykrycia objawów płucnych wskazujących na ILD/zapalenie płuc. Należy wykluczyć inne poten-
cjalne przyczyny ILD/zapalenia płuc, a u pacjentów z rozpoznaniem dowolnego stopnia ILD/zapalenia płuc związanego z leczeniem, stosowa-
nie produktu leczniczego Zykadia należy przerwać na stałe.  

Wydłużenie odstępu QT  

W badaniach klinicznych, u pacjentów leczonych cerytynibem obserwowano wydłużenie odstępu QTc, mogące powodować zwiększone ryzy-
ko tachyarytmii komorowych (np. torsade de pointes) lub nagłego zgonu. Należy unikać stosowania produktu leczniczego Zykadia u pacjentów 
z wrodzonym zespołem wydłużonego QT. Przed rozpoczęciem leczenia należy rozważyć korzyści i możliwe ryzyko związane ze stosowaniem 
cerytynibu u pacjentów ze współistniejącą bradykardią (częstość akcji serca poniżej 60 uderzeń na minutę [bpm]), pacjentów z wydłużeniem 
QTc w wywiadzie lub skłonnością do wydłużenia QTc, pacjentów przyjmujących leki antyarytmiczne lub inne produkty lecznicze, o których 
wiadomo, że wydłużają odstęp QT oraz u pacjentów z istotną współistniejącą chorobą serca i (lub) zaburzeniami elektrolitów. Zaleca się okre-
sowe monitorowanie stanu pacjenta badaniem EKG oraz okresową kontrolę stężenia elektrolitów (np. potasu) u tych pacjentów. W przypadku 
wystąpienia wymiotów, biegunki, odwodnienia lub zaburzeń czynności nerek, należy skorygować stężenie elektrolitów, zgodnie ze wskaza-
niami klinicznymi. U pacjentów, u których dojdzie do wydłużenia QTc >500 ms lub zmiany o >60 ms względem wartości początkowych i tachy-
kardii typu torsade de pointes lub polimorficznej tachykardii komorowej bądź przedmiotowych lub podmiotowych objawów poważnej nie-
miarowości należy przerwać stosowanie produktu leczniczego Zykadia na stałe. U pacjentów, u których dojdzie do wydłużenia QTc >500 ms w 
co najmniej dwóch oddzielnych badaniach EKG należy wstrzymać podawanie produktu leczniczego Zykadia do czasu powrotu do wartości 
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początkowych lub do uzyskania QTc ≤480 ms, a następnie wznowić leczenie dawką zmniejszoną o 150 mg.  

Bradykardia  

U 21 z 925 (2,3%) pacjentów leczonych cerytynibem w badaniach klinicznych obserwowano bezobjawowe przypadki bradykardii (częstość 
akcji serca poniżej 60 bpm). O ile to możliwe, należy unikać stosowania produktu leczniczego Zykadia jednocześnie z innymi lekami, o których 
wiadomo, że wywołują bradykardię (np. lekami beta-adrenolitycznymi, niedihydropirydynowymi blokerami kanału wapniowego, klonidyną i 
digoksyną). Należy regularnie kontrolować częstość akcji serca i ciśnienie krwi. W przypadku objawów bradykardii niestanowiącej zagrożenia 
życia, należy wstrzymać podawanie produktu leczniczego Zykadia do chwili uzyskania bradykardii bezobjawowej lub do czasu, gdy częstość 
akcji serca wyniesie 60 bpm lub więcej, należy dokonać oceny jednocześnie stosowanych produktów leczniczych i w razie konieczności dosto-
sować dawkę produktu leczniczego Zykadia. W przypadku bradykardii stanowiącej zagrożenie życia, produkt leczniczy Zykadia należy na trwa-
łe odstawić, jeśli nie ustalono, który z jednocześnie przyjmowanych produktów leczniczych mógł powodować bradykardię; jeśli, jednak, wy-
stępowanie bradykardii ma związek z jednocześnie przyjmowanym produktem leczniczym, o którym wiadomo, że wywołuje bradykardię lub 
niedociśnienie, podawanie produktu leczniczego Zykadia należy wstrzymać do uzyskania bradykardii bezobjawowej lub do czasu, gdy częstość 
akcji serca będzie wynosiła 60 bpm lub więcej. Jeśli istnieje możliwość przerwania leczenia lub zmodyfikowania dawki jednocześnie stosowa-
nego leku, leczenie produktem leczniczym Zykadia należy wznowić w dawce zmniejszonej o 150 mg po powrocie do bradykardii bezobjawo-
wej lub gdy częstość akcji serca wróci do wartości co najmniej 60 bpm, monitorując często stan pacjenta.  

Działania niepożądane ze strony układu pokarmowego  

Biegunka, nudności lub wymioty występowały u 74,2% z 89 pacjentów leczonych produktem leczniczym Zykadia w zalecanej dawce 450 mg 
przyjmowanej z pożywieniem w badaniu nad ustaleniem optymalnej dawki i były to zazwyczaj zdarzenia w 1. stopniu nasilenia (49,4%). U 
jednego pacjenta (1,1%) wystąpiła biegunka w 3. stopniu nasilenia. U siedmiu pacjentów (7,9%) było konieczne przerwanie podawania leku 
badanego z powodu biegunki lub nudności. Częstość i intensywność działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego była większa u 
pacjentów leczonych produktem leczniczym Zykadia w dawce 750 mg na czczo (biegunka 76%, nudności 50%, wymioty 56%, 12% pacjentów 
zgłosiło zdarzenia stopnia 3/4) w porównaniu do pacjentów leczonych produktem leczniczym Zykadia w dawce 450 mg przyjmowanej z po-
żywieniem (biegunka 56%, nudności 45%, wymioty 35%, 1,1% pacjentów zgłosiło zdarzenia stopnia 3/4). U żadnego pacjenta nie było ko-
nieczne zmniejszenie dawki lub zakończenie podawania produktu leczniczego Zykadia z powodu biegunki, nudności lub wymiotów. Należy 
monitorować stan pacjentów i wdrożyć standardowe postępowanie, w tym podawanie leków przeciwbiegunkowych, przeciwwymiotnych lub 
uzupełnianie płynów, w zależności od wskazań klinicznych. W razie konieczności należy przerwać podawanie produktu leczniczego Zykadia lub 
zmniejszyć jego dawkę. Jeśli podczas leczenia wystąpią wymioty, pacjent nie powinien przyjmować dodatkowej dawki, ale kontynuować 
leczenie przyjmując kolejną zaplanowaną dawkę produktu leczniczego.  

Hiperglikemia  

Przypadki hiperglikemii (wszystkich stopni) były zgłaszane u mniej niż 10% pacjentów leczonych cerytynibem w badaniach klinicznych; hiper-
glikemię stopnia 3.-4. zgłaszano u 5,4% pacjentów. Ryzyko wystąpienia hiperglikemii było większe u pacjentów z cukrzycą i (lub) u pacjentów 
stosujących jednocześnie steroidy. Należy kontrolować glikemię na czczo przed rozpoczęciem leczenia produktem leczniczym Zykadia, a na-
stępnie okresowo, według wskazań klinicznych. Należy rozpocząć lub zoptymalizować leczenie lekami hipoglikemizującymi według wskazań. 
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Wzrost aktywności lipazy i (lub) amylazy  

U pacjentów leczonych cerytynibem w badaniach klinicznych wystąpił wzrost aktywności lipazy i (lub) amylazy. Należy monitorować pacjen-
tów w celu wykrycia wzrostu aktywności lipazy i amylazy przed rozpoczęciem leczenia produktem leczniczym Zykadia, a następnie okresowo, 
w zależności od wskazań klinicznych. U pacjentów leczonych cerytynibem zgłaszano przypadki zapalenia trzustki. 

Kompetencje niezbędne do zastosowania 
wnioskowanej interwencji 

Leczenie produktem leczniczym Zykadia powinno być rozpoczynane i nadzorowane przez lekarza doświadczonego w stosowaniu przeciwno-
wotworowych produktów leczniczych. 

 

10.6.1 Obecny sposób finansowania komparatora 

Cerytynib jest refundowany w warunkach polskich w ramach programu lekowego B.6 „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C 34)” (MZ 

18/02/2020).  
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10.7 Opis komparatora – brygatynib 

Poniższe opracowanie powstało w oparciu o charakterystykę produktu leczniczego Alunbrig z dnia 11.06.2020 r. (ChPL Alunbrig 2020). 

Tabela 41. Opis komparatora - brygatynib. 
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Podmiot odpowiedzialny, posia-
dający pozwolenie na dopusz-

czenie do obrotu 

Takeda Pharma A/S 
Dybendal Alle 10 
2630 Taastrup 
Dania 

Numery pozwoleń na dopuszcze-
nie do obrotu 

Alunbrig 30 mg, tabletki powlekane 

EU/1/18/1264/001 60 tabletek w butelce 

EU/1/18/1264/002 120 tabletek w butelce 

EU/1/18/1264/011 28 tabletek w pudełku 

EU/1/18/1264/003 56 tabletek w pudełku 

EU/1/18/1264/004 112 tabletek w pudełku 

 

Alunbrig 90 mg, tabletki powlekane 

EU/1/18/1264/005 7 tabletek w butelce 

EU/1/18/1264/006 30 tabletek w butelce 

EU/1/18/1264/007 7 tabletek w pudełku 

EU/1/18/1264/008 28 tabletek w pudełku 

 

Alunbrig 180 mg, tabletki powlekane 

EU/1/18/1264/009 30 tabletek w butelce 

EU/1/18/1264/010 28 tabletek w pudełku 

 

Alunbrig opakowanie do rozpoczęcia leczenia 
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EU/1/18/1264/012 7 x 90 mg + 21 x 180 mg tabletek w pudełku 

Data wydania pierwszego do-
puszczenia do obrotu/data prze-

dłużenia pozwolenia: 
Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 22 Listopad 2018 

Data zatwierdzenia lub częścio-
wej zmiany Charakterystyki 

Produktu Leczniczego 
11.06.2020 r. 

Grupa farmakoterapeutyczna leki przeciwnowotworowe, inhibitory kinaz białkowych 

Kod ATC L01XE43 

Dostępne preparaty 

Alunbrig 30 mg, tabletki powlekane 

Alunbrig 90 mg, tabletki powlekane 

Alunbrig 180 mg, tabletki powlekane 

Właściwości farmakodynamiczne i farmako-
kinetyczne 

Mechanizm działania  

Brygatynib jest inhibitorem kinazy tyrozynowej skierowanym przeciwko ALK, rearanżacji c-ros onkogenu 1 (ROS1) i receptorowi insulinopo-
dobnego czynnika wzrostu 1 (IGF-1R). Brygatynib hamował autofosforylację ALK i fosforylację za pośrednictwem ALK dalszego białka sygna-
łowego STAT3 w badaniach in vitro oraz in vivo. Brygatynib hamował proliferację in vitro linii komórkowych charakteryzujących się ekspresją 
białek fuzyjnych EML4-ALK i NPM-ALK i wykazywał zależne od dawki hamowanie wzrostu ksenoprzeszczepu EML4-ALK-dodatniego NDRP u 
myszy. Brygatynib hamował in vitro oraz in vivo żywotność komórek z ekspresją zmutowanych postaci EML4-ALK związanych z opornością na 
inhibitory ALK, w tym G1202R i L1196M. 

Właściwości farmakokinetyczne 

Wchłanianie 

W badaniu 101 po podaniu pacjentom pojedynczej dawki doustnej brygatynibu (30-240 mg) mediana czasu do osiągnięcia maksymalnego 
stężenia (Tmax) wynosiła 1-4 godziny od podania dawki. Po podaniu pojedynczej dawki i w stanie stacjonarnym ekspozycja ogólnoustrojowa 
była proporcjonalna do dawki w zakresie dawek 60-240 mg raz na dobę. Po podaniu wielokrotnym obserwowano niewielką kumulację leku 
(średnia geometryczna współczynnika kumulacji: od 1,9 do 2,4). Średnia geometryczna Cmax brygatynibu w stanie stacjonarnym dla dawek 90 
mg i 180 mg raz na dobę wynosiła, odpowiednio, 552 i 1452 ng/ml, a odpowiadająca jej wartość AUC0-Ꚍ wynosiła, odpowiednio, 8165 i 20 
276 ng/ml x godzinę. Brygatynib jest substratem transportera białek P-gp i BCRP. U zdrowych ochotników, w porównaniu z brakiem posiłku 
przez noc, posiłek o wysokiej zawartości tłuszczu zmniejszał Cmax brygatynibu o 13% bez wpływu na wartość AUC. Brygatynib można przyj-
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mować z posiłkiem lub niezależnie od posiłku. 

Dystrybucja 

Brygatynib w umiarkowanym stopniu (91%) wiązał się z białkami osocza ludzkiego, a wiązanie nie było zależne od stężenia. Stosunek stężenia 
brygatynibu we krwi do stężenia brygatynibu w osoczu wynosi 0,69. U pacjentów otrzymujących brygatynib w dawce 180 mg raz na dobę 
średnia geometryczna pozornej objętości dystrybucji (Vz/F) brygatynibu w stanie stacjonarnym wynosiła 153 l, co wskazuje na umiarkowany 
rozkład w tkankach. 

Metabolizm 

W badaniach in vitro wykazano, że brygatynib jest metabolizowany głównie przez cytochrom CYP2C8 i CYP3A4 oraz, w znacznie mniejszym 
stopniu, przez cytochrom CYP3A5. Po doustnym podaniu pojedynczej dawki 180 mg brygatynibu znakowanego [14C] zdrowym ochotnikom 
dwa główne szlaki przemiany metabolicznej obejmowały N-demetylację i sprzęganie z cysteiną. Łącznie w moczu i kale 48%, 27% i 9,1% 
dawki radioaktywnej było wydalane odpowiednio w postaci niezmienionego brygatynibu, N-demetylowanego brygatynibu (AP26123) i koniu-
gatu cysteiny z brygatynibem. Brygatynib w niezmienionej postaci był głównym składnikiem radioaktywnym (92%) we krwi wraz z AP26123 
(3,5%), głównym metabolitem obserwowanym również in vitro. U pacjentów, w stanie stacjonarnym, wartość AUC AP26123 w osoczu stano-
wiła <10% ekspozycji na brygatynib. W testach kinazowych i komórkowych in vitro metabolit AP26123 hamował ALK około 3-krotnie słabiej 
niż brygatynib. 

Eliminacja 

U pacjentów otrzymujących brygatynib w dawce 180 mg raz na dobę średnia geometryczna pozornego klirensu po podaniu doustnym (CL/F) 
brygatynibu w stanie stacjonarnym wynosiła 13 l/h, a średni okres półtrwania w fazie eliminacji w osoczu wynosił 24 godziny. Brygatynib jest 
wydalany głównie z kałem. U sześciu zdrowych ochotników płci męskiej po podaniu doustnym pojedynczej dawki 180 mg brygatynibu znako-
wanego [14C] 65% podanej dawki zaobserwowano w kale, a 25% podanej dawki - w moczu. Brygatynib w niezmienionej postaci stanowił, 
odpowiednio, 41% i 86% całkowitej radioaktywności w kale i moczu, a pozostałą część stanowiły metabolity. 

Szczególne grupy pacjentów 

Zaburzenia czynności wątroby 

Farmakokinetykę brygatynibu scharakteryzowano u zdrowych ochotników z prawidłową czynnością wątroby (N = 9) i pacjentów z łagodnymi 
zaburzeniami czynności wątroby (klasa A w skali Childa-Pugha, N = 6), umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby (klasa B w skali Chil-
da-Pugha, N = 6) lub z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (klasa C w skali Childa-Pugha, N = 6). Farmakokinetyka brygatynibu była 
podobna u zdrowych ochotników z prawidłową czynnością wątroby oraz u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby (klasa A w 
skali Childa-Pugha) lub z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby (klasa B w skali Childa-Pugha). Wartość AUC0-INF frakcji niezwiązanej 
była o 37% większa u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (klasa C w skali Childa-Pugha) w porównaniu do zdrowych ochot-
ników z prawidłową czynnością wątroby. 

Zaburzenia czynności nerek  

Farmakokinetyka brygatynibu jest podobna u pacjentów z prawidłową czynnością nerek oraz u pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi 
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zaburzeniami czynności nerek (eGFR ≥ 30 ml/min) na podstawie wyników analiz farmakokinetyki populacyjnej. W badaniu farmakokinetycz-
nym wartość AUC0-INF frakcji niezwiązanej była większa o 94% u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (eGFR < 30 ml/min, N = 
6) w porównaniu do pacjentów z prawidłową czynnością nerek (eGFR ≥ 90 ml/min, N = 8). 

Rasa i płeć 

Analizy farmakokinetyczne w populacji wykazały, że rasa i płeć nie mają wpływu na farmakokinetykę brygatynibu. 

Wiek, masa ciała i stężenia albumin 

Analizy farmakokinetyczne w populacji wykazały, że masa ciała, wiek i stężenie albumin nie mają klinicznie istotnego wpływu na farmakokine-
tykę brygatynibu. 

Wskazanie 

Alunbrig jest wskazany do stosowania w monoterapii u dorosłych pacjentów z ALK-dodatnim (ALK – kinaza chłoniaka anaplastycznego) zaa-
wansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP), leczonych wcześniej kryzotynibem. 

Alunbrig jest wskazany do stosowania w monoterapii u dorosłych pacjentów z ALK-dodatnim zaawansowanym niedrobnokomórkowym ra-
kiem płuca (NDRP), nieleczonych wcześniej inhibitorem ALK. 

Dawkowanie i sposób podawania 

Dawkowanie 

Zalecana dawka początkowa produktu leczniczego Alunbrig wynosi 90 mg raz na dobę przez pierwszych 7 dni, następnie 180 mg raz na dobę. 

Jeśli leczenie produktem leczniczym Alunbrig zostanie przerwane na 14 dni lub dłużej z powodów innych niż działania niepożądane, leczenie 
należy wznowić w dawce 90 mg raz na dobę przez 7 dni, a następnie zwiększyć dawkę do dawki wcześniej tolerowanej. 

Jeśli dawka zostanie pominięta lub wystąpią wymioty, nie należy podawać dodatkowej dawki, a kolejną dawkę należy przyjąć w planowanym 
czasie. 

Leczenie należy kontynuować, dopóki obserwuje się korzyści kliniczne u pacjenta. 

Dostosowanie dawkowania 

Przerwanie leczenia i (lub) zmniejszenie dawki może być konieczne w zależności od bezpieczeństwa stosowania i tolerancji u poszczególnych 
pacjentów. 

Zalecenia dostosowania dawkowania produktu leczniczego Alunbrig przedstawiono w poniższej tabeli.  

Dawka 
Poziomy zmniejszenia dawki 

Pierwszy Drugi Trzeci 

90 mg raz na dobę (pierwsze 7 dni) 
Zmniejszenie do 60 mg raz na 

dobę. 
Całkowite odstawienie produktu 

leczniczego. 
Nie dotyczy. 

180 mg raz na dobę Zmniejszenie do 120 mg raz na Zmniejszenie do 90 mg raz na Zmniejszenie do 60 mg raz na 
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dobę. dobę. dobę. 

Alunbrig należy całkowicie odstawić, jeśli pacjent nie jest w stanie tolerować dawki 60 mg raz na dobę. 

Zalecenia dotyczące dostosowania dawki produktu leczniczego Alunbrig w związku z wystąpieniem działań niepożądanych podano w tabeli 
poniżej. 

AE Nasilenie* Dostosowanie dawki 
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1. stopnia 

 Jeśli objawy wystąpią w ciągu pierwszych 7 dni leczenia, podawanie produktu leczniczego 
Alunbrig należy wstrzymać do czasu powrotu stanu zdrowia pacjenta do stanu początkowego, 
następnie wznowić podawanie takiej samej dawki bez zwiększania jej do dawki 180 mg raz na 
dobę. 

 Jeśli ILD/zapalenie płuc wystąpią po pierwszych 7 dniach leczenia, podawanie produktu leczni-
czego Alunbrig należy wstrzymać do czasu powrotu stanu zdrowia pacjenta do stanu począt-
kowego, następnie wznowić podawanie takiej samej dawki. 

 Jeśli ILD/zapalenie płuc wystąpią ponownie, produkt leczniczy Alunbrig należy całkowicie od-
stawić. 

2. stopnia 

 Jeśli ILD/zapalenie płuc wystąpią w ciągu pierwszych 7 dni leczenia, podawanie produktu lecz-
niczego Alunbrig należy wstrzymać do czasu powrotu stanu zdrowia pacjenta do stanu począt-
kowego, następnie wznowić podawanie produktu w kolejnej mniejszej dawce zgodnie z Tabelą 
1 bez zwiększania jej do dawki 180 mg raz na dobę. 

 Jeśli ILD/zapalenie płuc wystąpią po pierwszych 7 dniach leczenia, podawanie produktu leczni-
czego Alunbrig należy wstrzymać do czasu powrotu stanu zdrowia pacjenta do stanu począt-
kowego. Podawanie produktu leczniczego Alunbrig należy wznowić w kolejnej mniejszej dawce 
zgodnie z Tabelą 1. 

 Jeśli ILD/zapalenie płuc wystąpią ponownie, produkt leczniczy Alunbrig należy całkowicie od-
stawić. 

3. lub 4. stopnia  Produkt leczniczy Alunbrig należy całkowicie odstawić. 
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Nadciśnienie tętnicze 3. stopnia 
(ciśnienie skurczowe ≥ 160 

mmHg lub ciśnienie rozkurczo-
we ≥ 100 mmHg, wskazane 

leczenie, stosowanie więcej niż 
jednego leku przeciwnadciśnie-
niowego lub bardziej intensyw-

nego leczenia niż wcześniej 
wskazane) 

 Podawanie produktu leczniczego Alunbrig należy wstrzymać do czasu zmniejszenia nadciśnie-
nia tętniczego do ≤ 1. stopnia (ciśnienie skurczowe < 140 mmHg i ciśnienie rozkurczowe < 90 
mmHg), następnie wznowić podawanie w takiej samej dawce. 

 Jeśli nadciśnienie tętnicze 3. stopnia wystąpi ponownie, podawanie produktu leczniczego 
Alunbrig należy wstrzymać do czasu zmniejszenia nadciśnienia do ≤ 1. stopnia, a następnie 
wznowić podawanie w kolejnej mniejszej dawce zgodnie z Tabelą 1 lub całkowicie go odstawić. 

Nadciśnienie tętnicze 4. stopnia 
(powikłania zagrażające życiu – 

wskazane pilne leczenie) 

 Podawanie produktu leczniczego Alunbrig należy wstrzymać do czasu zmniejszenia nadciśnie-
nia tętniczego do ≤ 1. stopnia (ciśnienie skurczowe < 140 mmHg i ciśnienie rozkurczowe < 90 
mmHg), a następnie wznowić podawanie w kolejnej mniejszej dawce zgodnie z Tabelą powyżej 
lub całkowicie go odstawić. 

 Jeśli nadciśnienie tętnicze 4. stopnia wystąpi ponownie, produkt leczniczy Alunbrig należy 
całkowicie odstawić. 
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Objawowa bradykardia 

 Podawanie produktu leczniczego Alunbrig należy wstrzymać do czasu powrotu do bezobjawo-
wej bradykardii lub spoczynkowej częstości pracy serca wynoszącej 60 uderzeń/min lub powy-
żej. 

 Jeśli zidentyfikowano i odstawiono równocześnie podawany inny produkt leczniczy o znanym 
działaniu powodującym bradykardię, lub zmieniono jego dawkę, podawanie produktu leczni-
czego Alunbrig należy wznowić w takiej samej dawce po nastąpieniu powrotu do bezobjawo-
wej bradykardii lub spoczynkowej częstości pracy serca do 60 uderzeń/min lub powyżej. 

 Jeśli nie zidentyfikowano równocześnie podawanego innego produktu leczniczego o znanym 
działaniu powodującym bradykardię, lub jeśli nie przerwano ani nie zmieniono dawki takiego 
równocześnie podawanego innego leku, podawanie produktu leczniczego Alunbrig należy 
wznowić w kolejnej mniejszej dawce zgodnie z Tabelą 1 po nastąpieniu powrotu do bezobja-
wowej bradykardii lub spoczynkowej częstości pracy serca do 60 uderzeń/min lub powyżej. 
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Bradykardia z następstwami 
zagrażającymi życiu, wskazane 

pilne leczenie 

 Jeśli zidentyfikowano i odstawiono równocześnie podawany inny produkt leczniczy o znanym 
działaniu powodującym bradykardię, lub zmieniono jego dawkę, podawanie produktu leczni-
czego Alunbrig należy wznowić w kolejnej mniejszej dawce zgodnie z Tabelą 1 po nastąpieniu 
powrotu do bezobjawowej bradykardii lub spoczynkowej częstości pracy serca do 60 ude-
rzeń/min lub powyżej, z częstością obserwacji zgodną ze wskazaniami klinicznymi. 

 Jeśli nie zidentyfikowano równocześnie podawanego innego produktu leczniczego o znanym 
działaniu powodującym bradykardię, podawanie produktu leczniczego Alunbrig należy całko-
wicie przerwać. 

 W przypadku nawrotu produkt leczniczy Alunbrig należy całkowicie odstawić. 
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) Zwiększenie aktywności CPK 3. 

stopnia (> 5,0 × GGN) 

 Podawanie produktu leczniczego Alunbrig należy wstrzymać do czasu powrotu aktywności do ≤ 
1. stopnia (≤ 2,5 × GGN) lub do stanu początkowego, a następnie wznowić podawanie w takiej 
samej dawce. 

 Jeśli zwiększenie aktywności CPK 3. stopnia wystąpi ponownie, podawanie produktu lecznicze-
go Alunbrig należy wstrzymać do czasu powrotu aktywności do ≤ 1. stopnia (≤ 2,5 × GGN) lub 
do stanu początkowego, a następnie wznowić podawanie w kolejnej mniejszej dawce zgodnie z 
Tabelą powyżej 

Zwiększenie aktywności CPK 4. 
stopnia (> 10,0 × GGN) 

 Podawanie produktu leczniczego Alunbrig należy wstrzymać do czasu powrotu aktywności CPK 
do ≤ 1. stopnia (≤ 2,5 × GGN) lub do stanu początkowego, a następnie wznowić podawanie w 
kolejnej mniejszej dawce zgodnie z Tabelą powyżej. 
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Zwiększenie aktywności lipazy 
lub amylazy 3. stopnia (>2,0 × 

GGN) 

 Podawanie produktu leczniczego Alunbrig należy wstrzymać do czasu powrotu aktywności do ≤ 
1. stopnia (≤ 1,5 × GGN) lub do stanu początkowego, a następnie wznowić podawanie w takiej 
samej dawce. 

 Jeśli zwiększenie aktywności lipazy lub amylazy 3. stopnia wystąpi ponownie, podawanie pro-
duktu leczniczego Alunbrig należy wstrzymać do czasu poprawy aktywności do ≤ 1. stopnia (≤ 
1,5 × GGN) lub do stanu początkowego, a następnie wznowić podawanie w kolejnej mniejszej 
dawce zgodnie z Tabelą powyżej. 

Zwiększenie aktywności lipazy 
lub amylazy 4. stopnia (>5,0 x 

GGN) 

 Podawanie produktu leczniczego Alunbrig należy wstrzymać do czasu powrotu aktywności 
lipazy lub amylazy do ≤ 1. stopnia (≤ 1,5 × GGN), a następnie wznowić podawanie w kolejnej 
mniejszej dawce zgodnie z Tabelą powyżej. 
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Zwiększenie aktywności do ≥ 3. 
stopnia (> 5,0 × GGN) amino-

transferazy alaninowej (AlAT) lub 
aminotransferazy asparaginia-

nowej (AspAT) ze stężeniem 
bilirubiny wynoszącym ≤ 2 × 

GGN 

 Podawanie produktu leczniczego Alunbrig należy wstrzymać do czasu poprawy do stanu po-
czątkowego lub do aktywności enzymów wątrobowych mniejszej lub równej 3 × GGN, a na-
stępnie wznowić podawanie w kolejnej mniejszej dawce zgodnie z Tabelą powyżej. 

Zwiększenie aktywności ≥ 2. 
stopnia (> 3 × GGN) AlAT lub 
AspAT z jednoczesnym zwięk-
szeniem stężenia całkowitej 

bilirubiny >2 × GGN przy braku 
cholestazy lub hemolizy 

 Produkt leczniczy Alunbrig należy całkowicie odstawić. 
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W przypadku 3. stopnia (ponad 
250 mg/dl lub 13,9 mmol/l) lub 

większej 

 Jeśli nie można osiągnąć dostatecznej kontroli glikemii za pomocą optymalnego leczenia far-
makologicznego, podawanie produktu leczniczego Alunbrig należy wstrzymać do czasu osią-
gnięcia dostatecznej kontroli glikemii. Po uzyskaniu poprawy podawanie produktu leczniczego 
Alunbrig można wznowić w kolejnej mniejszej dawce zgodnie z Tabelą 1 lub całkowicie go od-
stawić. 
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2. lub 3. stopnia 
 Podawanie produktu leczniczego Alunbrig należy wstrzymać do czasu powrotu do 1. stopnia 

lub do stanu początkowego, a następnie wznowić podawanie w kolejnej mniejszej dawce 
zgodnie z Tabelą powyżej. 

4. stopnia  Produkt leczniczy Alunbrig należy całkowicie odstawić. 
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3. stopnia 

 Podawanie produktu leczniczego Alunbrig należy wstrzymać do czasu powrotu do stanu po-
czątkowego, a następnie wznowić podawanie w takiej samej dawce. 

 Jeśli zaburzenia widzenia 3. stopnia wystąpią ponownie, podawanie produktu leczniczego 
Alunbrig należy wstrzymać do czasu powrotu do stanu początkowego, a następnie wznowić 
podawanie w kolejnej mniejszej dawce zgodnie z Tabelą powyżej lub całkowicie go odstawić. 
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*Stopień według Standardowych Kryteriów Terminologicznych Działań Niepożądanych Narodowego Instytutu Raka (ang. National Cancer Institute Common 
Terminology Criteria for Adverse Events). wersja 4.0 (NCI CTCAE v. 4). 

Szczególne grupy pacjentów 

Pacjenci w podeszłym wieku 

Ograniczone dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu leczniczego Alunbrig u pacjentów w wieku 65 lat i starszych 
sugerują, że nie jest konieczne dostosowanie dawki u pacjentów w podeszłym wieku. Brak dostępnych danych dotyczących stosowania u 
pacjentów w wieku powyżej 85 lat. 

Zaburzenia czynności wątroby 

U pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby (klasa A w skali Childa-Pugha) lub z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wą-
troby (klasa B w skali Childa-Pugha) nie jest konieczne dostosowanie dawki produktu leczniczego Alunbrig. U pacjentów z ciężkimi zaburze-
niami czynności wątroby (klasa C w skali Childa-Pugha) zaleca się zmniejszenie dawki początkowej do 60 mg raz na dobę przez pierwszych 7 
dni, a następnie podawanie dawki 120 mg raz na dobę. 

Zaburzenia czynności nerek 

U pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek (szacunkowa szybkość filtracji kłębuszkowej (eGFR) ≥ 30 ml/min) 
nie jest konieczne dostosowanie dawki. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (eGFR < 30 ml/min) zaleca się zmniejszenie 
dawki początkowej do 60 mg raz na dobę przez pierwszych 7 dni, a następnie podawanie dawki 90 mg raz na dobę. Pacjentów z ciężkimi 
zaburzeniami czynności nerek należy objąć ścisłą obserwacją w celu wykrycia nowych lub nasilenia się dotychczasowych objawów ze strony 
układu oddechowego, które mogą wskazywać na śródmiąższową chorobę płuc (ILD)/zapalenie płuc (np. duszność, kaszel itp.), w szczególności 
w pierwszym tygodniu leczenia. 

Dzieci i młodzież 

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego Alunbrig u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Dane 
nie są dostępne. 

Sposób podania 

Alunbrig jest przeznaczony do podawania doustnego. Tabletki należy połykać w całości i popijać wodą. Alunbrig można przyjmować niezależ-
nie od posiłków. Grejpfruty lub sok grejpfrutowy mogą zwiększać stężenia brygatynibu w osoczu i dlatego należy unikać ich spożywania 

4. stopnia 

 Podawanie produktu leczniczego Alunbrig należy wstrzymać do czasu powrotu do stanu po-
czątkowego, a następnie wznowić podawanie w kolejnej mniejszej dawce zgodnie z Tabelą po-
wyżej. 

 Jeśli zaburzenia widzenia 4. stopnia wystąpią ponownie, podawanie produktu leczniczego 
Alunbrig należy wstrzymać do czasu powrotu do stanu początkowego, a następnie wznowić 
podawanie w kolejnej mniejszej dawce zgodnie z Tabelą 1 lub całkowicie go odstawić. 
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Przeciwwskazania  Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą 

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności 
dotyczące stosowania 

Działania niepożądane dotyczące płuc  

U pacjentów leczonych produktem leczniczym Alunbrig mogą wystąpić ciężkie, zagrażające życiu i prowadzące do zgonu działania niepożąda-
ne dotyczące płuc, w tym przebiegające z objawami typowymi dla ILD/zapalenia płuc. Większość działań niepożądanych dotyczących płuc 
obserwowano w pierwszych 7 dniach leczenia. Działania niepożądane dotyczące płuc 1-2 stopnia ustępowały po przerwaniu leczenia lub po 
dostosowaniu dawki. Zwiększony odsetek takich działań niepożądanych dotyczących płuc wiązał się albo z zaawansowanym wiekiem pacjen-
ta, albo z krótszą przerwą (mniej niż 7 dni) pomiędzy przyjęciem ostatniej dawki kryzotynibu a przyjęciem pierwszej dawki produktu leczni-
czego Alunbrig. Te czynniki należy uwzględnić podczas rozpoczynania leczenia produktem leczniczym Alunbrig. Pacjenci z ILD lub zapaleniem 
płuc wywołanym przez leki w wywiadzie byli wyłączeni z udziału w zasadniczym badaniu klinicznym. U niektórych pacjentów zapalenie płuc 
występowało w późniejszym czasie podczas leczenia produktem leczniczym Alunbrig. Pacjentów należy obserwować w celu wykrycia nowych 
lub nasilenia się dotychczasowych objawów ze strony układu oddechowego (np. duszność, kaszel itp.), w szczególności w pierwszym tygodniu 
leczenia. Objawy zapalenia płuc u każdego pacjenta z nasileniem objawów ze strony układu oddechowego należy niezwłocznie zbadać. Jeśli 
podejrzewa się zapalenie płuc, należy wstrzymać podawanie dawek produktu leczniczego Alunbrig i ocenić pacjenta w zakresie innych przy-
czyn objawów (np. zator tętnicy płucnej, progresja nowotworu i zakaźne zapalenie płuc). Dawkę należy odpowiednio dostosować.  

Nadciśnienie tętnicze  

U pacjentów leczonych produktem leczniczym Alunbrig występowało nadciśnienie tętnicze. W trakcie leczenia produktem leczniczym Alun-
brig należy regularnie kontrolować ciśnienie krwi. Nadciśnienie tętnicze należy leczyć zgodnie ze standardowymi wytycznymi dotyczącymi 
kontrolowania ciśnienia krwi. Częstość pracy serca należy kontrolować częściej u pacjentów, którzy jednocześnie muszą przyjmować produkt 
leczniczy o znanym działaniu powodującym bradykardię. W przypadku ciężkiego nadciśnienia tętniczego (≥ 3. stopnia), należy wstrzymać 
podawanie produktu leczniczego Alunbrig do czasu powrotu nadciśnienia tętniczego do 1. stopnia lub do stanu początkowego. Dawkę należy 
odpowiednio dostosować.  

Bradykardia  

U pacjentów leczonych produktem leczniczym Alunbrig występowała bradykardia. Należy zachować ostrożność podczas podawania produktu 
leczniczego Alunbrig w skojarzeniu z innymi lekami o znanym działaniu powodującym bradykardię. Należy regularnie monitorować częstość 
pracy serca i ciśnienie tętnicze krwi. Jeśli pojawi się bradykardia objawowa, należy wstrzymać podawanie produktu leczniczego Alunbrig i 
ocenić jednoczesne podawanie produktów leczniczych o znanym działaniu powodującym bradykardię. Po uzyskaniu powrotu dawkę należy 
odpowiednio dostosować. W przypadku bradykardii zagrażającej życiu, jeśli nie stwierdzono, że przyczyną jest inny, jednocześnie podawany 
lek, lub w przypadku nawrotu bradykardii należy przerwać leczenie produktem leczniczym Alunbrig.  

Zaburzenia widzenia  

U pacjentów leczonych produktem leczniczym Alunbrig występowały działania niepożądane w postaci zaburzeń widzenia. Należy poinformo-
wać pacjentów o konieczności zgłaszania wszystkich objawów dotyczących wzroku. W przypadku wystąpienia nowych lub nasilenia się cięż-
kich objawów dotyczących wzroku należy rozważyć badanie okulistyczne i zmniejszenie dawki leku.  
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Opis komparatora 

Zwiększenie aktywności fosfokinazy kreatynowej (CPK)  

U pacjentów leczonych produktem leczniczym Alunbrig występowało zwiększenie aktywności CPK. Należy poinformować pacjentów o ko-
nieczności zgłaszania wszelkich nieoczekiwanych bólów mięśni, tkliwości lub osłabienia. Podczas leczenia produktem leczniczym Alunbrig 
należy regularnie kontrolować aktywność CPK. W zależności od stopnia zwiększenia aktywności CPK, leczenie produktem leczniczym Alunbrig 
należy wstrzymać i odpowiednio dostosować dawkę produktu leczniczego.  

Zwiększenie aktywności enzymów trzustkowych  

U pacjentów leczonych produktem leczniczym Alunbrig występowało zwiększenie aktywności amylazy i lipazy. W trakcie leczenia produktem 
leczniczym Alunbrig należy regularnie kontrolować aktywność lipazy i amylazy. W zależności od nasilenia nieprawidłowości w wynikach badań 
laboratoryjnych, leczenie produktem leczniczym Alunbrig należy wstrzymać i odpowiednio dostosować dawkę produktu leczniczego.  

Hepatotoksyczność  

U pacjentów leczonych produktem leczniczym Alunbrig występowało zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (aminotransferazy 
asparaginianowej, aminotransferazy alaninowej) i stężenia bilirubiny. Czynność wątroby, w tym aktywność AspAT, AlAT i stężenie bilirubiny 
całkowitej, należy ocenić przed rozpoczęciem leczenia produktem leczniczym Alunbrig, a następnie co 2 tygodnie przez pierwsze 3 miesiące 
leczenia. Następnie należy regularnie prowadzić monitorowanie. W zależności od nasilenia nieprawidłowości w wynikach badań laboratoryj-
nych, leczenie należy wstrzymać i odpowiednio dostosować dawkę produktu leczniczego.  

Hiperglikemia  

U pacjentów leczonych produktem leczniczym Alunbrig występowało zwiększenie stężenia glukozy w surowicy. Stężenie glukozy w surowicy 
na czczo należy ocenić przed rozpoczęciem leczenia produktem leczniczym Alunbrig, a następnie okresowo je kontrolować. W razie koniecz-
ności należy rozpocząć podawanie lub dostosować dawkę leków hipoglikemizujących. Jeśli za pomocą optymalnego leczenia farmakologicz-
nego nie można osiągnąć odpowiedniej kontroli hiperglikemii, podawanie produktu leczniczego Alunbrig należy wstrzymać do czasu osiągnię-
cia odpowiedniej kontroli glikemii. Po uzyskaniu poprawy podawanie produktu leczniczego Alunbrig można wznowić w mniejszej dawce 
zgodnie z Tabelą powyżej lub całkowicie go odstawić.  

Interakcje z innymi produktami leczniczymi  

Należy unikać jednoczesnego stosowania produktu leczniczego Alunbrig z silnymi inhibitorami CYP3A. Jeśli nie można uniknąć jednoczesnego 
stosowania silnych inhibitorów CYP3A, dawkę produktu leczniczego Alunbrig należy zmniejszyć ze 180 mg do 90 mg lub z 90 mg do 60 mg. Po 
odstawieniu silnego inhibitora CYP3A należy wznowić podawanie produktu leczniczego Alunbrig w dawce, która była tolerowana przed roz-
poczęciem podawania silnego inhibitora CYP3A. Należy unikać jednoczesnego stosowania produktu leczniczego Alunbrig z lekami silnie lub 
umiarkowanie indukującymi CYP3A.  

Płodność  

Kobiety w wieku rozrodczym należy poinformować o konieczności stosowania skutecznej niehormonalnej metody antykoncepcji podczas 
leczenia produktem leczniczym Alunbrig oraz przez co najmniej 4 miesiące po przyjęciu ostatniej dawki tego produktu. Mężczyzn mających 
partnerki w wieku rozrodczym należy poinformować o konieczności stosowania skutecznej metody antykoncepcji podczas leczenia oraz przez 
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Opis komparatora 

co najmniej 3 miesiące po przyjęciu ostatniej dawki produktu leczniczego Alunbrig  

Laktoza  

Alunbrig zawiera laktozę jednowodną. Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, 
brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. 

Kompetencje niezbędne do zastosowania 
wnioskowanej interwencji 

Leczenie produktem leczniczym Alunbrig należy rozpocząć i prowadzić pod kontrolą lekarza posiadającego doświadczenie w leczeniu lekami 
przeciwnowotworowymi. 

10.7.1 Obecny sposób finansowania komparatora 

Produkt leczniczy Alunbrig (brygatynib) nie jest aktualnie finansowany ze środków publicznych (MZ 18/02/2020). 
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Lorviqua® (lorlatynib)  
w leczeniu pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca 
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10.8 Leki refundowane w Polsce w leczeniu raka płuca 

Tabela 42. Leki refundowane w Polsce w leczeniu raka płuca wg załącznika B6. Leki dostępne w ramach programu lekowego (MZ 18/02/2020). 

Substancja  
czynna 

Nazwa, postać i dawka leku Grupa limitowa 
Urzędowa 

cena  
zbytu [zł] 

Cena hurtowa  
brutto [zł] 

Wysokość 
limitu  

finansowania 
[zł] 

Oznaczenie 
załącznika 

zawierającego 
zakres wska-
zań objętych 
refundacją 

Poziom  
odpłatności 

Wysokość dopłaty  
świadczeniobiorcy 

[zł] 

Afatinib Giotrif, tabl. powl., 20 mg 
1127.0, Inhibitory kinaz białko-

wych - afatynib 
7938,00 8334,90 8334,90 B.6. bezpłatny 0 

Afatinib Giotrif, tabl. powl., 30 mg 
1127.0, Inhibitory kinaz białko-

wych - afatynib 
7938,00 8334,90 8334,90 B.6. bezpłatny 0 

Afatinib Giotrif, tabl. powl., 40 mg 
1127.0, Inhibitory kinaz białko-

wych - afatynib 
7938,00 8334,90 8334,90 B.6. bezpłatny 0 

Alectinibum Alecensa, kaps. twarde, 150 mg 1190.0, Alectinib 22826,62 23967,95 23967,95 B.6. bezpłatny 0 

Atezolizumabum 
Tecentriq, koncentrat do sporządzania roztworu 

do infuzji, 1200 mg/20 ml 
1183.0, Atezolizumab 20714,27 21749,98 21749,98 B.6. bezpłatny 0 

Ceritinibum Zykadia, kaps. twarde, 150 mg 1197.0, Cerytynib 21089,56 22144,04 22144,04 B.6. bezpłatny 0 

Crizotinibum Xalkori, kaps. twarde, 200 mg 1151.0, Kryzotynib 24457,10 25679,96 20543,97 B.6. bezpłatny 0 

Crizotinibum Xalkori, kaps. twarde, 250 mg 1151.0, Kryzotynib 24457,10 25679,96 25679,96 B.6. bezpłatny 0 

Erlotinib Tarceva, tabl. powl., 100 mg 1085.0, Erlotinib 6588,00 6917,40 6917,40 B.6. bezpłatny 0 

Erlotinib Tarceva, tabl. powl., 150 mg 1085.0, Erlotinib 8208,00 8618,40 8618,40 B.6. bezpłatny 0 

Erlotinib Tarceva, tabl. powl., 25 mg 1085.0, Erlotinib 1965,60 2063,88 2063,88 B.6. bezpłatny 0 
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Lorviqua® (lorlatynib)  
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Substancja  
czynna 

Nazwa, postać i dawka leku Grupa limitowa 
Urzędowa 

cena  
zbytu [zł] 

Cena hurtowa  
brutto [zł] 

Wysokość 
limitu  

finansowania 
[zł] 

Oznaczenie 
załącznika 

zawierającego 
zakres wska-
zań objętych 
refundacją 

Poziom  
odpłatności 

Wysokość dopłaty  
świadczeniobiorcy 

[zł] 

Gefitynibum Gefitinib Accord, tabl. powl., 250 mg 1087.0, Gefitynibum 1350,00 1417,50 1360,80 B.6. bezpłatny 0 

Gefitynibum Gefitinib Alvogen, tabl. powl., 250 mg 1087.0, Gefitynibum 1296,00 1360,80 1360,80 B.6. bezpłatny 0 

Gefitynibum Gefitinib Genoptim, tabl. powl., 250 mg 1087.0, Gefitynibum 1350,00 1417,50 1360,80 B.6. bezpłatny 0 

Gefitynibum Gefitinib Glenmark, tabl. powl., 250 mg 1087.0, Gefitynibum 1296,00 1360,80 1360,80 B.6. bezpłatny 0 

Gefitynibum Gefitinib Krka, tabl. powl., 250 mg 1087.0, Gefitynibum 1296,00 1360,80 1360,80 B.6. bezpłatny 0 

Gefitynibum Gefitinib Mylan, tabl. powl., 250 mg 1087.0, Gefitynibum 1350,00 1417,50 1360,80 B.6. bezpłatny 0 

Gefitynibum Gefitinib Sandoz, tabl. powl., 250 mg 1087.0, Gefitynibum 1080,00 1134,00 1134,00 B.6. bezpłatny 0 

Gefitynibum Iressa, tabl. powl., 250 mg 1087.0, Gefitynibum 6561,00 6889,05 1360,80 B.6. bezpłatny 0 

Nintedanibum Vargatef, kapsułki miękkie, 100 mg 1178.0, Nintedanib - 2 12528,00 13154,40 13154,40 B.6. bezpłatny 0 

Nintedanibum Vargatef, kapsułki miękkie, 100 mg 1178.0, Nintedanib - 2 6264,00 6577,20 6577,20 B.6. bezpłatny 0 

Nintedanibum Vargatef, kapsułki miękkie, 150 mg 1178.0, Nintedanib - 2 9396,00 9865,80 9865,80 B.6. bezpłatny 0 

Osimertinibum Tagrisso, tabletki powlekane, 40 mg 1169.0, Ozymertynib 24840,00 26082,00 13041,00 B.6. bezpłatny 0 

Osimertinibum Tagrisso, tabletki powlekane, 80 mg 1169.0, Ozymertynib 24840,00 26082,00 26082,00 B.6. bezpłatny 0 

Pembrolizumabum 
Keytruda, koncentrat do sporządzania roztworu 

do infuzji, 25 mg/ml 
1143.0, Pembrolizumab 16094,79 16899,53 16899,53 

<1>B.6.; 
<2>B.59. 

bezpłatny 0 
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Tabela 43. Leki refundowane w Polsce w leczeniu raka płuca wg załącznika C - leki stosowane w ramach chemioterapii w całym zakresie zarejestrowa-
nych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym (MZ 18/02/2020). 

Substancja  
czynna 

Nazwa, postać i dawka leku 
Zawartość  

opakowania 
Grupa limitowa 

Urzędowa 
cena  

zbytu [zł] 

Cena 
hurtowa  

brutto [zł] 

Wysokość 
limitu  

finansowania 
[zł] 

Oznaczenie 
załącznika 

zawierającego 
zakres wska-
zań objętych 
refundacją 

Poziom  
odpłatności 

Wysokość dopłaty  
świadczeniobiorcy 

[zł] 

Carboplatinum 
Carbomedac, koncentrat do sporządzania roztworu 

do infuzji, 10 mg/ml 
1 fiol. po 100 ml 1005.0, Carboplatinum 260,28 273,29 273,29 C.6. bezpłatny 0 

Carboplatinum 
Carbomedac, koncentrat do sporządzania roztworu 

do infuzji, 10 mg/ml 
1 fiol. po 15 ml 1005.0, Carboplatinum 39,96 41,96 41,96 C.6. bezpłatny 0 

Carboplatinum 
Carbomedac, koncentrat do sporządzania roztworu 

do infuzji, 10 mg/ml 
1 fiol. po 45 ml 1005.0, Carboplatinum 102,06 107,16 107,16 C.6. bezpłatny 0 

Carboplatinum 
Carbomedac, koncentrat do sporządzania roztworu 

do infuzji, 10 mg/ml 
1 fiol. po 5 ml 1005.0, Carboplatinum 18,25 19,16 15,21 C.6. bezpłatny 0 

Carboplatinum 
Carbomedac, koncentrat do sporządzania roztworu 

do infuzji, 10 mg/ml 
1 fiol. po 60 ml 1005.0, Carboplatinum 173,88 182,57 182,57 C.6. bezpłatny 0 

Carboplatinum 
Carboplatin - Ebewe, koncentrat do sporządzania 

roztworu do infuzji, 10 mg/ml 
1 fiol. 5 ml 1005.0, Carboplatinum 24,62 25,85 15,21 C.6. bezpłatny 0 

Carboplatinum 
Carboplatin - Ebewe, koncentrat do sporządzania 

roztworu do infuzji, 10 mg/ml 
1 fiol.po 15 ml 1005.0, Carboplatinum 45,90 48,20 45,64 C.6. bezpłatny 0 

Carboplatinum 
Carboplatin - Ebewe, koncentrat do sporządzania 

roztworu do infuzji, 10 mg/ml 
1 fiol.po 45 ml 1005.0, Carboplatinum 139,32 146,29 136,93 C.6. bezpłatny 0 

Carboplatinum 
Carboplatin - Ebewe, koncentrat do sporządzania 

roztworu do infuzji, 10 mg/ml 
1 fiol.po 60 ml 1005.0, Carboplatinum 186,84 196,18 182,57 C.6. bezpłatny 0 

Carboplatinum 
Carboplatin Accord, koncentrat do sporządzania 

roztworu do infuzji, 10 mg/ml 
1 fiol. a 15 ml 1005.0, Carboplatinum 36,72 38,56 38,56 C.6. bezpłatny 0 
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Substancja  
czynna 

Nazwa, postać i dawka leku 
Zawartość  

opakowania 
Grupa limitowa 

Urzędowa 
cena  

zbytu [zł] 

Cena 
hurtowa  

brutto [zł] 

Wysokość 
limitu  

finansowania 
[zł] 

Oznaczenie 
załącznika 

zawierającego 
zakres wska-
zań objętych 
refundacją 

Poziom  
odpłatności 

Wysokość dopłaty  
świadczeniobiorcy 

[zł] 

Carboplatinum 
Carboplatin Accord, koncentrat do sporządzania 

roztworu do infuzji, 10 mg/ml 
1 fiol. a 45 ml 1005.0, Carboplatinum 104,76 110,00 110,00 C.6. bezpłatny 0 

Carboplatinum 
Carboplatin Accord, koncentrat do sporządzania 

roztworu do infuzji, 10 mg/ml 
1 fiol.po 5 ml 1005.0, Carboplatinum 12,74 13,38 13,38 C.6. bezpłatny 0 

Carboplatinum 
Carboplatin Accord, koncentrat do sporządzania 

roztworu do infuzji, 10 mg/ml 
1 fiol.po 60 ml 1005.0, Carboplatinum 131,76 138,35 138,35 C.6. bezpłatny 0 

Carboplatinum 
Carboplatin Pfizer, roztwór do wstrzykiwań, 10 

mg/ml 
1 fiol.po 15 ml 1005.0, Carboplatinum 41,90 44,00 44,00 C.6. bezpłatny 0 

Carboplatinum 
Carboplatin Pfizer, roztwór do wstrzykiwań, 10 

mg/ml 
1 fiol.po 45 ml 1005.0, Carboplatinum 102,28 107,39 107,39 C.6. bezpłatny 0 

Carboplatinum 
Carboplatin Pfizer, roztwór do wstrzykiwań, 10 

mg/ml 
1 fiol.po 5 ml 1005.0, Carboplatinum 24,84 26,08 15,21 C.6. bezpłatny 0 

Cisplatinum 
Cisplatin-Ebewe, koncentrat do sporządzania 

roztworu do infuzji, 1 mg/ml 
1 fiol.a 100 ml 1008.0, Cisplatinum 72,36 75,98 75,98 C.11. bezpłatny 0 

Cisplatinum 
Cisplatin-Ebewe, koncentrat do sporządzania 

roztworu do infuzji, 1 mg/ml 
1 fiol.po 10 ml 1008.0, Cisplatinum 9,03 9,48 9,48 C.11. bezpłatny 0 

Cisplatinum 
Cisplatin-Ebewe, koncentrat do sporządzania 

roztworu do infuzji, 1 mg/ml 
1 fiol.po 50 ml 1008.0, Cisplatinum 42,12 44,23 44,23 C.11. bezpłatny 0 

Cisplatinum 
Cisplatinum Accord, koncentrat do sporządzania 

roztworu do infuzji, 1 mg/ml 
1 fiol. a 10 ml 1008.0, Cisplatinum 6,26 6,57 6,57 C.11. bezpłatny 0 

Cisplatinum 
Cisplatinum Accord, koncentrat do sporządzania 

roztworu do infuzji, 1 mg/ml 
1 fiol. a 100 ml 1008.0, Cisplatinum 62,64 65,77 65,77 C.11. bezpłatny 0 

Cisplatinum 
Cisplatinum Accord, koncentrat do sporządzania 

roztworu do infuzji, 1 mg/ml 
1 fiol. a 50 ml 1008.0, Cisplatinum 31,32 32,89 32,89 C.11. bezpłatny 0 
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Substancja  
czynna 

Nazwa, postać i dawka leku 
Zawartość  

opakowania 
Grupa limitowa 

Urzędowa 
cena  

zbytu [zł] 

Cena 
hurtowa  

brutto [zł] 

Wysokość 
limitu  

finansowania 
[zł] 

Oznaczenie 
załącznika 

zawierającego 
zakres wska-
zań objętych 
refundacją 

Poziom  
odpłatności 

Wysokość dopłaty  
świadczeniobiorcy 

[zł] 

Cyclophosphamidum 
Endoxan, proszek do sporządzenia roztworu do 

wstrzykiwań, 1 g 
1 fiol.po 75 ml 

1010.1, Cyclophospha-
midum inj. 

54,96 57,71 57,71 C.13. bezpłatny 0 

Cyclophosphamidum 
Endoxan, proszek do sporządzenia roztworu do 

wstrzykiwań, 200 mg 
1 fiol.po 10 ml 

1010.1, Cyclophospha-
midum inj. 

14,58 15,31 11,54 C.13. bezpłatny 0 

Cyclophosphamidum Endoxan, tabl. drażowane, 50 mg 
50 szt. (5 blist.po 

10 szt.) 
1010.2, Cyclophospha-

midum p.o. 
72,52 76,15 76,15 C.13. bezpłatny 0 

Docetaxelum 
Docetaxel - Ebewe, koncentrat do sporządzania 

roztworu do infuzji, 10 mg/ml 
1 fiol.po 16 ml 1013.0, Docetaxelum 432,00 453,60 453,60 C.19. bezpłatny 0 

Docetaxelum 
Docetaxel - Ebewe, koncentrat do sporządzania 

roztworu do infuzji, 10 mg/ml 
1 fiol.po 2 ml 1013.0, Docetaxelum 54,00 56,70 56,70 C.19. bezpłatny 0 

Docetaxelum 
Docetaxel - Ebewe, koncentrat do sporządzania 

roztworu do infuzji, 10 mg/ml 
1 fiol.po 8 ml 1013.0, Docetaxelum 216,00 226,80 226,80 C.19. bezpłatny 0 

Docetaxelum 
Docetaxel Accord, koncentrat do sporządzania 

roztworu do infuzji, 20 mg/ml 
1 fiol.po 1 ml 1013.0, Docetaxelum 32,40 34,02 34,02 C.19. bezpłatny 0 

Docetaxelum 
Docetaxel Accord, koncentrat do sporządzania 

roztworu do infuzji, 20 mg/ml 
1 fiol.po 4 ml 1013.0, Docetaxelum 129,60 136,08 136,08 C.19. bezpłatny 0 

Docetaxelum 
Docetaxel Accord, koncentrat do sporządzania 

roztworu do infuzji, 20 mg/ml 
1 fiol.po 8 ml 1013.0, Docetaxelum 259,20 272,16 272,16 C.19. bezpłatny 0 

Doxorubicini hydro-
chloridum 

Doxorubicin - Ebewe, koncentrat do sporządzania 
roztworu do infuzji, 10 mg 

1 fiol.po 5 ml 1014.1, Doxorubicinum 8,64 9,07 9,07 C.20. bezpłatny 0 

Doxorubicini hydro-
chloridum 

Doxorubicin - Ebewe, koncentrat do sporządzania 
roztworu do infuzji, 100 mg 

1 fiol.po 50 ml 1014.1, Doxorubicinum 82,08 86,18 86,18 C.20. bezpłatny 0 

Doxorubicini hydro-
chloridum 

Doxorubicin - Ebewe, koncentrat do sporządzania 
roztworu do infuzji, 200 mg 

1 fiol.po 100 ml 1014.1, Doxorubicinum 164,16 172,37 172,37 C.20. bezpłatny 0 
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Lorviqua® (lorlatynib)  
w leczeniu pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca 
z obecnością rearanżacji genu ALK, u których doszło do progresji choroby  
po zastosowaniu inhibitorów ALK drugiej generacji 

Substancja  
czynna 

Nazwa, postać i dawka leku 
Zawartość  

opakowania 
Grupa limitowa 

Urzędowa 
cena  

zbytu [zł] 

Cena 
hurtowa  

brutto [zł] 

Wysokość 
limitu  

finansowania 
[zł] 

Oznaczenie 
załącznika 

zawierającego 
zakres wska-
zań objętych 
refundacją 

Poziom  
odpłatności 

Wysokość dopłaty  
świadczeniobiorcy 

[zł] 

Doxorubicini hydro-
chloridum 

Doxorubicin - Ebewe, koncentrat do sporządzania 
roztworu do infuzji, 50 mg 

1 fiol.po 25 ml 1014.1, Doxorubicinum 41,04 43,09 43,09 C.20. bezpłatny 0 

Doxorubicinum Adriblastina PFS, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml 1 fiol.po 25 ml 1014.1, Doxorubicinum 36,72 38,56 38,56 C.20. bezpłatny 0 

Doxorubicinum Adriblastina PFS, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml 1 fiol.po 5 ml 1014.1, Doxorubicinum 10,93 11,48 11,48 C.20. bezpłatny 0 

Doxorubicinum 
Doxorubicinum Accord, koncentrat do sporządza-

nia roztworu do infuzji, 2 mg/ml 
1 fiol. a 25 ml 1014.1, Doxorubicinum 30,24 31,75 31,75 C.20. bezpłatny 0 

Doxorubicinum 
Doxorubicinum Accord, koncentrat do sporządza-

nia roztworu do infuzji, 2 mg/ml 
1 fiol.po 10 ml 1014.1, Doxorubicinum 15,66 16,44 16,44 C.20. bezpłatny 0 

Doxorubicinum 
Doxorubicinum Accord, koncentrat do sporządza-

nia roztworu do infuzji, 2 mg/ml 
1 fiol.po 100 ml 1014.1, Doxorubicinum 120,96 127,01 127,01 C.20. bezpłatny 0 

Doxorubicinum 
Doxorubicinum Accord, koncentrat do sporządza-

nia roztworu do infuzji, 2 mg/ml 
1 fiol.po 5 ml 1014.1, Doxorubicinum 6,70 7,04 7,04 C.20. bezpłatny 0 

Doxorubicinum 
Doxorubicinum Accord, koncentrat do sporządza-

nia roztworu do infuzji, 2 mg/ml 
1 fiol.po 50 ml 1014.1, Doxorubicinum 61,56 64,64 64,64 C.20. bezpłatny 0 

Epirubicini hydro-
chloridum 

Epirubicin - Ebewe, koncentrat do sporządzania 
roztworu do infuzji, 10 mg 

1 fiol.po 5 ml 1015.0, Epirubicinum 27,00 28,35 28,35 C.23. bezpłatny 0 

Epirubicini hydro-
chloridum 

Epirubicin - Ebewe, koncentrat do sporządzania 
roztworu do infuzji, 100 mg 

1 fiol.po 50 ml 1015.0, Epirubicinum 270,00 283,50 283,50 C.23. bezpłatny 0 

Epirubicini hydro-
chloridum 

Epirubicin - Ebewe, koncentrat do sporządzania 
roztworu do infuzji, 200 mg 

1 fiol.po 100 ml 1015.0, Epirubicinum 540,00 567,00 567,00 C.23. bezpłatny 0 

Epirubicini hydro-
chloridum 

Epirubicin - Ebewe, koncentrat do sporządzania 
roztworu do infuzji, 50 mg 

1 fiol.po 25 ml 1015.0, Epirubicinum 135,00 141,75 141,75 C.23. bezpłatny 0 

Epirubicini hydro-
chloridum 

Epirubicin Accord, roztwór do wstrzykiwań lub 
infuzji, 2 mg/ml 

1 fiol. a 100 ml 1015.0, Epirubicinum 328,32 344,74 344,74 C.23. bezpłatny 0 
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Lorviqua® (lorlatynib)  
w leczeniu pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca 
z obecnością rearanżacji genu ALK, u których doszło do progresji choroby  
po zastosowaniu inhibitorów ALK drugiej generacji 

Substancja  
czynna 

Nazwa, postać i dawka leku 
Zawartość  

opakowania 
Grupa limitowa 

Urzędowa 
cena  

zbytu [zł] 

Cena 
hurtowa  

brutto [zł] 

Wysokość 
limitu  

finansowania 
[zł] 

Oznaczenie 
załącznika 

zawierającego 
zakres wska-
zań objętych 
refundacją 

Poziom  
odpłatności 

Wysokość dopłaty  
świadczeniobiorcy 

[zł] 

Epirubicini hydro-
chloridum 

Epirubicin Accord, roztwór do wstrzykiwań lub 
infuzji, 2 mg/ml 

1 fiol. a 25 ml 1015.0, Epirubicinum 82,08 86,18 86,18 C.23. bezpłatny 0 

Epirubicini hydro-
chloridum 

Epirubicin Accord, roztwór do wstrzykiwań lub 
infuzji, 2 mg/ml 

1 fiol. a 5 ml 1015.0, Epirubicinum 16,42 17,24 17,24 C.23. bezpłatny 0 

Epirubicini hydro-
chloridum 

Epirubicin Accord, roztwór do wstrzykiwań lub 
infuzji, 2 mg/ml 

1 fiol.po 10 ml 1015.0, Epirubicinum 32,83 34,47 34,47 C.23. bezpłatny 0 

Epirubicini hydro-
chloridum 

Epirubicin Accord, roztwór do wstrzykiwań lub 
infuzji, 2 mg/ml 

1 fiol.po 50 ml 1015.0, Epirubicinum 164,16 172,37 172,37 C.23. bezpłatny 0 

Epirubicini hydro-
chloridum 

Farmorubicin PFS, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 
2 mg/ml 

1 fiol.po 25 ml 1015.0, Epirubicinum 128,50 134,93 134,93 C.23. bezpłatny 0 

Etoposidum 
Etoposid - Ebewe, koncentrat do sporządzania 

roztworu do infuzji, 100 mg 
1 fiol.po 5 ml 1016.0, Etoposidum 20,52 21,55 21,55 C.24. bezpłatny 0 

Etoposidum 
Etoposid - Ebewe, koncentrat do sporządzania 

roztworu do infuzji, 200 mg 
1 fiol.po 10 ml 1016.0, Etoposidum 41,04 43,09 43,09 C.24. bezpłatny 0 

Etoposidum 
Etoposid - Ebewe, koncentrat do sporządzania 

roztworu do infuzji, 400 mg 
1 fiol.po 20 ml 1016.0, Etoposidum 82,08 86,18 86,18 C.24. bezpłatny 0 

Etoposidum 
Etoposid - Ebewe, koncentrat do sporządzania 

roztworu do infuzji, 50 mg 
1 fiol.po 2,5 ml 1016.0, Etoposidum 12,31 12,93 12,93 C.24. bezpłatny 0 

Etoposidum 
Etopozyd Accord, koncentrat do sporządzania 

roztworu do infuzji, 20 mg/ml 
1 fiol.po 10 ml 1016.0, Etoposidum 30,13 31,64 31,64 C.24. bezpłatny 0 

Etoposidum 
Etopozyd Accord, koncentrat do sporządzania 

roztworu do infuzji, 20 mg/ml 
1 fiol.po 20 ml 1016.0, Etoposidum 60,37 63,39 63,39 C.24. bezpłatny 0 

Etoposidum 
Etopozyd Accord, koncentrat do sporządzania 

roztworu do infuzji, 20 mg/ml 
1 fiol.po 5 ml 1016.0, Etoposidum 11,88 12,47 12,47 C.24. bezpłatny 0 
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Lorviqua® (lorlatynib)  
w leczeniu pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca 
z obecnością rearanżacji genu ALK, u których doszło do progresji choroby  
po zastosowaniu inhibitorów ALK drugiej generacji 

Substancja  
czynna 

Nazwa, postać i dawka leku 
Zawartość  

opakowania 
Grupa limitowa 

Urzędowa 
cena  

zbytu [zł] 

Cena 
hurtowa  

brutto [zł] 

Wysokość 
limitu  

finansowania 
[zł] 

Oznaczenie 
załącznika 

zawierającego 
zakres wska-
zań objętych 
refundacją 

Poziom  
odpłatności 

Wysokość dopłaty  
świadczeniobiorcy 

[zł] 

Gemcitabinum 
Gemcitabinum Accord, koncentrat do sporządzania 

roztworu do infuzji, 100 mg/ml 
1 fiol.po 10 ml 1020.0, Gemcitabinum 81,00 85,05 85,05 C.28. bezpłatny 0 

Gemcitabinum 
Gemcitabinum Accord, koncentrat do sporządzania 

roztworu do infuzji, 100 mg/ml 
1 fiol.po 15 ml 1020.0, Gemcitabinum 118,80 124,74 124,74 C.28. bezpłatny 0 

Gemcitabinum 
Gemcitabinum Accord, koncentrat do sporządzania 

roztworu do infuzji, 100 mg/ml 
1 fiol.po 2 ml 1020.0, Gemcitabinum 17,82 18,71 18,71 C.28. bezpłatny 0 

Gemcitabinum 
Gemcitabinum Accord, koncentrat do sporządzania 

roztworu do infuzji, 100 mg/ml 
1 fiol.po 20 ml 1020.0, Gemcitabinum 162,00 170,10 170,10 C.28. bezpłatny 0 

Gemcitabinum 
Gemsol, koncentrat do sporządzania roztworu do 

infuzji, 1000 mg 
1 fiol.po 25 ml 1020.0, Gemcitabinum 102,60 107,73 107,73 C.28. bezpłatny 0 

Gemcitabinum 
Gemsol, koncentrat do sporządzania roztworu do 

infuzji, 200 mg 
1 fiol.po 5 ml 1020.0, Gemcitabinum 27,00 28,35 28,35 C.28. bezpłatny 0 

Gemcitabinum 
Gemsol, koncentrat do sporządzania roztworu do 

infuzji, 2000 mg 
1 fiol.po 50 ml 1020.0, Gemcitabinum 205,20 215,46 215,46 C.28. bezpłatny 0 

Ifosfamidum 
Holoxan, proszek do sporządzenia roztworu do 

wstrzykiwań, 1 g 
1 fiol. 1023.0, Ifosfamidum 120,42 126,44 126,44 C.31. bezpłatny 0 

Ifosfamidum 
Holoxan, proszek do sporządzenia roztworu do 

wstrzykiwań, 2 g 
1 fiol. 1023.0, Ifosfamidum 217,62 228,50 228,50 C.31. bezpłatny 0 

Irinotecani hydro-
chloridum trihydri-

cum 

Campto, koncentrat do sporządzania roztworu do 
infuzji, 20 mg/ml 

1 fiol.po 15 ml 1025.0, Irinotecanum 1061,62 1114,70 1114,70 C.35. bezpłatny 0 

Irinotecani hydro-
chloridum trihydri-

cum 

Campto, koncentrat do sporządzania roztworu do 
infuzji, 20 mg/ml 

1 fiol.po 2 ml 1025.0, Irinotecanum 161,59 169,67 169,67 C.35. bezpłatny 0 

Irinotecani hydro-
chloridum trihydri-

Campto, koncentrat do sporządzania roztworu do 
infuzji, 20 mg/ml 

1 fiol.po 5 ml 1025.0, Irinotecanum 419,75 440,74 440,74 C.35. bezpłatny 0 
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Lorviqua® (lorlatynib)  
w leczeniu pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca 
z obecnością rearanżacji genu ALK, u których doszło do progresji choroby  
po zastosowaniu inhibitorów ALK drugiej generacji 

Substancja  
czynna 

Nazwa, postać i dawka leku 
Zawartość  

opakowania 
Grupa limitowa 

Urzędowa 
cena  

zbytu [zł] 

Cena 
hurtowa  

brutto [zł] 

Wysokość 
limitu  

finansowania 
[zł] 

Oznaczenie 
załącznika 

zawierającego 
zakres wska-
zań objętych 
refundacją 

Poziom  
odpłatności 

Wysokość dopłaty  
świadczeniobiorcy 

[zł] 

cum 

Irinotecani hydro-
chloridum trihydri-

cum 

Irinotecan Accord, koncentrat do sporządzania 
roztworu do infuzji, 20 mg/ml 

1 fiol.po 15 ml 1025.0, Irinotecanum 162,00 170,10 170,10 C.35. bezpłatny 0 

Irinotecani hydro-
chloridum trihydri-

cum 

Irinotecan Accord, koncentrat do sporządzania 
roztworu do infuzji, 20 mg/ml 

1 fiol.po 2 ml 1025.0, Irinotecanum 21,60 22,68 22,68 C.35. bezpłatny 0 

Irinotecani hydro-
chloridum trihydri-

cum 

Irinotecan Accord, koncentrat do sporządzania 
roztworu do infuzji, 20 mg/ml 

1 fiol.po 25 ml 1025.0, Irinotecanum 270,00 283,50 283,50 C.35. bezpłatny 0 

Irinotecani hydro-
chloridum trihydri-

cum 

Irinotecan Accord, koncentrat do sporządzania 
roztworu do infuzji, 20 mg/ml 

1 fiol.po 5 ml 1025.0, Irinotecanum 54,00 56,70 56,70 C.35. bezpłatny 0 

Irinotecani hydro-
chloridum trihydri-

cum 

Irinotecan Kabi, koncentrat do sporządzania roz-
tworu do infuzji, 20 mg/ml 

1 fiol.po 15 ml 1025.0, Irinotecanum 138,24 145,15 145,15 C.35. bezpłatny 0 

Irinotecani hydro-
chloridum trihydri-

cum 

Irinotecan Kabi, koncentrat do sporządzania roz-
tworu do infuzji, 20 mg/ml 

1 fiol.po 2 ml 1025.0, Irinotecanum 20,43 21,45 21,45 C.35. bezpłatny 0 

Irinotecani hydro-
chloridum trihydri-

cum 

Irinotecan Kabi, koncentrat do sporządzania roz-
tworu do infuzji, 20 mg/ml 

1 fiol.po 25 ml 1025.0, Irinotecanum 216,00 226,80 226,80 C.35. bezpłatny 0 

Irinotecani hydro-
chloridum trihydri-

cum 

Irinotecan Kabi, koncentrat do sporządzania roz-
tworu do infuzji, 20 mg/ml 

1 fiol.po 5 ml 1025.0, Irinotecanum 44,82 47,06 47,06 C.35. bezpłatny 0 

Lanreotidum 
Somatuline Autogel , roztwór do wstrzykiwań, 120 

mg 
1 amp.-strz.po 

0,5 ml z automa-

1026.1, analogi somato-
statyny - lanreotyd 

4447,02 4669,37 4669,37 
<1>C.37.a.; 
<2>C.37.b. 

bezpłatny 0 



 
192 
 
 

 
 
 
 
 

Lorviqua® (lorlatynib)  
w leczeniu pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca 
z obecnością rearanżacji genu ALK, u których doszło do progresji choroby  
po zastosowaniu inhibitorów ALK drugiej generacji 

Substancja  
czynna 

Nazwa, postać i dawka leku 
Zawartość  

opakowania 
Grupa limitowa 

Urzędowa 
cena  

zbytu [zł] 

Cena 
hurtowa  

brutto [zł] 

Wysokość 
limitu  

finansowania 
[zł] 

Oznaczenie 
załącznika 

zawierającego 
zakres wska-
zań objętych 
refundacją 

Poziom  
odpłatności 

Wysokość dopłaty  
świadczeniobiorcy 

[zł] 

tycznym syste-
mem zabezpie-
czającym + igła 

Lanreotidum 
Somatuline Autogel , roztwór do wstrzykiwań, 60 

mg 

1 amp.-strz.po 
0,5 ml z automa-

tycznym syste-
mem zabezpie-
czającym + igła 

1026.1, analogi somato-
statyny - lanreotyd 

2676,67 2810,50 2810,50 
<1>C.37.a.; 
<2>C.37.b. 

bezpłatny 0 

Lanreotidum 
Somatuline Autogel , roztwór do wstrzykiwań, 90 

mg 

1 amp.-strz.po 
0,5 ml z automa-

tycznym syste-
mem zabezpie-
czającym + igła 

1026.1, analogi somato-
statyny - lanreotyd 

3557,83 3735,72 3735,72 
<1>C.37.a.; 
<2>C.37.b. 

bezpłatny 0 

Methotrexatum Methotrexat - Ebewe, tabl., 10 mg 50 szt. 
1028.3, Methotrexatum 

p.o 
32,36 33,98 33,98 C.41. bezpłatny 0 

Methotrexatum 
Methotrexat - Ebewe, koncentrat do sporządzania 

roztworu do infuzji, 100 mg/ml 
1 fiol.po 50 ml 

1028.2, Methotrexatum 
inj. 

378,00 396,90 297,68 C.41. bezpłatny 0 

Methotrexatum 
Metotreksat Accord, koncentrat do sporządzania 

roztworu do infuzji, 100 mg/ml 
1 fiol.po 50 ml 

1028.2, Methotrexatum 
inj. 

283,50 297,68 297,68 C.41. bezpłatny 0 

Mitomycinum 
Mitomycin C Kyowa, proszek do sporządzenia 

roztworu do wstrzykiwań, 20 mg 
1 fiol.po 20 mg 1029.0, Mitomycinum 106,92 112,27 112,27 C.42. bezpłatny 0 

Octreotidum Sandostatin, roztwór do wstrzykiwań, 100 μg/ml 5 amp.po 1 ml 
1026.0, analogi somato-

statyny 
43,20 45,36 45,36 C.45.a. bezpłatny 0 

Octreotidum Sandostatin, roztwór do wstrzykiwań, 50 μg/ml 5 amp.po 1 ml 
1026.0, analogi somato-

statyny 
32,40 34,02 34,02 C.45.a. bezpłatny 0 

Octreotidum 
Sandostatin LAR, proszek i rozpuszczalnik do spo-

rządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 10 mg 
1 fiol. + 1 amp.-
strz. z rozp. 2 ml 

1026.0, analogi somato-
statyny 

2160,00 2268,00 2268,00 
<1>C.45.a.; 
<2>C.45.b. 

bezpłatny 0 
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Lorviqua® (lorlatynib)  
w leczeniu pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca 
z obecnością rearanżacji genu ALK, u których doszło do progresji choroby  
po zastosowaniu inhibitorów ALK drugiej generacji 

Substancja  
czynna 

Nazwa, postać i dawka leku 
Zawartość  

opakowania 
Grupa limitowa 

Urzędowa 
cena  

zbytu [zł] 

Cena 
hurtowa  

brutto [zł] 

Wysokość 
limitu  

finansowania 
[zł] 

Oznaczenie 
załącznika 

zawierającego 
zakres wska-
zań objętych 
refundacją 

Poziom  
odpłatności 

Wysokość dopłaty  
świadczeniobiorcy 

[zł] 

Octreotidum 
Sandostatin LAR, proszek i rozpuszczalnik do spo-

rządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 20 mg 
1 fiol. + 1 amp.-
strz. z rozp. 2 ml 

1026.0, analogi somato-
statyny 

2678,40 2812,32 2812,32 
<1>C.45.a.; 
<2>C.45.b. 

bezpłatny 0 

Octreotidum 
Sandostatin LAR, proszek i rozpuszczalnik do spo-

rządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 30 mg 
1 fiol. + 1 amp.-
strz. z rozp. 2 ml 

1026.0, analogi somato-
statyny 

4017,60 4218,48 4218,48 
<1>C.45.a.; 
<2>C.45.b. 

bezpłatny 0 

Paclitaxelum 
Paclitaxel Kabi, koncentrat do sporządzania roztwo-

ru do infuzji, 6 mg/ml 
1 fiol.po 100 ml 1032.0, Paclitaxelum 259,20 272,16 272,16 C.47. bezpłatny 0 

Paclitaxelum 
Paclitaxel Kabi, koncentrat do sporządzania roztwo-

ru do infuzji, 6 mg/ml 
1 fiol.po 16,7 ml 1032.0, Paclitaxelum 51,30 53,87 53,87 C.47. bezpłatny 0 

Paclitaxelum 
Paclitaxel Kabi, koncentrat do sporządzania roztwo-

ru do infuzji, 6 mg/ml 
1 fiol.po 25 ml 1032.0, Paclitaxelum 72,90 76,55 76,55 C.47. bezpłatny 0 

Paclitaxelum 
Paclitaxel Kabi, koncentrat do sporządzania roztwo-

ru do infuzji, 6 mg/ml 
1 fiol.po 5 ml 1032.0, Paclitaxelum 26,46 27,78 27,78 C.47. bezpłatny 0 

Paclitaxelum 
Paclitaxel Kabi, koncentrat do sporządzania roztwo-

ru do infuzji, 6 mg/ml 
1 fiol.po 50 ml 1032.0, Paclitaxelum 145,80 153,09 153,09 C.47. bezpłatny 0 

Paclitaxelum 
Paclitaxel-Ebewe, koncentrat do sporządzania 

roztworu do infuzji, 100 mg 
1 fiol.po 16,7 ml 1032.0, Paclitaxelum 108,00 113,40 113,40 C.47. bezpłatny 0 

Paclitaxelum 
Paclitaxel-Ebewe, koncentrat do sporządzania 

roztworu do infuzji, 150 mg 
1 fiol.po 25 ml 1032.0, Paclitaxelum 145,80 153,09 153,09 C.47. bezpłatny 0 

Paclitaxelum 
Paclitaxel-Ebewe, koncentrat do sporządzania 

roztworu do infuzji, 30 mg 
1 fiol.po 5 ml 1032.0, Paclitaxelum 32,40 34,02 34,02 C.47. bezpłatny 0 

Paclitaxelum 
Paclitaxel-Ebewe, koncentrat do sporządzania 

roztworu do infuzji, 300 mg 
1 fiol.po 50 ml 1032.0, Paclitaxelum 324,00 340,20 340,20 C.47. bezpłatny 0 

Paclitaxelum 
Paclitaxelum Accord, koncentrat do sporządzania 

roztworu do infuzji, 6 mg/ml 
1 fiol. a 16,7 ml 1032.0, Paclitaxelum 48,60 51,03 51,03 C.47. bezpłatny 0 
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Lorviqua® (lorlatynib)  
w leczeniu pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca 
z obecnością rearanżacji genu ALK, u których doszło do progresji choroby  
po zastosowaniu inhibitorów ALK drugiej generacji 

Substancja  
czynna 

Nazwa, postać i dawka leku 
Zawartość  

opakowania 
Grupa limitowa 
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zbytu [zł] 
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zakres wska-
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refundacją 

Poziom  
odpłatności 

Wysokość dopłaty  
świadczeniobiorcy 

[zł] 

Paclitaxelum 
Paclitaxelum Accord, koncentrat do sporządzania 

roztworu do infuzji, 6 mg/ml 
1 fiol. a 5 ml 1032.0, Paclitaxelum 14,58 15,31 15,31 C.47. bezpłatny 0 

Paclitaxelum 
Paclitaxelum Accord, koncentrat do sporządzania 

roztworu do infuzji, 6 mg/ml 
1 fiol. a 50 ml 1032.0, Paclitaxelum 145,80 153,09 153,09 C.47. bezpłatny 0 

Paclitaxelum 
Paclitaxelum Accord, koncentrat do sporządzania 

roztworu do infuzji, 6 mg/ml 
1 fiol.po 100 ml 1032.0, Paclitaxelum 259,20 272,16 272,16 C.47. bezpłatny 0 

Paclitaxelum 
Paclitaxelum Accord, koncentrat do sporządzania 

roztworu do infuzji, 6 mg/ml 
1 fiol.po 25 ml 1032.0, Paclitaxelum 72,90 76,55 76,55 C.47. bezpłatny 0 

Pemetreksedum 
Pemetreksed SUN, proszek do sporządzania kon-

centratu roztworu do infuzji, 100 mg 
1 fiol. proszku 1034.0, Pemetreksed 129,60 136,08 136,08 C.49. bezpłatny 0 

Pemetreksedum 
Pemetreksed SUN, proszek do sporządzania kon-

centratu roztworu do infuzji, 500 mg 
1 fiol. proszku 1034.0, Pemetreksed 648,00 680,40 680,40 C.49. bezpłatny 0 

Pemetreksedum 
Pemetrexed Accord, proszek do sporządzania 

koncentratu roztworu do infuzji, 100 mg 
1 fiol. 1034.0, Pemetreksed 302,40 317,52 136,08 C.49. bezpłatny 0 

Pemetreksedum 
Pemetrexed Accord, proszek do sporządzania 

koncentratu roztworu do infuzji, 1000 mg 
1 fiol. 1034.0, Pemetreksed 2376,00 2494,80 1360,80 C.49. bezpłatny 0 

Pemetreksedum 
Pemetrexed Accord, proszek do sporządzania 

koncentratu roztworu do infuzji, 500 mg 
1 fiol. 1034.0, Pemetreksed 1512,00 1587,60 680,40 C.49. bezpłatny 0 

Pemetreksedum 
Pemetrexed Fresenius Kabi, proszek do sporządza-

nia koncentratu roztworu do infuzji, 100 mg 
1 fiol. 1034.0, Pemetreksed 378,00 396,90 136,08 C.49. bezpłatny 0 

Pemetreksedum 
Pemetrexed Fresenius Kabi, proszek do sporządza-

nia koncentratu roztworu do infuzji, 500 mg 
1 fiol. 1034.0, Pemetreksed 1944,00 2041,20 680,40 C.49. bezpłatny 0 

Pemetreksedum 
Pemetrexed Glenmark, proszek do sporządzania 

koncentratu roztworu do infuzji, 100 mg 
1 fiol. proszku 1034.0, Pemetreksed 432,00 453,60 136,08 C.49. bezpłatny 0 
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Lorviqua® (lorlatynib)  
w leczeniu pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca 
z obecnością rearanżacji genu ALK, u których doszło do progresji choroby  
po zastosowaniu inhibitorów ALK drugiej generacji 

Substancja  
czynna 

Nazwa, postać i dawka leku 
Zawartość  

opakowania 
Grupa limitowa 

Urzędowa 
cena  

zbytu [zł] 

Cena 
hurtowa  

brutto [zł] 

Wysokość 
limitu  

finansowania 
[zł] 

Oznaczenie 
załącznika 

zawierającego 
zakres wska-
zań objętych 
refundacją 

Poziom  
odpłatności 

Wysokość dopłaty  
świadczeniobiorcy 

[zł] 

Pemetreksedum 
Pemetrexed Glenmark, proszek do sporządzania 

koncentratu roztworu do infuzji, 500 mg 
1 fiol. proszku 1034.0, Pemetreksed 2160,00 2268,00 680,40 C.49. bezpłatny 0 

Pemetreksedum 
Pemetrexed Sandoz, proszek do sporządzania 

koncentratu roztworu do infuzji, 100 mg 
1 fiol.po 10 ml 1034.0, Pemetreksed 280,80 294,84 136,08 C.49. bezpłatny 0 

Pemetreksedum 
Pemetrexed Sandoz, proszek do sporządzania 

koncentratu roztworu do infuzji, 1000 mg 
1 fiol.po 100 ml 1034.0, Pemetreksed 2808,00 2948,40 1360,80 C.49. bezpłatny 0 

Pemetreksedum 
Pemetrexed Sandoz, proszek do sporządzania 

koncentratu roztworu do infuzji, 500 mg 
1 fiol.po 50 ml 1034.0, Pemetreksed 1890,00 1984,50 680,40 C.49. bezpłatny 0 

Topotecanum Hycamtin, kaps. twarde, 0,25 mg 10 kaps. 
1038.2, Topotecanum 

p.o. 
386,10 405,41 405,41 C.57.1. bezpłatny 0 

Topotecanum Hycamtin, kaps. twarde, 1 mg 10 kaps. 
1038.2, Topotecanum 

p.o. 
1458,00 1530,90 1530,90 C.57.1. bezpłatny 0 

Topotecanum 
Topotecan medac, koncentrat do sporządzania 

roztworu do infuzji, 1 mg/ml 
1 fiol.po 1 ml 

1038.1, Topotecanum 
inj. 

70,20 73,71 73,71 C.57.2. bezpłatny 0 

Topotecanum 
Topotecan medac, koncentrat do sporządzania 

roztworu do infuzji, 1 mg/ml 
1 fiol.po 2 ml 

1038.1, Topotecanum 
inj. 

140,40 147,42 147,42 C.57.2. bezpłatny 0 

Topotecanum 
Topotecan medac, koncentrat do sporządzania 

roztworu do infuzji, 1 mg/ml 
1 fiol.po 4 ml 

1038.1, Topotecanum 
inj. 

280,80 294,84 294,84 C.57.2. bezpłatny 0 

Topotecanum 
Topotecanum Accord, koncentrat do sporządzania 

roztworu do infuzji, 1 mg/ml 
1 fiol. a 1 ml 

1038.1, Topotecanum 
inj. 

70,20 73,71 73,71 C.57.2. bezpłatny 0 

Topotecanum 
Topotecanum Accord, koncentrat do sporządzania 

roztworu do infuzji, 1 mg/ml 
1 fiol. a 4 ml 

1038.1, Topotecanum 
inj. 

280,80 294,84 294,84 C.57.2. bezpłatny 0 

Vincristini sulfas Vincristine Teva, roztwór do wstrzykiwań, 1 mg/ml 1 fiol.po 1 ml 1041.0, Vincristinum 24,84 26,08 26,08 C.61. bezpłatny 0 

Vincristini sulfas Vincristine Teva, roztwór do wstrzykiwań, 1 mg/ml 1 fiol.po 5 ml 1041.0, Vincristinum 124,20 130,41 130,41 C.61. bezpłatny 0 
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Lorviqua® (lorlatynib)  
w leczeniu pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca 
z obecnością rearanżacji genu ALK, u których doszło do progresji choroby  
po zastosowaniu inhibitorów ALK drugiej generacji 

Substancja  
czynna 

Nazwa, postać i dawka leku 
Zawartość  

opakowania 
Grupa limitowa 

Urzędowa 
cena  

zbytu [zł] 

Cena 
hurtowa  

brutto [zł] 

Wysokość 
limitu  

finansowania 
[zł] 

Oznaczenie 
załącznika 

zawierającego 
zakres wska-
zań objętych 
refundacją 

Poziom  
odpłatności 

Wysokość dopłaty  
świadczeniobiorcy 

[zł] 

Vinorelbinum 
Navelbine, koncentrat do sporządzania roztworu 

do infuzji, 10 mg/ml 
10 fiol.po 1 ml 

1042.1, Vinorelbinum 
inj 

529,20 555,66 226,80 C.63. bezpłatny 0 

Vinorelbinum 
Navelbine, koncentrat do sporządzania roztworu 

do infuzji, 10 mg/ml 
10 fiol.po 5 ml 

1042.1, Vinorelbinum 
inj 

2646,00 2778,30 1134,00 C.63. bezpłatny 0 

Vinorelbinum Navelbine, kaps. miękkie, 20 mg 1 kaps. 
1042.2, Vinorelbinum 

p.o. 
174,59 183,32 136,08 C.63. bezpłatny 0 

Vinorelbinum Navelbine, kaps. miękkie, 30 mg 1 kaps. 
1042.2, Vinorelbinum 

p.o. 
261,88 274,97 204,12 C.63. bezpłatny 0 

Vinorelbinum 
Navirel, koncentrat do sporządzania roztworu do 

infuzji, 10 mg/ml 
10 fiol.po 1 ml 

1042.1, Vinorelbinum 
inj 

540,00 567,00 226,80 C.63. bezpłatny 0 

Vinorelbinum 
Navirel, koncentrat do sporządzania roztworu do 

infuzji, 10 mg/ml 
10 fiol.po 5 ml 

1042.1, Vinorelbinum 
inj 

1285,20 1349,46 1134,00 C.63. bezpłatny 0 

Vinorelbinum 
Neocitec, koncentrat do sporządzania roztworu do 

infuzji, 10 mg/ml 
1 fiol.a 1 ml 

1042.1, Vinorelbinum 
inj 

32,40 34,02 22,68 C.63. bezpłatny 0 

Vinorelbinum 
Neocitec, koncentrat do sporządzania roztworu do 

infuzji, 10 mg/ml 
1 fiol.a 5 ml 

1042.1, Vinorelbinum 
inj 

162,00 170,10 113,40 C.63. bezpłatny 0 

Vinorelbinum 
Vinorelbine Accord, koncentrat do sporządzania 

roztworu do infuzji, 10  mg/ml 
1 fiol. 1 ml 

1042.1, Vinorelbinum 
inj 

21,60 22,68 22,68 C.63. bezpłatny 0 

Vinorelbinum 
Vinorelbine Accord, koncentrat do sporządzania 

roztworu do infuzji, 10  mg/ml 
1 fiol. 5 ml 

1042.1, Vinorelbinum 
inj 

108,00 113,40 113,40 C.63. bezpłatny 0 

Vinorelbinum Vinorelbine Alvogen, kaps. miękkie, 20 mg 1 kaps. 
1042.2, Vinorelbinum 

p.o. 
129,60 136,08 136,08 C.63. bezpłatny 0 

Vinorelbinum Vinorelbine Alvogen, kaps. miękkie, 30 mg 1 kaps. 
1042.2, Vinorelbinum 

p.o. 
194,40 204,12 204,12 C.63. bezpłatny 0 
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Lorviqua® (lorlatynib)  
w leczeniu pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca 
z obecnością rearanżacji genu ALK, u których doszło do progresji choroby  
po zastosowaniu inhibitorów ALK drugiej generacji 

Substancja  
czynna 

Nazwa, postać i dawka leku 
Zawartość  

opakowania 
Grupa limitowa 

Urzędowa 
cena  

zbytu [zł] 

Cena 
hurtowa  

brutto [zł] 

Wysokość 
limitu  

finansowania 
[zł] 

Oznaczenie 
załącznika 

zawierającego 
zakres wska-
zań objętych 
refundacją 

Poziom  
odpłatności 

Wysokość dopłaty  
świadczeniobiorcy 

[zł] 

Vinorelbinum Vinorelbine Alvogen, kaps. miękkie, 80 mg 1 kaps. 
1042.2, Vinorelbinum 

p.o. 
518,40 544,32 544,32 C.63. bezpłatny 0 
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Lorviqua® (lorlatynib)  
w leczeniu pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca 
z obecnością rearanżacji genu ALK, u których doszło do progresji choroby  
po zastosowaniu inhibitorów ALK drugiej generacji 

10.9 Aktualnie obowiązujący program lekowy 

Tabela 44. Aktualnie obowiązujący program lekowy „B6. Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C 34)” (MZ 18/02/2020). 

ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO 

ŚWIADCZENIOBIORCY 
SCHEMAT DAWKOWANIA 
LEKÓW W PROGRAMIE 

BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU 

1. Kryteria kwalifikowania chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca do leczenia pierwszej linii 
(chorzy wcześniej nie poddawani systemowemu leczeniu z powodu zaawansowanego nowotworu) z 
zastosowaniem erlotynibu lub gefitynibu lub afatynibu (mutacja w genie EGFR) albo drugiej linii lecze-
nia (chorzy z niepowodzeniem wcześniejszej chemioterapii wielolekowej z udziałem pochodnych pla-
tyny lub monoterapii stosowanej z powodu zaawansowanego nowotworu) z zastosowaniem erlotyni-
bu lub gefitynibu (mutacja w genie EGFR) 
1.1. rozpoznanie histologiczne lub cytologiczne: 

a) raka gruczołowego lub raka wielkokomórkowego, lub 
b) raka niedrobnokomórkowego z przewagą raka gruczołowego lub raka wielkokomórkowe-

go, lub 
c) raka niedrobnokomórkowego bez ustalonego podtypu (ang. not otherwise specified – 

NOS); 
1.2. obecność mutacji aktywującej w genie EGFR kodującym receptor naskórkowego czynnika 

wzrostu (ang. epidermal growth factor receptor – EGFR) potwierdzona z wykorzystaniem 
zwalidowanego testu wykonywanego w laboratorium posiadającym aktualny certyfikat euro-
pejskiego programu kontroli jakości dla danego testu; 

1.3. zaawansowanie miejscowe (stopień III – z wyjątkiem sytuacji, w których możliwe jest zasto-
sowanie radiochemioterapii, radioterapii lub chirurgicznego leczenia) lub uogólnienie (sto-
pień IV); 

1.4. obecność zmian możliwych do zmierzenia w celu przeprowadzenia obiektywnej oceny odpo-
wiedzi w badaniach obrazowych z zastosowaniem kryteriów oceny systemu RECIST 1.1 (ang. 
response evaluation criteria in solid tumours) lub obecność policzalnych zmian niemierzal-
nych; 

1.5. nieobecność przerzutów w ośrodkowym układzie nerwowym lub cech progresji przerzutów w 
ośrodkowym układzie nerwowym u chorych po wcześniejszym leczeniu miejscowym (leczenie 
chirurgiczne lub radioterapia) oraz nieobecność istotnych klinicznie objawów neurologicznych 
i potrzeby zwiększania dawki glikokortykosteroidów w ciągu ostatniego miesiąca przed włą-
czeniem do programu; 

1.6. wiek powyżej 18. roku życia; 
1.7. sprawność w stopniu 0-2 według kryteriów WHO lub ECOG; 
1.8. nieobecność istotnych klinicznie chorób współwystępujących (szczególnie – niekontrolowane 

nadciśnienie tętnicze, niestabilna choroba wieńcowa, zawał mięśnia sercowego w ciągu 
ostatniego roku, komorowe zaburzenia rytmu wymagające leczenia); 

1. Dawkowanie leków 
w programie. 

Dawkowanie leków w 
programie i modyfikowanie 
leczenia powinno być 
zgodne z Charakterystyką 
Produktu Leczniczego.  

1. Badania przy kwalifikowaniu do leczenia 
a) histologiczne lub cytologiczne potwierdzenie określonego typu 

niedrobnokomórkowego raka płuca zgodnie z kryteriami kwali-
fikowania chorych; 

b) potwierdzenie obecności odpowiednich czynników molekular-
nych (stan genów EGFR oraz ALK lub ROS1) oraz immunohisto-
chemicznych (stopień ekspresji PD1 lub PDL1) zgodnie z kryte-
riami kwalifikowania chorych (w pierwszej kolejności należy wy-
konać badanie w kierunku mutacji w genie EGFR, co uzasadnia-
ją wytyczne postępowania diagnostycznego); 

c) morfologia krwi z rozmazem; 
d) oznaczenia stężenia kreatyniny; 
e) oznaczenie stężenia bilirubiny; 
f) oznaczenie aktywności aminotransferazy alaninowej; 
g) oznaczenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej; 
h) oznaczenie aktywności fosfatazy zasadowej; 
i) oznaczenie T3, T4 i TSH w przypadku stosowania inhibitorów 

PD1 lub PDL1; 
j) test ciążowy u kobiet w wieku rozrodczym; 
k) elektrokardiografia (EKG); 
l) badanie TK klatki piersiowej z objęciem nadbrzusza; 
m) inne badania obrazowe w zależności od sytuacji klinicznej. 

2. Badania w celu monitorowania bezpieczeństwa leczenia  
a) morfologia krwi z rozmazem; 
b) oznaczenia stężenia kreatyniny; 
c) oznaczenie stężenia bilirubiny; 
d) oznaczenie aktywności aminotransferazy alaninowej; 
e) oznaczenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej; 
f) oznaczenie aktywności fosfatazy zasadowej; 
g) oznaczenie T3, T4 i TSH w przypadku stosowania inhibitorów 

PD1 lub PDL1; 
h) EKG; 
i) oznaczenie aktywności kinazy fosfokreatynowej w przypadku 
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Lorviqua® (lorlatynib)  
w leczeniu pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca 
z obecnością rearanżacji genu ALK, u których doszło do progresji choroby  
po zastosowaniu inhibitorów ALK drugiej generacji 

ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO 

ŚWIADCZENIOBIORCY 
SCHEMAT DAWKOWANIA 
LEKÓW W PROGRAMIE 

BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU 

1.9. czynność układu krwiotwórczego umożliwiająca leczenie zgodnie z aktualną Charakterystyką 
Produktu Leczniczego; 

1.10. czynność nerek umożliwiająca leczenie (stężenie kreatyniny nieprzekraczające 1,5-krotnie 
górnej granicy normy); 

1.11. czynności wątroby umożliwiająca leczenie: 
a) stężenie bilirubiny nieprzekraczające 1,5-krotnie górnej granicy normy, 
b) aktywność transaminaz i zasadowej fosfatazy nieprzekraczająca 5-krotnie górnej granicy 

normy; 
1.12. nieobecność przeciwwskazań do stosowania erlotynibu lub gefitynibu lub afatynibu określo-

nych w Charakterystyce Produktu Leczniczego; 
1.13. wykluczenie jednoczesnego stosowania chemioterapii oraz innych leków ukierunkowanych 

molekularnie; 
1.14. wykluczenie stosowania wcześniejszego leczenia farmakologicznego niedrobnokomórkowego 

raka płuca w stadium uogólnienia (obecność przerzutów) lub miejscowego zaawansowania – 
dotyczy jedynie stosowania afatynibu lub erlotynibu lub gefitynibu w pierwszej linii leczenia; 

1.15. ustąpienie lub zmniejszenie do 1. stopnia niepożądanych działań związanych z wcześniejszym 
leczeniem (wyjątek: utrata włosów) - dotyczy stosowania erlotynibu lub gefitynibu w drugiej 
linii leczenia; 

1.16. wykluczenie współwystępowania innych nowotworów złośliwych leczonych z założeniem pa-
liatywnym (niezależnie od uzyskanej odpowiedzi) oraz nieuzyskanie całkowitej odpowiedzi w 
przypadku nowotworów leczonych z założeniem radykalnym; 

Kryteria kwalifikowania muszą być spełnione łącznie. 
 
2. Kryteria kwalifikowania chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca do leczenia drugiej linii (chorzy 

z niepowodzeniem wcześniejszego leczenia afatynibem, erlotynibem lub gefitynibem stosowanego z 
powodu zaawansowanego nowotworu) – ozymertynib (mutacja T790M w genie EGFR) 
2.1. rozpoznanie histologiczne lub cytologiczne: 

a) raka gruczołowego lub raka wielkokomórkowego, lub 
b) raka niedrobnokomórkowego z przewagą raka gruczołowego lub wielkokomórkowego, 

lub 
c) raka niedrobnokomórkowego NOS; 

2.2. progresja po zastosowaniu afatynibu, erlotynibu lub gefitynibu w pierwszej linii leczenia cho-
rych na miejscowo zaawansowanego (bez możliwości zastosowania leczenia lokoregionalne-
go) lub uogólnionego niedrobnokomórkowego raka z mutacją aktywującą w genie EGFR; 

2.3. obecność mutacji T790M w genie EGFR potwierdzona z wykorzystaniem zwalidowanego te-
stu wykonywanego w laboratorium posiadającym aktualny certyfikat europejskiego programu 
kontroli jakości dla danego testu; 

2.4. obecność zmian możliwych do zmierzenia w celu przeprowadzenia obiektywnej oceny odpo-

alektynibu. 
 
Wymienione badania powinny być wykonywane w odstępach 4 tygodnio-
wych z wyjątkiem badań czynnościowych tarczycy, które powinny być 
wykonywane co 8 tygodni. W przypadku pembrolizumabu wymienione 
badania powinny być wykonywane w odstępach 6-12 tygodniowych. W 
przypadku atezolizumabu wymienione badania powinny być wykonywane 
w odstępach 3-6 tygodniowych. 
 
W przypadku nintedanibu badania wykonywane są co 2 cykle leczenia - w 
trakcie leczenia skojarzonego oznacza to konieczność wykonania badania 
co 6 tyg., natomiast w trakcie monoterapii nintedanibem co 8 tyg. (waż-
ność badania - 14 dni). 
 
W monitorowaniu bezpieczeństwa leczenia skojarzonego docetakselem i 
nintedanibem należy uwzględnić inne parametry laboratoryjne - zgodnie z 
Charakterystyką Produktu Leczniczego docetaksel. 
 
W przypadku alektynibu oznaczenie aktywności kinazy fosfokreatynowej 
powinno być wykonywane co 2 tygodnie w ciągu pierwszego miesiąca a 
następnie w razie wskazań klinicznych. 
 
3. Badania w celu monitorowania skuteczności leczenia 

a) badanie TK klatki piersiowej z objęciem nadbrzusza; 
b) inne badania obrazowe konieczne do oceny zmian według kry-

teriów RECIST 1.1. w zależności od sytuacji klinicznej. 
 

Określenie odpowiedzi na leczenie powinno być wykonywane z wykorzy-
staniem metody identycznej do wykorzystanej podczas kwalifikowania do 
leczenia.  
 
Badania wykonywane są co 3 miesiące.  
 
W przypadku nintedanibu badania wykonywane są co 2 cykle leczenia - w 
trakcie leczenia skojarzonego oznacza to konieczność wykonania badania 
co 6 tyg., natomiast w trakcie monoterapii nintedanibem co 8 tyg. (waż-
ność badania - 14 dni). 
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Lorviqua® (lorlatynib)  
w leczeniu pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca 
z obecnością rearanżacji genu ALK, u których doszło do progresji choroby  
po zastosowaniu inhibitorów ALK drugiej generacji 

ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO 

ŚWIADCZENIOBIORCY 
SCHEMAT DAWKOWANIA 
LEKÓW W PROGRAMIE 

BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU 

wiedzi w badaniach obrazowych z zastosowaniem kryteriów oceny systemu RECIST 1.1 lub 
obecność policzalnych zmian niemierzalnych; 

2.5. nieobecność przerzutów w ośrodkowym układzie nerwowym lub cech progresji przerzutów w 
ośrodkowym układzie nerwowym u chorych po wcześniejszym leczeniu miejscowym (leczenie 
chirurgiczne lub radioterapia) oraz nieobecność istotnych klinicznie objawów neurologicznych 
i potrzeby zwiększania dawki glikokortykosteroidów w ciągu ostatniego miesiąca przed włą-
czeniem do programu; 

2.6. wiek powyżej 18. roku życia; 
2.7. sprawność w stopniu 0-2 wg klasyfikacji WHO lub ECOG; 
2.8. wykluczenie współwystępowania chorób o istotnym klinicznie znaczeniu (śródmiąższowa cho-

roba płuc, wrodzony zespół wydłużonego odstępu QTc, wydłużenie odstępu QTc w połączeniu 
z którymkolwiek z następujących zaburzeń: torsade de pointes, polimorficzny częstoskurcz 
komorowy, objawy ciężkich zaburzeń rytmu serca); 

2.9. czynność układu krwiotwórczego umożliwiająca leczenie zgodnie z aktualną Charakterystyką 
Produktu Leczniczego; 

2.10. czynność nerek umożliwiająca leczenie (stężenie kreatyniny nieprzekraczające 1,5-krotnie 
górnej granicy normy);  

2.11. czynność wątroby umożliwiająca leczenie: 
a) stężenie bilirubiny nieprzekraczające 1,5-krotnie górnej granicy normy, 
b) aktywność transaminaz i zasadowej fosfatazy nieprzekraczająca 5-krotnie górnej granicy 

normy; 
2.12. nieobecność przeciwwskazań do stosowania ozymertynibu określonych w Charakterystyce 

Produktu Leczniczego; 
2.13. wykluczenie jednoczesnego stosowania chemioterapii oraz innych leków ukierunkowanych 

molekularnie; 
2.14. ustąpienie lub zmniejszenie do 1. stopnia niepożądanych działań związanych z wcześniejszym 

leczeniem (wyjątek: utrata włosów); 
2.15. wykluczenie współwystępowania innych nowotworów złośliwych leczonych z założeniem pa-

liatywnym (niezależnie od uzyskanej odpowiedzi) oraz nieuzyskanie całkowitej odpowiedzi w 
przypadku nowotworów leczonych z założeniem radykalnym. 

Kryteria kwalifikowania muszą być spełnione łącznie. 
 
3. Kryteria kwalifikowania chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca do leczenia pacjentów z 

rearanżacją w genie ALK przy wykorzystaniu substancji czynnej: 
a) kryzotynib (rearanżacja genów ALK lub ROS1) w pierwszej linii leczenia (chorzy wcześniej 

nie poddawani systemowemu leczeniu z powodu zaawansowanego nowotworu) oraz w 
drugiej lub trzeciej linii leczenia (chorzy z niepowodzeniem wcześniejszej chemioterapii 
wielolekowej z udziałem pochodnych platyny lub monoterapii stosowanej z powodu zaa-

W monitorowaniu bezpieczeństwa leczenia skojarzonego docetakselem i 
nintedanibem należy uwzględnić inne parametry laboratoryjne - zgodnie z 
Charakterystyką Produktu Leczniczego docetaksel. 
 
Monitorowanie skuteczności i bezpieczeństwa leczenia pacjentów, o któ-
rych mowa w sekcji Świadczeniobiorcy 9. pkt. 9.1., powinno być prowadzo-
ne jednakowo jak w przypadku pozostałych pacjentów. 
 
4. Monitorowanie programu 

a) gromadzenie w dokumentacji medycznej danych dotyczących 
monitorowania leczenia i każdorazowe ich przedstawianie na 
żądanie kontrolerów Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ); 

b) uzupełnienie danych zawartych w rejestrze (system monitoro-
wania programów terapeutycznych – SMPT) dostępnym za 
pomocą aplikacji internetowej udostępnionej przez Oddział 
Wojewódzki NFZ z częstotliwością zgodną z opisem programu 
oraz na zakończenie leczenia; 

c) przekazywanie informacji sprawozdawczo-rozliczeniowych 
do NFZ (informacje przekazuje się do NFZ w formie papierowej 
lub w formie elektronicznej zgodnie z wymaganiami opubliko-
wanymi przez NFZ); 

d) w przypadku pacjentów, o których mowa w sekcji Świadcze-
niobiorcy 9. pkt. 9.1, nie jest wymagane uzupełnianie danych i 
informacji w elektronicznym systemie monitorowania progra-
mów lekowych. 
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wansowanego nowotworu lub chemioterapii jednolekowej stosowanej z powodu zaawan-
sowanego nowotworu), 

b) alektynib (rearanżacja genów ALK) albo cerytynib (rearanżacja genów ALK) w pierwszej linii 
leczenia (chorzy wcześniej nie poddawani systemowemu leczeniu z powodu zaawansowa-
nego nowotworu) oraz w leczeniu pacjentów z zaawansowanym ALK-dodatnim niedrobno-
komórkowym rakiem płuca po niepowodzeniu terapii innym inhibitorem ALK. 

3.1. Rozpoznanie histologiczne lub cytologiczne gruczolakoraka płuca lub niedrobnokomórkowego 
raka płuca z przewagą utkania gruczolakoraka (w przypadku alektynibu dodatkowo dopuszcza 
się rozpoznanie raka wielkokomórkowego lub niedrobnokomórkowego raka płuca bez ustalo-
nego typu histologicznego NOS); 

3.2. Obecność rearanżacji w genie ALK na podstawie badania immunohistochemicznego (IHC) lub 
fluoroscencyjnej hybrydyzacji in situ (ang. fluorescencje in situ hybridisation - FISH) lub se-
kwencjonowania nowej generacji (ang. new-generation sequencing - NGS) z wykorzystaniem 
zwalidowanego testu wykonywanego w laboratorium posiadającym aktualny certyfikat euro-
pejskiego programu kontroli jakości dla danego testu lub obecność rearanżacji w genie ROS-1 
na podstawie badania metodą fluoroscencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH) lub sekwencjono-
wania nowej generacji (ang. new-generation sequencing - NGS) z wykorzystaniem zwalido-
wanego testu wykonywanego w laboratorium posiadającym aktualny certyfikat europejskiego 
programu kontroli jakości dla danego testu; 

3.3. Zaawansowanie miejscowe (stopień III - z wyjątkiem przypadków, w których możliwe jest za-
stosowanie radiochemioterapii, radioterapii lub chirurgicznego leczenia) lub uogólnienie 
(stopień IV) lub progresja po zastosowaniu chemioterapii lub/i jednego z leków anty-ALK u 
chorych na niedrobnokomórkowego raka w stadium miejscowego zaawansowania lub uogól-
nienia; 

3.4. Obecność zmian możliwych do zmierzenia w celu przeprowadzenia obiektywnej oceny od-
powiedzi w badaniach obrazowych z zastosowaniem kryteriów oceny systemu RECIST 1.1 lub 
obecność policzalnych zmian niemierzalnych;  

3.5. Nieobecność przerzutów w ośrodkowym układzie nerwowym lub cech progresji przerzutów 
w ośrodkowym układzie nerwowym u chorych po wcześniejszym leczeniu miejscowym (le-
czenie chirurgiczne lub radioterapia) oraz nieobecność istotnych klinicznie objawów neurolo-
gicznych i potrzeby zwiększania dawki glikokortykosteroidów w ciągu ostatniego miesiąca 
przed włączeniem do programu (w przypadku alektynibu nieobecność objawowych przerzu-
tów w ośrodkowym układzie nerwowym lub cech progresji przerzutów w ośrodkowym ukła-
dzie nerwowym u chorych po wcześniejszym leczeniu miejscowym (leczenie chirurgiczne lub 
radioterapia) oraz nieobecność istotnych klinicznie objawów neurologicznych i potrzeby 
zwiększania dawki glikokortykosteroidów w ciągu ostatniego miesiąca przed włączeniem do 
programu);  

3.6. Ustąpienie lub zmniejszenie do 1. stopnia niepożądanych działań związanych z wcześniejszym 
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leczeniem (wyjątek: utrata włosów); 
3.7. Wiek powyżej 18 roku życia; 
3.8. Sprawność w stopniu 0-2 wg klasyfikacji Zubroda-WHO lub ECOG; 
3.9. Wykluczenie współwystępowania chorób o istotnym klinicznie znaczeniu (niekontrolowane 

nadciśnienie tętnicze, niestabilna choroba wieńcowa, zawał mięśnia sercowego w ciągu 
ostatniego roku, komorowe zaburzenia rytmu wymagające leczenia); 

3.10. Czynność układu krwiotwórczego umożliwiająca leczenie zgodnie z aktualną Charakterystyką 
Produktu Leczniczego; 

3.11. Czynność nerek umożliwiająca leczenie (stężenie kreatyniny nieprzekraczające 1,5-krotnie 
górnej granicy normy); 

3.12. Czynność wątroby umożliwiająca leczenie: 
a) stężenie bilirubiny nieprzekraczające 1,5-krotnie górnej granicy normy, 
b) aktywność transaminaz i zasadowej fosfatazy nieprzekraczająca 5-krotnie górnej granicy 

normy; 
3.13. Nieobecność przeciwwskazań do stosowania kryzotynibu lub alektynibu lub cerytynibu okre-

ślonych w Charakterystyce Produktu Leczniczego; 
3.14. Wykluczenie jednoczesnego stosowania chemioterapii oraz innych leków ukierunkowanych 

molekularnie; 
Kryteria kwalifikacji muszą być spełnione łącznie. 
 
4. Kryteria kwalifikowania chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca do leczenia pierwszej linii 

(chorzy wcześniej nie poddawani systemowemu leczeniu z powodu zaawansowanego nowotworu) – 
pembrolizumab (ekspresja PDL1 ≥ 50%) 
4.1. rozpoznanie histologiczne lub cytologiczne niedrobnokomórkowego raka płuca (rak płasko-

nabłonkowy i niepłaskonabłonkowy);  
4.2. obecność ekspresji PDL1 w 50% lub większym odsetku komórek nowotworowych potwier-

dzona z wykorzystaniem metody wskazanej w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub przy 
użyciu koncentratu przeciwciała DAKO 22C3 lub przeciwciała Ventana SP263; 

4.3. wykluczenie mutacji w genie EGFR oraz rearanżacji genu ALK w przypadku raka gruczołowego, 
wielkokomórkowego lub niedrobno komórkowego raka płuca NOS z wykorzystaniem zwali-
dowanego testu wykonywanego w laboratorium posiadającym aktualny certyfikat europej-
skiego programu kontroli jakości dla danego testu; 

4.4. zaawansowanie kliniczne w stopniu IV; 
4.5. obecność zmian możliwych do zmierzenia w celu przeprowadzenia obiektywnej oceny odpo-

wiedzi w badaniach obrazowych z zastosowaniem kryteriów oceny systemu RECIST 1.1 lub 
obecność policzalnych zmian niemierzalnych; 

4.6. nieobecność przerzutów w ośrodkowym układzie nerwowym lub cech progresji przerzutów w 
ośrodkowym układzie nerwowym u chorych po wcześniejszym leczeniu miejscowym (leczenie 
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chirurgiczne lub radioterapia) oraz nieobecność istotnych klinicznie objawów neurologicznych 
i potrzeby zwiększania dawki glikokortykosteroidów w ciągu ostatniego miesiąca przed włą-
czeniem do programu; 

4.7. wiek powyżej 18. roku życia; 
4.8. sprawność w stopniu 0-1 wg klasyfikacji Zubroda-WHO lub ECOG; 
4.9. wykluczenie współwystępowania chorób o istotnym klinicznie znaczeniu bez możliwości kon-

troli za pomocą właściwego leczenia; 
4.10. nieobecność aktywnych chorób autoimmunologicznych z wyłączeniem cukrzycy typu 1, nie-

doczynności tarczycy w trakcie suplementacji hormonalnej, łuszczycy i bielactwa; 
4.11. czynność układu krwiotwórczego umożliwiająca leczenie zgodnie z aktualną Charakterystyką 

Produktu Leczniczego; 
4.12. czynność nerek umożliwiająca leczenie (stężenie kreatyniny nieprzekraczające 1,5-krotnie 

górnej granicy normy); 
4.13. czynność wątroby umożliwiająca leczenie: 

a) stężenie bilirubiny nieprzekraczające 1,5-krotnie górnej granicy normy, 
b) aktywność transaminaz i zasadowej fosfatazy nieprzekraczająca 5-krotnie górnej granicy 

normy; 
4.14. nieobecność przeciwwskazań do stosowania pembrolizumabu określonych w Charakterystyce 

Produktu Leczniczego; 
4.15. wykluczenie jednoczesnego stosowania chemioterapii oraz leków ukierunkowanych moleku-

larnie; 
4.16. wykluczenie współwystępowania innych nowotworów złośliwych leczonych z założeniem pa-

liatywnym (niezależnie od uzyskanej odpowiedzi) oraz nieuzyskanie całkowitej odpowiedzi w 
przypadku nowotworów leczonych z założeniem radykalnym. 

Kryteria kwalifikowania muszą być spełnione łącznie. 
 
5. Kryteria kwalifikowania chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca do leczenia drugiej linii (chorzy 

z niepowodzeniem wcześniejszej chemioterapii wielolekowej z udziałem pochodnych platyny lub mo-
noterapii stosowanej z powodu zaawansowanego nowotworu) z zastosowaniem niwolumabu w raku 
płaskonabłonkowym (niezależnie od stopnia ekspresji PDL1) oraz atezolizumabu w raku płaskonabłon-
kowym lub niepłaskonabłonkowym (niezależnie od stopnia ekspresji PDL1) 
5.1. rozpoznanie histologiczne lub cytologiczne niedrobnokomórkowego raka płuca o typie pła-

skonabłonkowym w przypadku kwalifikowania do leczenia niwolumabem oraz płaskonabłon-
kowym lub niepłaskonabłonkowym w przypadku kwalifikowania do leczenia atezolizumabem; 

5.2. wykluczenie mutacji w genie EGFR oraz rearanżacji genu ALK w przypadku raka gruczołowego, 
wielkokomórkowego lub niedrobno komórkowego raka płuca NOS z wykorzystaniem zwali-
dowanego testu wykonywanego w laboratorium posiadającym aktualny certyfikat europej-
skiego programu kontroli jakości dla danego testu; 



 
204 
 
 

 
 
 
 
 

Lorviqua® (lorlatynib)  
w leczeniu pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca 
z obecnością rearanżacji genu ALK, u których doszło do progresji choroby  
po zastosowaniu inhibitorów ALK drugiej generacji 

ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO 

ŚWIADCZENIOBIORCY 
SCHEMAT DAWKOWANIA 
LEKÓW W PROGRAMIE 

BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU 

5.3. zaawansowanie miejscowe (stopień III – z wyjątkiem przypadków, w których możliwe jest za-
stosowanie radiochemioterapii, radioterapii lub chirurgicznego leczenia) lub uogólnienie 
(stopień IV); 

5.4. obecność zmian możliwych do zmierzenia w celu przeprowadzenia obiektywnej oceny odpo-
wiedzi w badaniach obrazowych z zastosowaniem kryteriów oceny systemu RECIST 1.1 lub 
obecność policzalnych zmian niemierzalnych; 

5.5. nieobecność przerzutów w ośrodkowym układzie nerwowym lub cech progresji przerzutów w 
ośrodkowym układzie nerwowym u chorych po wcześniejszym leczeniu miejscowym (leczenie 
chirurgiczne lub radioterapia) oraz nieobecność istotnych klinicznie objawów neurologicznych 
i potrzeby zwiększania dawki glikokortykosteroidów w ciągu ostatniego miesiąca przed włą-
czeniem do programu; 

5.6. wiek powyżej 18. roku życia; 
5.7. sprawność w stopniu 0-1 wg klasyfikacji Zubroda-WHO lub ECOG; 
5.8. wykluczenie współwystępowania chorób o istotnym klinicznie znaczeniu bez możliwości kon-

troli za pomocą właściwego leczenia; 
5.9. nieobecność aktywnych chorób autoimmunologicznych z wyłączeniem cukrzycy typu 1, nie-

doczynności tarczycy w trakcie wyłącznej suplementacji hormonalnej, łuszczycy i bielactwa; 
5.10. czynność układu krwiotwórczego umożliwiająca leczenie zgodnie z aktualną Charakterystyką 

Produktu Leczniczego; 
5.11. czynność nerek umożliwiająca leczenie (stężenie kreatyniny nieprzekraczające 1,5-krotnie 

górnej granicy normy); 
5.12. czynność wątroby umożliwiająca leczenie: 

a) stężenie bilirubiny nieprzekraczające 1,5-krotnie górnej granicy normy, 
b) aktywność transaminaz i zasadowej fosfatazy nieprzekraczająca 5-krotnie górnej granicy 

normy; 
5.13. nieobecność przeciwwskazań do stosowania niwolumabu lub atezolizumabu określonych w 

Charakterystyce Produktu Leczniczego; 
5.14. wykluczenie jednoczesnego stosowania chemioterapii oraz leków ukierunkowanych moleku-

larnie; 
5.15. ustąpienie lub zmniejszenie do 1. stopnia niepożądanych działań związanych z wcześniejszym 

leczeniem (wyjątek: utrata włosów); 
5.16. wykluczenie współwystępowania innych nowotworów złośliwych leczonych z założeniem pa-

liatywnym (niezależnie od uzyskanej odpowiedzi) oraz nieuzyskanie całkowitej odpowiedzi w 
przypadku nowotworów leczonych z założeniem radykalnym. 

Kryteria kwalifikowania muszą być spełnione łącznie. 
 
6. Kryteria kwalifikowania chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca do leczenia drugiej linii (chorzy 

z niepowodzeniem wcześniejszej chemioterapii wielolekowej z udziałem pochodnych platyny lub mo-
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noterapii stosowanej z powodu zaawansowanego nowotworu) z zastosowaniem nintedanibu 
6.1. rozpoznanie histologiczne lub cytologiczne raka gruczołowego lub niedrobnokomórkowego 

raka płuca z przewagą gruczolakoraka;  
6.2. zaawansowanie miejscowe (stopień III – z wyjątkiem przypadków, w których możliwe jest za-

stosowanie radiochemioterapii, radioterapii lub chirurgicznego leczenia) lub uogólnienie 
(stopień IV); 

6.3. obecność zmian możliwych do zmierzenia w celu przeprowadzenia obiektywnej oceny odpo-
wiedzi w badaniach obrazowych z zastosowaniem kryteriów oceny systemu RECIST 1.1 lub 
obecność policzalnych zmian niemierzalnych; 

6.4. nieobecność przerzutów w ośrodkowym układzie nerwowym lub cech progresji przerzutów w 
ośrodkowym układzie nerwowym u chorych po wcześniejszym leczeniu miejscowym (leczenie 
chirurgiczne lub radioterapia) oraz nieobecność istotnych klinicznie objawów neurologicznych 
i potrzeby zwiększania dawki glikokortykosteroidów w ciągu ostatniego miesiąca przed włą-
czeniem do programu; 

6.5. wiek powyżej 18. roku życia; 
6.6. sprawność w stopniu 0-2 wg klasyfikacji Zubroda-WHO lub ECOG; 
6.7. wykluczenie współwystępowania chorób o istotnym klinicznie znaczeniu bez możliwości kon-

troli za pomocą właściwego leczenia; leczenia (ze szczególnym uwzględnieniem nadciśnienia 
tętniczego); 

6.8. wykluczenie współwystępowania w przeszłości choroby zakrzepowo-zatorowej; 
6.9. czynność układu krwiotwórczego umożliwiająca leczenie zgodnie z aktualną Charakterystyką 

Produktu Leczniczego; 
6.10. czynność nerek umożliwiająca leczenie (stężenie kreatyniny nieprzekraczające 1,5-krotnie 

górnej granicy normy); 
6.11. czynność wątroby umożliwiająca leczenie: 

a) stężenie bilirubiny nieprzekraczające 1,5-krotnie górnej granicy normy, 
b) aktywność transaminaz i zasadowej fosfatazy nieprzekraczająca 5-krotnie górnej granicy 

normy; 
6.12. nieobecność przeciwwskazań do stosowania nintedanibu; 
6.13. wykluczenie wcześniejszego stosowania docetakselu oraz leków antyangiogennych; 
6.14. ustąpienie lub zmniejszenie do 1. stopnia niepożądanych działań związanych z wcześniejszym 

leczeniem (wyjątek – utrata włosów); 
6.15. wykluczenie współwystępowania innych nowotworów złośliwych leczonych z założeniem pa-

liatywnym (niezależnie od uzyskanej odpowiedzi) oraz nieuzyskanie całkowitej odpowiedzi w 
przypadku nowotworów leczonych z założeniem radykalnym. 

Kryteria kwalifikowania muszą być spełnione łącznie. 
 
7. Określenie czasu leczenia w programie 
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7.1. Inhibitory tyrozynowej kinazy EGFR (erlotynib, gefitynib, afatynib, ozymertynib) lub ALK/ROS1 
(kryzotynib, alektynib) lub inhibitor angiogenezy (nintedanib) 
Leczenie trwa do czasu podjęcia przez lekarza prowadzącego decyzji o wyłączeniu świadcze-
niobiorcy z programu zgodnie z:  

a) z zasadami terapii określonymi w punktach 7.1.1., 7.1.2., 7.1.3. oraz 
b) z kryteriami wyłączenia z programu, o których mowa w punkcie 8. 

7.1.1. Stosowanie leków anty-EGFR (w ramach pierwszej lub drugiej linii leczenia) lub anty-
ROS1 lub anty-ALK (w ramach pierwszej, drugiej lub trzeciej linii leczenia) lub inhibito-
rów angiogenezy jest prowadzone do stwierdzenia progresji choroby lub wystąpienia 
poważnych działań niepożądanych. 

7.1.2. W czasie leczenia konieczne jest wykonywanie badań obrazowych (dodatkowe badania 
obrazowe wykonuje się w zależności od sytuacji klinicznej): 

a) przed leczeniem - nie wcześniej niż 28 dni przed zastosowaniem pierwszej 
dawki leku;  

b) w czasie leczenia - co 3 miesiące (ważność badania - 14 dni) lub w przypadku 
stosowania nintedanibu badania wykonywane są co 2 cykle leczenia - w trak-
cie leczenia skojarzonego oznacza to konieczność wykonania badania co 6 
tyg., natomiast w trakcie monoterapii nintedanibem co 8 tyg. (ważność bada-
nia - 14 dni); 

7.1.3. Badania obrazowe obejmują ocenę według kryteriów RECIST 1.1.: 
a) zmiany pierwotnej - badanie tomografii komputerowej (TK) klatki piersiowej z 

objęciem nadbrzusza (jeżeli pierwotny guz płuca nie istnieje w przypadku sta-
nu po resekcji miąższu płuca lub rozpoznania nowotworu płuca bez ustalenia 
ogniska pierwotnego, to konieczne jest wykazanie w badaniach obrazowych 
przerzutowych zmian mierzalnych lub policzalnych zmian niemierzalnych); 

b) zmian przerzutowych – badanie TK lub inne badania obrazowe (np. ultraso-
nografia – USG, magnetyczny rezonans - MR, scyntygrafia kości i inne), przy 
czym badania obrazowe podczas leczenia powinny obejmować ocenę zmian 
stwierdzonych przed rozpoczęciem leczenia. 
 

7.2. Inhibitory PD1 (pembrolizumab, niwolumab) lub PDL1 (atezolizumab) 
Leczenie trwa do czasu podjęcia przez lekarza prowadzącego decyzji o wyłączeniu świadcze-
niobiorcy z programu zgodnie z:  

a) z zasadami terapii określonymi w punktach 7.2.1., 7.2.2., 7.2.3. oraz 
b) z kryteriami wyłączenia z programu, o których mowa w punkcie 8. 

7.2.1. Stosowanie pembrolizumabu (I linia leczenia), niwolumabu (II linia leczenia) lub atezo-
lizumabu (II linia leczenia) jest prowadzone do stwierdzenia progresji choroby lub wy-
stąpienia poważnych działań niepożądanych. Podczas stosowania w/w leków możliwe 
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jest okresowe przerwanie leczenia w przypadkach wystąpienia: 
a) zapalenia płuc w stopniu 2. lub większym; 
b) biegunki lub objawów zapalenia jelita grubego w stopniu 2. lub większym; 
c) aktywności transaminaz większej niż 3-krotna i mniejszej niż 5-krotna wartość 

górnej granicy normy lub stężenia bilirubiny całkowitej większej niż 1,5-krotna 
i mniejszej niż 3-krotna wartość górnej granicy normy; 

d) stężenia kreatyniny większego niż 1,5-krotna i mniejszego niż 6-krotna war-
tość górnej granicy normy lub zwiększenia powyżej 1,5-krotności wartości 
stwierdzonej przed leczeniem; 

e) innych niepożądanych działań w stopniu 3. lub większym.  
7.2.2. W czasie leczenia konieczne jest wykonywanie badań obrazowych (dodatkowe badania 

obrazowe wykonuje się w zależności od sytuacji klinicznej): 
a) przed leczeniem – nie wcześniej niż 28 dni przed zastosowaniem pierwszej 

dawki leku;  
b) w czasie leczenia – co 3 miesiące (ważność badania – 14 dni). 

7.2.3. Badania obrazowe obejmują ocenę według kryteriów RECIST 1.1.: 
a) zmiany pierwotnej - badanie tomografii komputerowej (TK) klatki piersiowej z 

objęciem nadbrzusza (jeżeli pierwotny guz płuca nie istnieje w przypadku 
stanu po resekcji miąższu płuca lub rozpoznania nowotworu płuca bez usta-
lenia ogniska pierwotnego, to konieczne jest wykazanie w badaniach obrazo-
wych przerzutowych zmian mierzalnych lub policzalnych zmian niemierzal-
nych); 

b) zmian przerzutowych – badanie TK lub inne badania obrazowe (np. ultraso-
nografia – USG, magnetyczny rezonans – MR, scyntygrafia kości i inne), przy 
czym badania obrazowe podczas leczenia powinny obejmować ocenę zmian 
stwierdzonych przed rozpoczęciem leczenia. 

 
8. Kryteria wyłączenia z programu 

8.1. wystąpienie progresji choroby potwierdzonej w badaniu przedmiotowym lub/i obrazowym 
ocenionej według kryteriów skali RECIST 1.1.: 

a) powiększenie się istniejących zmian o przynajmniej 20%, lub 
b) pojawienie się przynajmniej jednej nowej zmiany z wyjątkiem chorych z progresją w ob-

rębie OUN leczonych kryzotynibem albo alektynibem albo cerytynibem, u których do-
puszcza się kontynuowanie leczenia w skojarzeniu z radioterapią OUN (wówczas w okre-
sie 3 dni przed oraz podczas radioterapii OUN konieczność przerwania leczenia kryzoty-
nibem lub alektynibem lub cerytynibem); 

8.2. pogorszenie (istotne klinicznie) stanu chorego w związku z nowotworem bez progresji po-
twierdzonej w badaniu przedmiotowym lub obrazowym; 
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8.3. wystąpienie klinicznie istotnej toksyczności leczenia lub wystąpienie przynajmniej jednego 
działania niepożądanego będącego zagrożeniem życia według kryteriów klasyfikacji CTC-AE w 
wersji 4.03. (ang. common terminology criteria for adverse events – version 4.03.); 

8.4. wystąpienie nawracającej lub nieakceptowalnej toksyczności leczenia w stopniu 3. lub 4. we-
dług kryteriów klasyfikacji CTC-AE w wersji 4.03. (wznowienie leczenia możliwe po ustąpieniu 
objawów toksyczności lub zmniejszeniu nasilenia do stopnia 1. lub 2. według kryteriów klasyfi-
kacji CTC-AE w wersji 4.03.); 

8.5. wystąpienie nadwrażliwości na lek lub na substancję pomocniczą; 
8.6. wystąpienie autoimmunologicznego zapalenia narządowego o nasileniu w stopniach wyższych 

niż wymienione w punkcie 7.2.1. podczas stosowania inhibitorów PD1 lub PDL1; 
8.7. obniżenie sprawności do stopnia 3-4 według kryteriów WHO lub ECOG; 
8.8. przerwanie stosowania inhibitorów EGFR i ALK oraz ROS1 dłuższe niż 3 tygodnie wskutek wy-

stąpienia niepożądanych działań leczenia; 
8.9. pogorszenie jakości życia o istotnym znaczeniu według oceny lekarza; 
8.10. wycofanie zgody na udział w programie (rezygnacja chorego). 

 
9. Kontynuacja leczenia pacjentów po zakończeniu finansowania w ramach chemioterapii niestandardo-

wej 
9.1. Z dniem 1 kwietnia 2018 roku do programu kwalifikowani mogą być pacjenci, których leczenie 

było finansowane do tego dnia w ramach programu chemioterapii niestandardowej. 
9.2. Kwalifikacja, o której mowa w pkt. 9.1, dotyczy leczenia tą samą substancją czynną, która była 

finansowana w ramach programu chemioterapii niestandardowej. 
9.3. Pacjenci, o których mowa w pkt. 9.1 nie muszą spełniać w chwili kwalifikacji, innych kryteriów 

wymaganych do włączenia do programu. 
9.4. Pacjenci, o których mowa w pkt. 9.1 kontynuują leczenie w ramach programu do momentu 

podjęcia decyzji przez lekarza prowadzącego o zakończeniu leczenia danym lekiem. 
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10.10 Wnioskowany program lekowy 

Tabela 45. Wnioskowany program lekowy. 
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1. ’’{|{’’{’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’[’ ’’’’’|’’’’’’’ ’[’{’’’{|’’’’’’’’’’ ’’’’[’{|’’’’ ’’’’ ’’’’’’’{[’’’’’[’’’[’’’’|{’’[’’’’’’’’[’ 

{’’’’’’ ’’|’’’’’’ | {’’’’{’’’’|’’’’’| ’’’ ’’’’’’’’’ ’’’’’’ 

1.1. {[’|’’[’|’’’’’’’’’ ’’’{{[’’[’’’’’’|’’’’ ’’’’’ ’’|{[’’[’’’’’’|’’’’: 

a. {’’’’’’ ’’{’’’’|[’|[’’’’’’’’[’ ’’’’’ {’’’’’’ ’’’’’’’’’[’’’[’’’’|{’’[’’’’’’’’[’, ’’’’’ 

b. {’’’’’’ ’’’’’’’{[’’’’’[’’’[’’’’|{’’[’’’’’’’’[’ | ’’{|’’’’’’’’’| {’’’’’’ ’’{’’’’|[’|[’’’’’’’’[’ ’’’’’ {’’’’’’ 

’’’’’’’’’[’’’[’’’’|{’’[’’’’’’’’[’, ’’’’’ 

c. {’’’’’’ ’’’’’’’{[’’’’’[’’’[’’’’|{’’[’’’’’’’’[’ ’’’’| ’’{{’’’[’’’’’’’[’ ’’[’’’{|’’’’ (’’’’’’. ’’[’{ 

[’{’’’’{’’’’{’’ {’’’’’’’’’’’’’ – ’’’’’’); 

1.2. ’’{[’’’{’’{’’’ ’’[’ |’’{{[’{[’’’’’’’’’’’ ’’’’’’’’’{[’{|’’’ ’’’’’’ ’’{’’’’’’’’ ’’’’’’’’{’’’’’’ ’’ ’’’’[’{|’’’’ ’’’’ 

’’’’’’’{’’[’’’’[’ |’’’’’’’’’’’{[’’’’’’’’’’’’[’ (’’’’| ’’’[’|’’’’’[’|’’’ |’’{{[’{[’’’’’’’’’’’ ’’’’’|’’’’’’’ 

’[’’’[’{’’’’’[’’’’’’’’’’’’[’) ’’’’’ ’’[’’’|’’’’[’’’’’’’[’ {’’’’’’ ’’’’’’’{[’’’’’[’’’[’’’’|{’’[’’’’’’’’[’  

1.3. [’’’’’’’’’[’|| |’’’’’’’’ ’’’[’|’’’’’|’’’’ ’’[’ |’’’’’’{|’’’’’’’ ’’’ ’’’’’’’ ’’{|’’’’{[’’’’’’’’|’’’’’’’ 

[’’’’’’’’{|’’’’’’’’ [’’’’’’’| [’’’’’[’’’’’’’’’|’ ’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’ [’’’{’’|[’’’’|’’’’ | |’’{{[’{[’’’’’’’’’’’’’’ 

’’{|{’’{’|’’’ [’’’’’’’| {|{{’’’’’’’ ’’’’’’’’’’’’ ’’.’’ ’’’’’ [’’’’’’’’’[’|| ’’[’’’’’|’’’’’|’’’’ |’’’’’’’’ 

’’’’’’’’’’’{|’’’’’|’’’’;  

1.4. ’’’’’[’’’’’’’’’[’|| [’’’’’’’’’[’’’’|’’’’ ’’{|’’{|’’{|’’’ ’’’ [’|{[’’’’’[’’’’|’’’ ’’’’|’’’’|’’’ ’’’’{’’’[’’’’|’’’ 

’’’’’ ’’’’’’’’ ’’{[’’’{’’{’’ ’’{|’’{|’’{|’’’ ’’’ [’|{[’’’’’[’’’’|’’’ ’’’’|’’’’|’’’ ’’’’{’’’[’’’’|’’’ ’’ 

’’’’[’{|’’’’ ’’[’ ’’’’’|’’|’’’’’’{||’’’ ’’’’’|’’’’’’’ ’’’’’’’{’’[’’’’|’’’ (’’’’’|’’’’’’’ ’’’’’{’’{’’’’’|’’’’ ’’’’’ 

{’’’’’[’{’’{’’’’’’’) [’{’’| ’’’’’[’’’’’’’’’[’|| ’{{[’{’’|’’’’ ’’’’’’’’’|’’’’’ [’’’’’’’’’|’’’ 

’’’’’’{[’’[’’’’’’|’’|’’’’ ’ ’’[’{{|’’’’| |’’’’|’’{|’’’’’’’ ’’’’’’’’’’ ’’’’’’[’’’[’{{|’’[’{{’’{[’’’’|’’’ ’’’ 

’’’|’’’’ [’{{’’{’’’’’’’[’ ’’’’’’{’|’’’’ ’’{|’’’’ ’’’||’’|’’’’’’’’’’ ’’[’ ’’{[’’’{’’’’’’’;  

1.5. ’’{{|’’’’’’’’’’ ’’’’’ |’’’’’’’’’{|’’’’’’’ ’’[’ ’’. {{[’’’’’’’’ ’’’’’’’[’||’’’’’’|’’’’ ’’|’’’|’’| |’’’’||’’’’|’’’’ 

| ’’’’’|’’|’’’’’’{||’’’ ’’’’’|’’’’’’’’’’ (’’’|’|{’’’’: ’’{{’’{’’ ’’’|[’{|’’’); 

1.6. ’’’’’’’’ ’’[’’’’||’’’ ’’’’ {[’’’’’ ||’’’’’; 

’’’’’’’’’[’’’’’’’’’’’ ’’’’’|’’’ ’’’ ’’{[’’’{’’’’’’’’ ’ 
’’’[’’’|’’’’[’’’’’’’’’’’ ’’’’’|’’’’’’’ ’’[’’’’’’’’’[’ 

’’|| |’’[’’’’’’’ | ’’’’’’{’’’’{’’{|{{|’’| 
’’{[’’’’’’’{’’ ’’’’’’|’’’’’|’’’’[’.  

1. ’’’’’’’’’’’’’ ’’{|| ’’’’’’’’’’’’’[’’’’’’’’’’’ ’’[’ ’’’’’|’’’’’’’ 

a. ’’’{{[’’[’’’’’’|’’’’ ’’’’’ ’’|{[’’[’’’’’’|’’’’ ’’[’{’’’’’’{’’|’’’’’’’ 

[’’’{’’|’[’’’’’’’[’ {|’’’’ ’’’’’’’{[’’’’’[’’’[’’’’|{’’[’’’’’’’’[’ {’’’’’’ 

’’|’’’’’’ |’’[’’’’’’’’ | ’’{|{’’{’’’’’’’ ’’’’’’’’’’’’’[’’’’’’’’’’’ 

’’’’[’{|’’’’; 

b. ’’’[’{’[’’[’’’’’’ ’’{’’’’ | {[’|’’’’’|’’’’’; 

c. [’|’’’’’’|’’’’’’’ {{||’’’’’’’ ’’{’’’’{|’’’’’|; 

d. [’|’’’’’’|’’’’’’’ {{||’’’’’’’ ’’’’’{’’’’’’’|; 

e. [’|’’’’’’|’’’’’’’ ’’’’{|’’’’’[’|’’’ ’’’’’’’’[’{{’’’’{’’’{’’|| 

’’’’’’’’’’[’’’’’’’; 

f. [’|’’’’’’|’’’’’’’ ’’’’{|’’’’’[’|’’’ ’’’’’’’’[’{{’’’’{’’’{’’|| 

’’{’’’’{’’’’’’’’’’’’[’’’’’’’; 

g. [’|’’’’’’|’’’’’’’ ’’’’{|’’’’’[’|’’’ ’[’{’’’{’’|| |’’{’’’’[’’’’’’’; 

h. {’’{{ ’’’||[’ ’’’| ’’ ’’[’’’’’’{ ’’’ ’’’’’’’’’’ {[’|{[’’’’’||’’’; 

i. ’’’’’’’{{[’’’’’{’’’[’’’{’’’’’’ (’’’’’’); 

j. ’’’’’’’’’’’’’ ’’’’ ’’’’’{’’’ ’’’’’{{’[’’’’’’’ | [’’’’|’’’’’’’’ ’’’’’’’’{|’’{|’’; 

k. ’’’’’’’ ’’’’’’’’’’’’’ [’’’{’’|[’’’’’’ ’’’ |’’’’’|’’[’|’’’ [’’’ {|{’’’’’’’’ 

’’’’’’’’’|’’’’’. 

 

 

2. ’’’’’’’’’’’’’ ’’’ ’’’’’’’ ’’’[’’’’{[’{[’’’’’’’’’’’ ’’’’|’’’’’’’|’’|{{’’’’’ ’’’’’|’’’’’’’  

a) ’’’[’{’[’’[’’’’’’ ’’{’’’’ | {[’|’’’’’|’’’’’; 

b) [’|’’’’’’|’’’’’’’ {{||’’’’’’’ ’’{’’’’{|’’’’’|; 

c) [’|’’’’’’|’’’’’’’ {{||’’’’’’’ ’’’’’{’’’’’’’|; 
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’’.’’ ’’’|{{|’’’’’’’’’’ ’’’’’’’’’{’’|’’’’’[’|| ’’’’ ’’’’’ ’’’’’ ’’’’ {’’’’{{’’’’’’’| ’’[’’’’[’’’’’’’’||; 
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Autor Udział w opracowaniu analizy 

’’{ ’’. ’’’’’’’. ```’’{’’’’’ ’’’’’’|[’{ {’’’’’’’’’’’’’ ’’’’’’’’[’’’’’’, ’’’’’||’’’’ ’’[’’’{’’’{’’’’’’’, ’’{[’’’’’’{ ’’’’’{[’’’[’’[’’’’’’|’’| 

’’’’’{ ```[’’’’’’’’ ’’[’’’’’’ [’’’’{ ’’{[’’’’’’’’’’’ ’’’’’’|||’’’’’’’[’ 

’’’’’{ ’’’’’’’| ```|’’’’’’ |’’’’{’’{ ’’’’’’’’|: ’’’’[’’’[’’’’’’’|’’’’’ ’ ’’’’’||’’’’’ ’’’’ {|{{’’’’’ [’’’’’{[’’’| |’’{[’’’’’’’ 

’’’’’{ ’’’’’’’’ ’’’’’’’’{’’’’’ ’’’’{’’’’’’|’’’’’’’ ’’’’’’’’|| ’’{[’’’’’’’’’’’ ’’’’’’|||’’’’’’’[’ 

’’’’’. ```’’’’’’’’’’’’’’’ ’’|{’’’’’’’’ ’’’’{’’’’’’|’’’’’’’ ’’’’’’’’|| ’’{[’’’’’’’’’’’ ’’’’’’|||’’’’’’’[’ 

’’’’’{ ’’’’’’’’’’ ```’’’’’|[’{’’’’ [’{|’’’’[’’’’’’’’’’’ ’’’’|’’’’’’[’|’’’ ’’[’’’’’’’’’’’’ ’’[’’’’’’[’’’’’’’ 
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Piśmiennictwo 
AOTMiT 
122/2018 

Zlecenie MZ nr. 122/2018. Nazwa produktu leczniczego/świadczenia: Zykadia, ceritinibum, 
kapsułki twarde, 150 mg, 150, kaps. EAN: 5909991220075 w ramach programu lekowego 
"Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10: C34)" (uwzględniającego wspólne 
zapisy dla I i II linii leczenia). Wskazanie: leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-
10: C34). 

AOTMiT 
132/2019 

Zlecenie MZ nr. 132/2019. Nazwa produktu leczniczego/świadczenia: Alunbrig, brigatinib, 
tabletki powlekane, 90 mg, 28, tabletki EAN: 07046260649637; Alunbrig, brigatinib, tabletki 
powlekane, 180 mg, 28, tabletki EAN: 07046261705349, Alunbrig, brigatinib, tabletki powle-
kane, 90 mg, 7, tabletki EAN: 07046261113250, w ramach programu lekowego: „Leczenie 
niedrobnokomórkowego raka płuca” 

AOTMiT 
148/2018 

Zlecenie MZ nr. 148/2018. Nazwa produktu leczniczego/świadczenia: Alecensa, alectinibum, 
kapsułki twarde, 150 mg, 224 kaps., EAN 5902768001143, w ramach programu lekowego: 
Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10: C34). Wskazanie: niedrobnokomór-
kowy raka płuca (ICD-10: C34). 

AOTMiT 
149/2018 

Zlecenie MZ nr. 149/2018. Nazwa produktu leczniczego/świadczenia: Alecensa, alectinibum, 
kapsułki twarde, 150 mg, 224 kaps., EAN 5902768001143, w ramach programu lekowego: 
Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10: C34) - I linia leczenia. Wskazanie: 
niedrobnokomórkowy raka płuca (ICD-10: C34). 

AOTMiT 2016 Wytyczne oceny technologii medycznych (HTA, ang. health technology assessment), wersja 

3.0. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Warszawa, sierpień 2016. 

Dostępne online pod adresem: http://www.aotm.gov.pl/www/hta/wytyczne-hta/ 

Data ostatniego dostępu: 24.06.2020 r. 

AOTMiT 50/2020 Zlecenie MZ nr 50/2020. Alunbrig, brigatinibum, tabletki powlekane 90 mg; 180 mg, 28, tabl. 
(7 tabl. 90 mg 21 tabl. 180 mg) EAN: 07038319119987; Alunbrig, brigatinibum, tabletki 
powlekane, 30 mg, 28, tabl. EAN: 07038319119970 

AOTMiT AWA 
35/2019 

Wniosek o refundację leku Alunbrig (brygatynib) w ramach programu lekowego: „Leczenie 
niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C34)”. Analiza weryfikacyjna. Nr: 
OT.4331.35.2019. Data ukończenia: 23 sierpnia 2019 roku 

AOTMiT OP 
29/2019 

Opinia nr 29/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Tary-
fikacji w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku Alecensa (alekty-
nib)we wskazaniu: gruczolakorak płuca ALK+ (ICD-10: C34.8), w ramach ratunkowego dostę-
pu do technologii lekowej. 

AOTMiT ORP 
87/2019 

Opinia Rady Przejrzystości nr 87/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 roku w sprawie oceny zasad-
ności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii 
lekowych, leku Alecensa (alektynib) we wskazaniu: gruczolak płuca ALKI+ (ICD-10: C34.8). 
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AOTMiT RP 
111/2018 

Rekomendacja nr 111/2018 z dnia 16 listopada 2018 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii 
Medycznych i Taryfikacji w sprawie objęcia refundacją produktu Zykadia (cerytynib), kapsułki 
twarde, 150 mg, 150 kaps., w ramach programu lekowego „Leczenie niedrobnokomórkowe-
go raka płuca (ICD-10: C34)”. 

AOTMiT RP 
112/2108 

Rekomendacja nr 112/2018 z dnia 16 listopada 2018 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii 
Medycznych i Taryfikacji w sprawie objęcia refundacją produktu Zykadia (cerytynib), kapsułki 
twarde, 150 mg, 150 kaps., w ramach programu lekowego „Leczenie niedrobnokomórkowe-
go raka płuca (ICD-10: C34)”. 

AOTMiT RP 
75/2019 

Rekomendacja nr 75/2019 z dnia 3 września 2019 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii 
Medycznych i Taryfikacji w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego: Alunbrig (bry-
gatynib) w ramach programu lekowego: „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-
10: C34)”. 

AOTMiT RP 
95/2018 

Rekomendacja nr 95/2018 z dnia 12 października Prezesa Agencji Oceny Technologii Me-
dycznych i Taryfikacji w sprawie objęcia refundacją produktu Alecensa (alektynib) kapsułki 
twarde, 150 mg, 224 kaps., w ramach programu lekowego „Leczenie niedrobnokomórkowe-
go raka płuca (ICD-10: C34)” 

AOTMiT RP 
96/2018 

Rekomendacja nr 94/2018 z dnia 12 października Prezesa Agencji Oceny Technologii Me-
dycznych i Taryfikacji w sprawie objęcia refundacją produktu Alecensa (alektynib) kapsułki 
twarde, 150 mg, 224 kaps., w ramach programu lekowego „Leczenie niedrobnokomórkowe-
go raka płuca (ICD-10: C34)” 

AOTMiT SRP 
113/2018 

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 113/2018 z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie oceny 
leku Zykadia (cerytynib) w ramach programu lekowego: „Leczenie niedrobnokomórkowego 
raka płuca (ICD-10: C34)” (I linia). 

AOTMiT SRP 
114/2018 

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 114/2018 z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie oceny 
leku Zykadia (cerytynib) w ramach programu lekowego: „Leczenie niedrobnokomórkowego 
raka płuca (ICD-10: C34)” (II i III linia leczenia)”. 

AOTMiT SRP 
77/2019 

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 77/2019 z dnia 2 września 2019 roku w sprawie oceny 
leku Alunbrig (brygatynib) w ramach programu lekowego: „Leczenie niedrobnokomórkowe-
go raka płuca (ICD-10 C34)”. 

AOTMiT SRP 
95/2018 

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 95/2018 z dnia 8 października 2018 roku w sprawie oceny 
leku Alecensa (alektynib) w ramach programu lekowego: „Leczenie niedrobnokomórkowego 
raka płuca (ICD-10: C34)” – III linia. 

AOTMiT SRP 
96/2018 

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 96/2018 z dnia 8 października 2018 roku w sprawie oceny 
leku Alecensa (alektynib) w ramach programu lekowego: „Leczenie niedrobnokomórkowego 
raka płuca (ICD-10: C34)” – I linia. 

ASCO 2017 Hanna N, Johnson D, Temin S, Baker S Jr, Brahmer J, Ellis PM, Giaccone G, Hesketh PJ, Jaiyes-

imi I, Leighl NB, Riely GJ, Schiller JH, Schneider BJ, Smith TJ, Tashbar J, Biermann WA, Mas-

ters G. Systemic Therapy for Stage IV Non-Small-Cell Lung Cancer: American Society of Clini-

cal Oncology Clinical Practice Guideline Update. J Clin Oncol. 2017;35(30):3484-3515. 

Data ostatniego dostępu: 24.06.2020 r. 

AWA Alecensa 
2018 

Analiza weryfikacyjna. Wniosek o objęcie refundacją leku Alecensa (alektynib) we wskazaniu: 
w ramach programu lekowego „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10: C34)”. 
Nr: OT.4331.28.2018. Data ukończenia: 27 września 2018 r. 

AWA Alunbrig 
2019 

Agencja Oceny Technologii Medycznych I Taryfikacji. Analiza Weryfikacyjna Alunbrig – bryga-
tynib. Dostęp on-line pod adresem: http://bipold.aotm.gov.pl/index.php/zlecenia-mz-
2019/908-materialy-2019/6129-132-2019-zlc 

Data ostatniego dostępu: 08.04.2020 r. 
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AWA Tecentriq 
2018 

Analiza weryfikacyjna. Wniosek o objęcie refundacją leku Tecentriq (atezolizumab) we wska-
zaniu: w ramach programu lekowego „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10: 
C34)”. Nr: OT.4331.3.2018. Data ukończenia: 8 marca 2018 r. 

AWA Zykadia 
2018 

Analiza weryfikacyjna. Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku 
Zykadia (certynib) w ramach programu lekowego: „Leczenie niedrobnokomórkowego raka 
płuca (ICD-10: C34)” (I linia leczenia). Nr: OT.4331.19.2018. Data ukończenia: 31 październi-
ka 2018 r. 

AWA Zykadia 
2018a 

Analiza weryfikacyjna. Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku 
Zykadia (cerytynib) w ramach programu lekowego: Leczenie niedrobnokomórkowego raka 
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