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Донедавна терапевтичною опцією першої лінії для па‑
цієнтів з ALK+ НДРЛ був кризотиніб (перше покоління 
інгібіторів ALK). Проте у більшості пацієнтів розвивала‑
ся резистентність до кризотинібу через множинні меха‑
нізми, включаючи появу вторинних мутацій, а захворю‑
вання прогресувало протягом 12 місяців. При ALK+ 
НДРЛ головний мозок часто уражається метастазами. 
У зв’язку зі слабким впливом кризотинібу на центральну 
нервову систему у більшості хворих, які отримували цей 
препарат, з часом розвивалося метастатичне ураження 
головного мозку.

Завдяки розробленню низки інгібіторів ALK наступно‑
го покоління (церитинібу, алектинібу, бригатинібу та лор‑
латинібу) з’явилася можливість використовувати їх по‑
слідовно, на зміну один одному, та отримати більш три‑
валий позитивний ефект від терапії. Крім цього, ці лікар‑
ські засоби мають широкий спектр активності щодо 
кризотинібрезистентних мутацій ALK та краще проника‑
ють у центральну нервову систему порівняно з кризоти‑
нібом.

Міжнародна програма раннього доступу до лікування 
бригатинібом була ініційована у квітні 2016 р. Вона була 
насамперед розрахована на пацієнтів з ALK+ НДРЛ, які 
раніше отримували інгібітори ALK та не мали змоги взяти 
участь у клінічних дослідженнях. На момент аналізу 
до участі у програмі приєдналися центри 20 країн. Основна 
мета програми раннього доступу до бригатинібу –  забез‑
печити лікарським препаратом пацієнтів, які мають по‑
казання до його застосування. Накопичена доказова база 

свідчить на користь застосування бригатинібу у пацієнтів 
з ALK+ НДРЛ в умовах клінічної практики.

Метою цього ретроспективного обсерваційного дослі‑
дження було оцінювання тривалості лікування бригати‑
нібом (в умовах клінічної практики) після раніше про‑
веденої терапії інгібіторами ALK у хворих з ALK+ НДРЛ, 
які отримали лікування через міжнародну програму ран‑
нього доступу до бригатинібу.

Матеріали і методи. У дослідження включали пацієнтів 
віком від 18 років, яким була показана терапія бригатині‑
бом за програмою раннього доступу, якщо:

 • підтверджено за допомогою гістологічного чи цито‑
логічного методу місцево‑поширений чи метастатичний 
НДРЛ;

 • виявлено перебудову у гені ALK;
 • пацієнти раніше отримували терапію інгібіторами 

ALK (до червня 2018 р.) або мали резистентність чи не‑
пере носимість кризотинібу (після червня 2018 р.);

Тривалість терапії пацієнтів з ALK-позитивним 
недрібноклітинним раком легені, які отримували бригатиніб 

за програмою раннього доступу
Рак легені посідає четверте місце серед найпоширеніших онкологічних захворювань у світі. Щороку діагностується 2,1 млн нових випадків раку легені 
та помирають унаслідок нього 1,8 млн осіб. Недрібноклітинний рак легені (НДРЛ) складає 85% відсотків у структурі захворюваності на рак легені, при чому 
у більшості пацієнтів цю патологію виявляють не у ранній, а у поширеній стадії. Геномний аналіз показав, що перебудови у гені кінази анапластичної лімфоми 
(ALK) є причиною 3-5% випадків НДРЛ (переважно при аденокарциномі). Часто хворі на рак легені є курцями похилого віку. Однак ALK-позитивний (ALK+) НДРЛ 
зазвичай виявляють в осіб молодшого віку (медіана –  51 рік), які не курили або курили мало.

Таблиця. Базові характеристики пацієнтів, включених 
у програму раннього доступу до бригатинібу

Характеристика N (%)

Стать
Чоловіки
Жінки
Дані відсутні

256 (42,4)
343 (56,8)

5 (0,8)

Оцінка загального стану
0
1
2
Дані відсутні

205 (33,9)
314 (52,0)

49 (8,1)
36 (6,0)

Кількість попередніх інгібіторів ALK
1
2
3+
Дані відсутні

155 (25,7)
209 (34,6)
69 (11,5)

171 (28,3)

Попередня терапія інгібіторами ALK
Алектиніб
Алектиніб + церитиніб
Алектиніб + енсартиніб
Церитиніб
Церитиніб + лорлатиніб
Кризотиніб
Кризотиніб + алектиніб
Кризотиніб + алектиніб + церитиніб
Кризотиніб + алектиніб + церитиніб + лорлатиніб
Кризотиніб + алектиніб + лорлатиніб
Кризотиніб + церитиніб
Кризотиніб + церитиніб + лорлатиніб
Кризотиніб + енсартиніб
Кризотиніб + лорлатиніб
Енсартиніб
Ентректиніб
Дані відсутні

8 (1,3)
3 (0,5)
1 (0,2)

28 (4,6)
2 (0,3)

117 (19,4)
43 (7,1)
38 (6,3)
10 (1,7)
8 (1,3)

155 (25,7)
13 (2,2)
1 (0,2)
4 (0,7)
1 (0,2)
1 (0,2)

171 (28,3)

Остання лінія інгібіторів ALK
Алектиніб
Церитиніб
Кризотиніб
Кризотиніб + церитиніб
Енсартиніб
Ентректиніб
Лорлатиніб
Дані відсутні

79 (13,1)
178 (29,5)
115 (19,0)

1 (0,2)
3 (0,5)
1 (0,2)

31 (5,1)
196 (32,5)

Продовження на стор. 16. Рис. 1. Вірогідність продовження терапії бригатинібом
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Усі (n=604)
Цензуровані

Місяці 1 2 3 6 9 12 15 18 21

0+ вірогідність 
продовження 
використання 
бригатинібу (%)

92,7 87,5 82,6 67,1 53,4 48,6 41,4 37,2 33,7

Рис. 2. Застосування бригатинібу у пацієнтів, які раніше отримували алектиніб: A –  алектиніб у будь-якій лінії; Б –  алектиніб в останній лінії; 
В –  кризотиніб + алектиніб або монотерапію алектинібом; Г –  ≥1 інгібітора тирозинкінази наступного покоління додатково до алектинібу; 

Д –  медіана часу до припинення лікування бригатинібом у пацієнтів, які отримували алектиніб
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Інгібітор ALK n Медіана часу до припинення 
лікування, міс (95% ДІ)

Алектиніб у будь-якій лінії 111 8,7 (7,5-14,9)

Алектиніб в останній лінії 79 8,7 (6,6 –  NE)

Кризотиніб + алектиніб або монотерапія алектинібом 51 14,8 (6,6 –  NE)

≥1 інгібітора тирозинкінази наступного покоління додатково до алектинібу 60 8,1 (6,1-14,9)

Місяці 1 2 3 6 9 12 15

Вірогідність 
продовження 
використання 
бригатинібу (%)

90,2 90,2 87,0 75,3 53,5 53,5 26,8

Місяці 1 2 3 6 9 12 15

Вірогідність 
продовження 
використання 
бригатинібу (%)

91,0 84,4 78,8 71,5 47,4 47,4 23,7

Місяці 1 2 3 6 9 12 15

Вірогідність 
продовження 
використання 
бригатинібу (%)

91,7 78,8 71,3 68,0 44,2 44,2 22,1

Місяці 1 2 3 6 9 12 15

Вірогідність 
продовження 
використання 
бригатинібу (%)

89,9 86,8 80,7 72,6 48,2 48,2 28,9

A

В

Д

Б

Г

NE – не досягнуто.
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 • хворі не можуть отримати адекватне лікування пре‑
паратами, затвердженими чи доступними через клінічні 
дослідження у їхній країні.

На момент аналізу програма раннього доступу охоплю‑
вала 604 пацієнтів із країн Америки, Азії та Європи.

Оцінювання результату включало такі дані пацієнта, 
як вік, стать, загальний стан і попередню протипухлинну 
терапію. Час до припинення лікування –  кінцева точка, 
яку розраховували як час від початку терапії до її при‑
пинення з будь‑яких причин. Час до припинення ліку‑
вання бригатинібом був визначений як кінцева точка 
ефективності.

Результати. На момент аналізу 604 пацієнти отримали 
бригатиніб через програму раннього доступу у таких краї‑
нах: Аргентина, Австралія, Австрія, Бразилія, Естонія, 
Фінляндія, Франція, Німеччина, Гонконг, Італія, 
Мексика, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Російська 
Феде ра ція, Сінгапур, Іспанія, Швеція, Тайвань, 
Туреччина, Великобританія.

Базові характеристики пацієнтів, які були включені 
у дослідження, наведені у таблиці. Медіана віку пацієнтів 
становила 58 років (діапазон 19‑94 роки). Жінки складали 
56,8% досліджуваної популяції. Що стосується хворих, які 
перед прийомом бригатинібу отримували терапію інгібі‑
торами ALK, то 64,2% із них застосовували дві чи одну 
лінію препаратів цієї групи. Перед бригатинібом більшість 
(29,5%) пацієнтів отримували церитиніб, дещо менше 
(19,0%) –  кризотиніб та 13,1% –  алектиніб.

Загалом протягом 27,5 місяця (період, охоплений ретро‑
спективним аналізом) медіана часу до припинення ліку‑
вання бригатинібом становила 11,0 місяця (95% довірчий 
інтервал –  ДІ –  8,7‑13,9). Вірогідність продовження те‑
рапії бригатинібом через 6 місяців лікування становила 
67,1%, через один рік –  48,6% (рис. 1).

Подальший аналіз було проведено в підгрупах з ураху‑
ванням різноманітних інгібіторів ALK, які отримували 
пацієнти у попередніх лініях терапії. Узагальнений аналіз 
отриманих даних наведено на рисунках 2‑4.

Причини припинення лікування були проаналізовані 
за даними 260 хворих (43% від розміру загальної вибірки 
дослідження), які припинили лікування бригатинібом. 
Побічні явища були причиною у 4 (0,7%) пацієнтів, про‑
гресування захворювання –  у 64 (10,6%), померли 15 
(2,5%) пацієнтів. Відсутня інформація щодо припинення 
лікування бригатинібом 145 (24%) учасників.

Обговорення. За даними аналізу рандомізованих дослі‑
джень було показано, що критерій часу до припинення 
лікування є цілком прийнятним для оцінювання терапії 
метастатичного НДРЛ. Цей показник більше корелює 
з виживаністю без прогресування, ніж із загальною вижи‑
ваністю. Слід зауважити, що медіана часу до припинення 
лікування зазвичай більша за медіану виживаності без 
прогресування.

Наразі триває клінічне дослідження ІІ фази, яке при‑
свячене застосуванню бригатинібу після інгібіторів ALK 
наступного покоління (NCT02706626). Попередні резуль‑
тати продемонстрували медіану виживаності без прогре‑
сування 6,4 місяця при медіані спостереження 6,7 місяця. 
Зважаючи на те що медіана кількості попередньо засто‑
сованих інгібіторів тирозинкінази у дослідженні станови‑
ла три, це могло відобразитися на меншій тривалості ви‑
живаності без прогресування порівняно з вищеописаним 
дослідженням. Додатково проводиться інше дослідження, 
присвячене більш прицільному вивченню ефективності 
бригатинібу після прогресування захворювання на тлі те‑
рапії алектинібом і церитинібом (NCT03535740).

Висновки. Представлене ретроспективне обсерваційне 
дослідження надає дані щодо ефективності та безпеки 
бригатинібу в умовах клінічної практики. Час до припи‑
нення лікування бригатинібом, що спостерігався у паці‑
єнтів, які раніше отримували алектиніб, церитиніб або 
лорлатиніб, дозволяє зробити припущення щодо клініч‑
ної ефективності бригатинібу незалежно від попередньої 
лінії терапії. Профіль безпеки бригатинібу був аналогіч‑
ним такому у попередніх дослідженнях.

H.M. Lin, X. Pan, P. Hou et al. Real-world treatment  
duration in ALK-positive non-small-cell lung cancer patients  

receiving brigatinib through the early access program.  
Future Oncol. 2020; 16 (15): 1031-1041.

Реферетивний переклад з англ.  
підготувала Олена Поступаленко ЗУ

Тривалість терапії пацієнтів з ALK-позитивним недрібноклітинним раком легені, 
які отримували бригатиніб за програмою раннього доступу

Продовження. Початок на стор. 15.

Рис. 4. Кількість попередньо застосованих ліній терапії інгібіторами ALK: А –  1-3 інгібітори ALK; Б –  медіана часу до припинення лікування 
бригатинібом у пацієнтів, які отримували різну кількість інгібіторів ALK
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Кількість ліній лікування інгібіторами ALK n Медіана часу до припинення лікування, міс (95% ДІ)

1 155 11,8 (8,7 – NE)

2 209 10,8 (8,2-14,1)

≥3 69 7,7 (6,1-14,9)

Дані відсутні 171 10,3 (6,7-15,7)

Місяці 1 2 3 6 9 12 15 18 21

Вірогідність 
продовження 
використання 
бригатинібу (%)

1 інгібітор ALK 96,8 93,6 89,4 76,3 56,5 49,3 44,3 39,9 –

2 інгібітори ALK 91,4 87,3 82,9 64,4 55,4 47,3 36,9 36,9 –

≥3 інгібіторів ALK 91,3 78,6 72,4 66,7 40,1 40,1 20,1 – –

Дані відсутні 91,2 85,7 80,1 63,7 51,4 49,2 44,0 38,7 35,0

  Цензуровані
  Дані відсутні  (n=171)
  1 інгібітор ALK  (n=155)
  2 інгібітори ALK  (n=209)
  ≥3 інгібіторів ALK  (n=69)

A

Б

NE – не досягнуто.

Рис. 3. Застосування бригатинібу у пацієнтів, які раніше отримували інгібітори ALK: A –  кризотиніб у будь-якій лінії;  
Б –  монотерапію кризотинібом; В –  церитиніб у будь-якій лінії; Г –  лорлатиніб у будь-якій лінії;  

Д –  медіана часу до припинення лікування бригатинібом у пацієнтів, які отримували інгібітори ALK

Час від початку до припинення лікування (місяці)
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Місяці 1 2 3 6 9 12 15 18

Вірогідність 
продовження 
використання 
бригатинібу (%)

91,0 84,4 78,8 71,5 47,4 47,7 23,7 36,1

Місяці 1 2 3 6 9 12 15 18

Вірогідність 
продовження 
використання 
бригатинібу (%)

92,0 85,5 81,1 66,0 54,0 46,0 36,7 34,8

Місяці 1 2 3 6 9 12 15 18

Вірогідність 
продовження 
використання 
бригатинібу (%)

97,4 92,9 88,1 72,9 52,3 46,7 43,3 43,3

Місяці 1 2 3 6 9

Вірогідність 
продовження 
використання 
бригатинібу (%)

91,9 81,8 78,1 68,3 24,8

A

В

Б

Г

NE – не досягнуто.

Інгібітор ALK n Медіана часу до припинення лікування, міс (95% ДІ)

Кризотиніб у будь-якій лінії 389 10,0 (8,2-13,6)

Монотерапія кризотинібом 117 9,8 (7,3 – NE)

Церитиніб у будь-якій лінії 249 10,3 (8,1-13,6)

Лорлатиніб у будь-якій лінії 37 7,5 (4,5 – NE)

Д
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TAKEDA — ГЛОБАЛЬНА БІОФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ-ЛІДЕР, 
У ЦЕНТРІ УВАГИ ЯКОЇ ЗНАХОДИТЬСЯ ПАЦІЄНТ ТА ЙОГО ПОТРЕБИ.

Takeda фокусує свою діяльність на розробці та дослідженнях (R&D) інноваційних 
препаратів, аби надавати доступ до інноваційної терапії ще більшій кількості пацієнтів. 
Компанія має три науково-дослідні центри та 36 виробничих майданчиків по всьому 
світу й щороку інвестує приблизно $4,5 млрд у науково-дослідний (R&D) сектор.

У всіх наших діях ми керуємось 4-ма ПРІОРИТЕТАМИ:
• пацієнт;
• довіра;
• репутація;
• бізнес.

ПАЦІЄНТ — У ЦЕНТРІ УВАГИ
ВСЬОГО, ЩО МИ РОБИМО

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ 
TAKEDA В ОНКОЛОГІЇ:

• Лімфома Ходжкіна

• Т-клітинна лімфома

• Множинна мієлома

• Хронічний мієлолейкоз

• Мієлопроліферативні
 захворювання

• Рак легені

• Солідні пухлини

R&D НАПРЯМИ TAKEDA ГЛОБАЛЬНО:

ГАСТРО-
ЕНТЕРОЛОГІЯ

ОНКОЛОГІЯНЕВРОЛОГІЯ РІДКІСНІ
ЗАХВОРЮВАННЯ

ВАКЦИНИ

C-ANPROM/UA/TAK/0003

ТЕРАПІЯ
ДЕРИВАТАМИ

ПЛАЗМИ КРОВІ

Контакти ТОВ «Такеда Україна»: 
03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 11, тел.: (044) 390 0909; www.takeda.ua


