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СУЧАСНІ ПІДХОДИ В ДІАГНОСТИЦІ Й ЛІКУВАННІ ALK-

ПОЗИТИВНОГО НЕДРІБНОКЛІТИННОГО РАКУ ЛЕГЕНІ 
 

ALK-позитивний недрібноклітинний рак легені зустрічається лише в 3–5 % випадків усіх недрібноклітинних пухлин 

легені. Проте останнім часом частота виявлення зростає, що, можливо, пов’язано із покращенням методів 

діагностики та тим, що імуногістохімічне дослідження далі стає рутинним. Огляд літератури присвячений 

з’ясуванню ефективності використання таргетних препаратів у першій лінії терапії ALK-позитивного 

недрібноклітинного раку легені. 
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Вступ 

Щорічно від раку легені вмирає 1,5 

мільйона людей та менш ніж 20 % мають 

виживаність більше ніж 5 років. Головна 

причина смертності — дисемінація хвороби, 

яка може бути спричинена пізньою 

діагностикою чи поганою відповіддю на 

проведене лікування. Це пояснює актуальність 

та необхідність розробки нових методів 

ранньої діагностики та ефективного лікування. 

Метою роботи є огляд сучасних публікацій 

і рекомендацій для визначення якісних методів 

діагностики мутацій гена кінази анапластичної 

лімфоми (Anaplastic Lymphoma Kinase — ALK), 

оцінки та аналізування вже проведених 12 

клінічних досліджень, порівняння ефектив-

ності та токсичності різних поколінь інгібітор-

рів протеїніназ, їх впливу на якість і тривалість 

життя. 

Матеріали та методи 

У роботі використовувались дані клінічних 

випробувань: PROFILE 1014, Cui et al., Lu et 

al., Zhou et al., ASCEND-4, PROFILE 1007, 

ALUR, Tan et al., ALEX, J-ALEX, ALTA-1L, 

що були отримані за допомогою пошукового 

ресурса PubMed за ключовими словами: ALK 

positive non-small cell lung cancer, ALK 

inhibitors, alectinib, crizotinib; клінічних 

рекомендацій NCCN (National Comprehensive 

Cancer Network), ESMO (European Society for 

medical oncology). 

Результати 

Гістологічно рак легені поділяється на 

дрібноклітинний (15–20 %) та недрібноклітинний 

(НДКРЛ) (80–85 %). В свою чергу, 

розрізняють такі варіанти недрібноклітинного 

раку легені: аденокарцинома (50 %), плоско-

клітинна (30 %) та великоклітинна карциноми. 

Проте саме молекулярно-генетичні характер-

ристикки аде-нокарцином призвели до про-

риву в лікуванні. Генні мутації, такі як EGFR 

(epidermal growth factor receptor - рецептор 

епідермального фактора росту) (10–15 % 

НДКРЛ), KRAS (Kirsten rat sarcoma 2 viral 

oncogene homolog — вірусний онкогенний 

гомолог саркоми щурів 2 Кірстен) (10–15 % 

НДКРЛ), ALK (3–5 % НДКРЛ), та інші тарне-

ти суттєво змінили концепцію персоналізова-

ного підходу в онкології. 

Ген ALK кодує рецепторну тирозинкіназу, 

яка належить до родини інсулінозалежних 

рецепторів. У нормі ген активний лише в 

ембріогенезі та бере участь в нормальному 

розвитку нервової системи. Він передає 

ростові сигнали через RAS/MAPK та PI3K-

сигнальні шляхи. Вперше ген ALK був 

описаний в анапластичній великоклітинній 

лімфомі, для якої транслокація ALK — NPN є 

характерною особливістю, завдяки якій ген і 

отримав свою назву. Пізніше, у 2007 році, 

транс–локація ALK була виявлена й у паці-

єнтів з НДКРЛ. У більшості випадків відбува-

ється злиття гена ALK з геном ELM4. Ген 

ELM4 активно експресується в епітеліальних 

клітинах та має домен, що сприяє димеризації 

білка. Саме той домен присутній в химерному 

білку ALK — ELM4, а від ALK йому діста-

ється кіназний домен. В той самий час для 

здійснення кіназної активності білка ALK 

також необхідна димеризація, яка і призводить 
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до конститутивної активності ALK — ELM4 

та стимулює ріст клітин. 

Мутації ALK виявляють приблизно в 3–5 % 

випадків НДКРЛ. Частіше це жінки віком 

близько 55 років, 70 % яких не є курцями або 

були легкими курцями (< 15 пачко-років). 

Найбільш часто ALK-транслокація зустріча-

ється при залозистій формі раку легені. Як 

правило, така пухлина не містить мутацій в 

генах EGFR і KRAS. 

Незважаючи на те, що поширеність даних 

мутацій невелика, обстеження на дану 

мутацію є вкрай важливим і має проводитися 

при всіх аденокарциномах  

На сьогодні існує 3 стратегії ALK-тестуван-

ня: метод флуоресцентної гібридизації in situ 

(fluorescence in situ hybridization — FISH); 

скринінг з антитілом клона 5А4 (Novocastra) та 

подальше підтвердження імуногістохімічним 

дослідженням (ІГХ) + зразок методом FISH; 

використання тест-системи ALK (D5F3) CDx 

assay (Ventana Medical Systems Inc.) з 

автостейнером BenchMark (може використову-

вавтися як самостійний метод, що не потребує 

підтвердження за допомогою FISH). 

Перевагою метода FISH є можливість 

розпізнавати практично всі види перебудов 

гена ALK незалежно від другого партнера 

транслокації, придатності для дослідження 

архівних блоків, цитологічних препаратів, від-

битків. Проте трапляються і складні випадки: 

невелика кількість клітин в препараті, дефекти 

преаналітичної фази, складнощі в інтерпре-

тації результатів дослідження. 

Незважаючи на поширеність методу, при 

використанні ІГХ можуть траплятися арте-

фактти. Хибнопозитивні реакції відмічаються 

при порушеннях фіксації, слабкій експресії 

протеїну та невидимій для антитіла конфор-

маційній структурі при рідкому партнері ALK 

з транслокації. Тому слід пам’ятати, що при 

виявленні сумнівних або позитивних резуль-

таттів тестування необхідно проводити FISH 

аналізів зразків. 

Як першу лінію терапії до відкриття EML4 - 

ALK використовували стандартну хіміотера-

пію, тобто платиновмісні хіміопрепарати з 

іншими агентами (паклітаксел, гемцитабін, 

пеметрексед, вінорельбін, доцетаксел та ін.) 

[2]. Згодом почалося випробування І фази 

кризотинібу, інгібітора тирозинкінази, націле-

ного на МЕТ, ROS1 та АLК. Було повідомлено 

про 72 % 6-місячної виживаності без 

прогресування (ВБП) та 57 % об’єктивної 

частоти відповіді (ОЧВ) при ALK-

позитивному НДКРЛ [2]. Це випробування 

призвело до пришвидшеного схвалення 

Управління продовольства і медикаментів 

(Food and Drug Administration — FDA). У II 

фазі дослідження кризотинібу при АLК-

позитивному НДКРЛ також повідомлялося 

про подібні обнадійливі позитивні результати 

(загальна виживаність (ЗВ) — 53 % та медіана 

ВБП — 8,5 місяця), у той час як монотерапія 

хіміопрепаратами зазвичай показала ВБП 

всього 2–3 місяці та 10 % ОЧВ [3]. 

Дослідження ІІІ фази демонструвало 

порівняльні результати терапії кризотинібом з 

монотерапією хіміопрепаратами (пеметрексед 

або доцетаксел) у пацієнтів, які раніше не 

лікувалися, що були значно вищими за 

середню ВБП (7,7–3,0 місяця; р < 0,001) та ОВ 

(65–20 %; р < 0,001). Кризотиніб показав 

значну ВБП та ОЧВ у ІІІ фазі дослідження 

порівняно з хіміотерапією пеметрекседом 

разом із платиною в першій лінії. Однак при 

терапії кризотинібом можна стикнутися з 

проблемами резистентності та рецидиву через 

АLК-залежні та незалежні механізми. 

Церитиніб, інгібітор ALK-тирозинкінази 

другого покоління, схожий за дією на 

кризотиніб, але не здатний інгібувати МЕТ. 

Церитиніб порівнювали з хіміотерапією, та він 

довів свою перевагу в першій лінії, а також у 

другій лінії [1, 6]. Алектиніб, ще один інгібітор 

ALK, є більш потужним інгібітором ALK з 

доведеною активністю щодо мутацій, що 

мають ALK-стійкість до кризотинібу [1]. 

Одним із важливих аспектів алектинібу є його 

проникнення в центральну нервову систему 

(ЦНС). Для поширеного ALK-позитивного 

НДКРЛ характерний високий життєвий ризик 

розвитку метастатичного ураження 

центральної нервової системи і висока частота 

наявності метастазів у головному мозку на 

момент встановлення діагнозу, причому ЦНС 

є найчастішою локалізацією прогресування 

хвороби. Нещодавно завершене порівняльне 

дослідження алектинібу та бригатинібу з 

хіміотерапією та кризотинібом, яке додало 

препарати до списку вибору інгібіторів ALK. 

Церитиніб, алектиніб та бригатиніб називають 

препаратами наступного покоління. Наразі 

розробляються новіші агенти, які колись 



Альманах науки 

 
16 

розширять варіанти лікування АLК-

позитивного НДКРЛ [3]. 

На сьогодні було проведено 12 клінічних 

досліджень, в яких брали участь більше 3297 

пацієнтів. Порівняння ALK-інгібіторів та 

хіміотерапії в першій лінії оцінювалося в 5 

клінічних дослідженнях (n = 1079, 4 

дослідження включали кризотиніб та 1 

дослідження - церитиніб). Дослідження другої 

лінії базувалося на 3 дослідженнях (n = 687). В 

той час як наступне покоління агентів 

(церитиніб, алектиніб і бригатиніб) порівню-

валося з кризотинібом. Одне дослідження 

включало порівняння церитинібу з кризотині-

бом (n = 746). Два дослідження ІІІ фази базу-

валися на порівнянні алектинібу з кризотині-

бом та одне дослідження — бригатинібу з 

кризотинібом. 

У цілому ці препарати успішно контролю-

вали прогресування захворювання порівняно з 

хіміотерапією. Виживання без прогресії було 

значно покращено при застосуванні кризоти-

нібу та ALK-інгібіторів наступного покоління 

порівняно з хіміотерапією першої лінії, а 

також з лікуванням в другій лінії. Крім того, 

було показано, що кожен препарат окремо був 

ефективним порівняно з хіміотерапією за 

результатами ВБП. Так, наприклад, в дослід-

женні ALEX показник ВБП хвороби був сут-

тєво вищим у групі алектинібу порівняно з 

групою кризотинібу (12-місячний показник 

виживаності без прогресування становив 68,4 

% при лікуванні алектинібом проти 48,7 % при 

лікуванні кризотинібом) [3]. Повідомлялося 

про об’єктивну швидкість відповіді, визначену 

комбінацією повної відповіді та часткової 

відповіді, у всіх дослідженнях на користь тар-

нетних терапевтичних засобів. Значна кіль-

кість пацієнтів відповіли на таргетну терапію. 

Таргети наступного покоління, включаючи 

церитиніб, алектиніб і бригатиніб, переважали 

за показниками ВБП та ОЧВ кризотиніб [2]. 

Метастази в мозок — частий прояв дилемі-

нації ALK-позитивного НДКРЛ, що викликає 

відповідні симптоми у пацієнтів (втома, 

головні болі та депресія). Хіміотерапія, так 

само як і кризотиніб, обмежена у здатності 

проникати через гематоенцефалічний бар’єр, а 

тому в більшості випадків місцем прогресу-

вання захворювання є ЦНС. Наявність мета-

стазів в мозок вважається найгіршим прогнос-

тичним фактором.  

На відміну від кризотинібу, інгібітори нас-

тупного покоління, церитиніб та алектиніб, 

мають більшу здатність до пенетрації через 

гематоенцефалічний бар’єр. Ці таргетні препа-

рати також значно затримали прогресування 

захворювання з ЦНС у пацієнтів із первин-

ними метастазами у ЦНС або без, а також з 

попередньою променевою терапією або без 

неї, що було пов’язано з кращою реакцією на 

таргетну терапію. Дванадцятимісячна сукупна 

частота прогресування в ЦНС становить 9,4 % 

в групі алектинібу проти 41,4 % в групі 

кризотинібу [6]. 

Висновки 

1. За наявності неплоскоклітинної 

карциноми легені обов’язковим є обстеження 

на ALK-мутацію, яку бажано підтвердити не 

тільки імуногістохімічним методом, але й 

FISH або D5F3. 

2. ALK-інгібітори всіх поколінь показали 

значно кращі результати як ВБП і ОЧП, так і 

ЗВ, ніж хіміотерапія. 

3. Сучасні таргетні препарати 

демонструють також вигідніший профіль 

токсичності порівняно з хіміотерапією. 

4. ALK-інгібітори показали ефективність як 

в першій, так і в другій лінії, тому їх можна 

вважати препаратами вибору при ALK-

позитивному НДКРЛ. 

5. Алектиніб має найкращі показники 

ефективності та інтракраніальної відповіді в 

першій лінії порівняно з кризотинібом, 

церитинібом або хіміотерапією. Його 

ефективність вже порівнюють з лідером ALK-

інгібіторів — бригатинібом. 
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Гмырак Ася Сергеевна 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ALK–ПОЗИТИВНОГО 

НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНОГО РАКА ЛЕГКОГО 

ALK-положительный немелкоклеточный рак легкого встречается только в 3-5% случав всех немелкоклеточных 

опухолей легкого. Однако в последнее время частота обнаружения возрастает, что, возможно, связано с 

улучшением методов діагностики и тем, что иммунногистохимическое исследование дальше становится 

рутинным. Обзор литературы посвященвыяснению эффективности использования таргентных препаратов в 

первуй линии ALK–положительного рака легкого. 

Ключевые слова. ALK –положительный немелкоклеточный рак легкого; ингибитор тирозинкиназы; ALK-

ингибиторы; таргентные препараты; алектиниб; кризотиниб. 
 

Hmyrak Asia Serhiivna 

MODERN APPROACHES IN THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ALK-POSITIVE NON-CELL LUNG CANCER  

ALK-positive non-small cell lung cancer occurs only in 3-5% of all non-small cellung tumors. Receently, however, the 

detection frequency has been increasing,which may be due to the improvement of diagnostic methods and the fact that the 

immunohistochemical study further becomes routine. A review of the literature is devoted to elucidating the effectiveness of 

using targeteddrugs in the first line of therapy for ALK-positive non-small cell lung cancer. 

Key words. ALK-positive subunit cancer of the leg; ingibitor tyrosinkinazi; ALK-ingibitoritargeted drugs; alectinib; krizotini. 
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