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Informācija par Zāļu valsts aģentūras 29.01.2021. atzinumu Nr.11-3/143  

par zāļu Alunbrig (Brigatinibum) 30mg apvalkotās tabletes, Alunbrig 

(Brigatinibum) 90mg apvalkotās tabletes un Alunbrig (Brigatinibum) 180mg 

apvalkotās tabletes ārstniecisko un izmaksu efektivitāti 
 

Zāļu nosaukums 

Alunbrig 30mg apvalkotās tabletes 

Alunbrig 90mg apvalkotās tabletes  

Alunbrig 180mg apvalkotās tabletes 

Zāļu vispārīgais nosaukums Brigatinibum 

Zāļu reģistrācijas apliecības 

numurs 

EU/1/18/1264/011 

EU/1/18/1264/008 

EU/1/18/1264/010 

Reģistrācijas apliecības 

īpašnieka nosaukums un adrese 

Takeda Pharma A/S 

Delta Park 45 

2665 Vallensbaek Strand 

Dānija 

Zāļu kods ATĶ/DDD 

klasifikācijā 

L01ED04 – proteīnkināzes inhibitori, anaplastiskās 

limfomas kināzes (ALK) inhibitori  

Zāļu forma apvalkotās tabletes 

Zāļu stiprums 30mg, 90mg, 180mg 

Zāļu ievadīšanas veids Iekšķīgai lietošanai 

Zāļu iepakojuma lielums 28 apvalkotās tabletes 

Iesniegumā norādītā diagnoze Pacientu mērķa grupa 

Bronhu un plaušu ļaundabīgs 

audzējs (C34) 

Pieaugušiem pacientiem ar anaplastiskās limfomas 

kināzes (ALK) pozitīvu progresējošu nesīkšūnu plaušu 

vēzi (NSŠPV), kas iepriekš nav ārstēts ar ALK 

inhibitoru.  

Pieaugušiem pacientiem ar ALK pozitīvu progresējošu 

NSŠPV, kas iepriekš ārstēts ar krizotinibu 
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Zāļu Alunbrig (Brigatinibum) 30mg apvalkotās tabletes N28, Alunbrig (Brigatinibum) 

90mg apvalkotās tabletes N28 un Alunbrig (Brigatinibum) 180mg apvalkotās tabletes N28 

(turpmāk – zāles Alunbrig) ārstnieciskā novērtēšana veikta, pamatojoties uz Ministru kabineta 

2006.gada 31.oktobra noteikumu Nr. 899 “Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un 

medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība” (turpmāk – Noteikumi) 10.9 1. 

apakšpunktu, novērtējot zāļu ārstniecisko efektivitāti Iesniegumā minētajai diagnozei un pacientu 

grupām. 

 

Zāļu ārstnieciskās efektivitātes novērtējums 

 

Zāles Alunbrig satur aktīvo vielu Brigatinibum (L01ED04- pretaudzēju un imūnmodulējošie 

līdzekļi, proteīnkināzes inhibitori, ALK inhibitori). Brigatinibum ir tirozīna kināzes inhibitors, kas 

iedarbojas uz ALK, c-ros onkogēnu 1 (ROS1) un insulīnam līdzīgu augšanas faktora 1 receptoru 

(IGF-1R). Brigatinibum in vitro un in vivo pētījumos inhibēja ALK fosforilēšanu un ALK mediēto 

pakārtotā signāla proteīna STAT3 fosforilēšanu, kā arī ar rezistenci pret ALK inhibitoriem, tai 

skaitā G1202R un L1196M, saistītu EML4-ALK mutācijas formu ekspresējošu šūnu dzīvotspēju. 

Saskaņā ar zāļu aprakstu Brigatinibum indicēts lietošanai monoterapijā: 

-  pieaugušiem pacientiem ar anaplastiskās limfomas kināzes (ALK) pozitīvu progresējošu 

nesīkšūnu plaušu vēzi (NSŠPV), kas iepriekš nav ārstēts ar ALK inhibitoru; 

- pieaugušiem pacientiem ar ALK pozitīvu progresējošu NSŠPV, kas iepriekš ārstēts ar 

krizotinibu.  

Ārstēšana ar Alunbrig jāuzsāk un jāuzrauga ārstam, kuram ir pieredze pretvēžu līdzekļu 

lietošanā. ALK pozitīvais NSŠPV statuss jānosaka pirms Alunbrig terapijas uzsākšanas. ALK 

pozitīvais NSŠPV statuss jānosaka laboratorijās, kurām ir pierādīta kvalifikācija šīs specifiskās 

tehnoloģijas izmantošanā. 

Ieteicamā Alunbrig sākuma deva ir 90 mg vienu reizi dienā pirmās 7 dienas, pēc tam 180 mg 

vienu reizi dienā. 

Ja Alunbrig lietošana tiek pārtraukta 14 dienas vai ilgāk citu iemeslu nevis nevēlamo 

blakusparādību dēļ, ārstēšana jāatsāk ar 90 mg vienu reizi dienā 7 dienas, pirms palielina devu līdz 

iepriekš panesamajai devai. Ja deva ir izlaista vai pēc devas lietošanas rodas vemšana, papildu 

devu nedrīkst lietot, un nākamā deva jālieto paredzētajā laikā. 

Ārstēšana jāturpina tik ilgi, kamēr tiek novērots klīnisks ieguvums. Pamatojoties uz 

individuālo drošumu un panesamību, var būt nepieciešama terapijas pārtraukšana un/vai devas 

samazināšana. 

 

Brigatinibum  klīniskās efektivitātes pierādīšanai izmantotās publikācijas 

 

I. Ar ALK inhibitoriem iepriekš neārstēti pacienti 

 

1. Camidge et al “Brigatinib versus Crizotinib in ALK-Positive Non–Small-Cell Lung 

Cancer” N Engl J Med (2018)- ZVA materiāls, ALTA-1L pamatpētījuma pirmā starpanalīze:  

- atklāts daudzcentru starptautisks randomizēts 3. fāzes pētījums, kurā iekļauti 275 vismaz 

18 gadus veci pacienti ar lokāli progresējošu vai metastātisku nesīkšūnu plaušu vēzi un vismaz 

vienu izmērāmu bojājumu pēc RECIST kritērijiem, kas iepriekš nav saņēmuši ALK mērķa 

terapiju. Iekļauti (nav izslēgti) arī pacienti ar asimptomātiskām, iepriekš neārstētām metastāzēm 

smadzenēs. Izslēgšanas kritēriji: iepriekš saņemta vairāk kā viena sistēmiska pretaudzēja terapija 

metastātiskai slimībai, ķīmijterapija vai staru terapija 14 dienu laikā pirms pētījuma zāļu 

saņemšanas. Pacienti stratificēti atkarībā no smadzeņu metastāžu esamības/ neesamības 

iekļaušanas laikā, kā arī vismaz viena pilna ķīmijterapijas cikla pabeigšanas progresējošas 

slimības ārstēšanai.   

Primārais mērķis- dzīvildze bez slimības progresijas pēc neatkarīga vērtējuma.  

Sekundārie mērķi- objektīva atbildes reakcija (ORR), intrakraniāla atbildes reakcija. 
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Terapijas shēma: 

1. grupa- 137 pacienti 7 dienu ievada periodā saņēma Brigatinibum 90mg dienā, pēc tam 180mg 

vienu reizi dienā;  

2. grupa- 138 pacienti saņēma Crizotinibum 250mg 2 reizes dienā.  

Ārstēšana turpināta līdz slimības progresijai (pēc neatkarīga vērtējuma), nepanesamai 

toksicitātei vai terapijas pārtraukšanai cita iemesla dēļ. Pieļauta arī devas mazināšana pēc 

protokolā aprakstītas shēmas.  

Terapijas maiņa no Crizotinibum uz Brigatinibum pieļauta tikai pēc neatkarīgu vērtētāju 

atzītas progresijas, sekojot vismaz 10 dienu wash-out periodam no Crizatinibum. Pēc pētnieku 

ieskatiem ārstēšanu ar Brigatinibum varēja turpināt arī pēc progresijas.  

Krūšu kurvja un vēdera dobuma un smadzeņu izmeklējumi veikti atlases laikā, katras 8 

nedēļas līdz 14. ciklam (cikls 28 dienas) un pēc tam katras 12 nedēļas līdz pētījuma pārtraukšanai. 

Iekļaujot pētījumā, no visiem iesaistītajiem pacientiem bijušie smēķētāji 38%, esošie 

smēķētāji 4%. Metastātiska slimības stadija novērota 93% pacientu. Smadzeņu metastāzes 

konstatētas 29% pacientu. Iepriekš ķīmijterapiju saņēmuši 27% pacientu. 

 

Rezultāti: 

1. Novērojuma ilguma mediāna 11 mēneši (0- 20 mēnešiem) Brigatinibum grupā vs. 9,3 

mēneši (0- 20,9) Crizotinibum grupā.  

2. Ārstēšanas ilguma mediāna attiecīgi 9,2 mēneši vs. 7,4 mēneši.  

3. Analīzes veikšanas laikā pētījuma terapiju saņēma 69% Brigatinibum grupā vs. 43% 

Crizotinibum grupā. 35 pacientiem no Crizotinibum grupas veikta terapijas maiņa uz 

Brigatinibum.  

4. Analīzes veikšanas laikā ārstēt paredzētajā grupā (intention-to- treat, ITT) progresiju vai 

nāvi konstatēja 26% Brigatinibum grupā vs. 46% Crizotinibum grupā. 

5. Prognozētā 12 mēnešu dzīvildzes bez slimības progresijas varbūtība pēc neatkarīga 

vērtējuma 67% Brigatinibum grupā (95%CI 56-75) vs. 43% Crizotinibum grupā (95%CI 32-53), 

ARD= 26%, p<0,001. Pēc pētnieku novērtējuma attiecīgi 69% vs. 40%, ARD=29%.  

6. Neatkarīgu vērtētāju apstiprināta atbildes reakcija novērota 71% Brigatinibum grupā vs. 

60% Crizotinibum grupā (OR 1,59 (95%CI, 0,96- 2,62). Atbildes reakcijas  ilguma mediāna nav 

sasniegta Brigatinibum grupā vs. 11,1 mēnesis Crizotinibum grupā.  

7. Prognozētā 12 mēnešu atbildes reakcijas ilguma varbūtība 78% Brigatinibum grupā vs. 

48% Crizotinibum grupā.  

8. Apstiprināta intrakraniāla objektīva atbildes reakcija pacientiem ar metastāzēm smadzenēs 

78% Brigatinibum grupā vs. 29% Crizotinibum grupā.  

9. Prognozētā 12 mēnešu dzīvildzes varbūtība bez intrakraniālas slimības progresijas 

pacientiem ar metastāzēm smadzenēs, kas konstatētas jau iekļaušanas brīdī pētījumā, 67% 

Brigatinibum grupā vs. 21% Crizotinibum grupā.  

10. Prognozētā 12 mēnešu dzīvildzes varbūtība bez intrakraniālas slimības progresijas ITT 

populācijā 78% Brigatinibum grupā vs. 61% Crizotinibum grupā.  

11. 12 mēnešu dzīvildzes rādītājs (1-year rate of overall survival)  85% (95%CI, 76 - 91) 

Brigatinibum grupā vs. 86% (95%CI, 77 - 91) Crizotinibum grupā. Kopējās dzīvildzes mediāna 

nav sasniegta nevienā grupā.  

12. Visbiežāk novērotās (vairāk kā 25% pacientu) blakusparādības saistītas ar gremošanas 

traktu (diareja 49% vs 55%, smagas pakāpes 1% vs. 2%; slikta dūša 26% vs. 56%, smagas 

pakāpes 1% vs. 3%), paaugstināts kreatīna kināzes līmenis asinīs (39% vs. 15%, smagas pakāpes 

16% vs. 1%), klepus (25% vs. 16%), paaugstinātas aminotransferāzes (ALAT 19% vs. 32%, 

smagas pakāpes 1% vs. 9%), hipertensija (23% vs. 7%, smagas pakāpes 10% vs. 3%).  

13. Blakusparādības, par kurām ziņoja vismaz par 5% vairāk pacientu Brigatinibum grupā- 

paaugstināts kreatinīnkināzes līmenis (39% Brigatinibum grupā vs. Crizotinibum grupā 15%), 

klepus (25% vs. 16%), hipertensija (23% vs. 7%), paaugstināts lipāzes līmenis (19% vs. 12%).  

14. Crizotinibum grupā vairāk novērotās blakusparādības- slikta dūša (56% Crizotinibum 

grupā vs. 26% Brigatinibum grupā), diareja (attiecīgi 55% vs. 49%), aizcietējumi (42% vs. 15%), 
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perifēra tūska (39% vs. 4%), vemšana (39% vs. 18%), paaugstināts aminotransferāžu līmenis 

(32% vs. 19%), pazemināta apetīte (20% vs. 7%).  

15. Par 3.- 5. pakāpes blakusparādībām ziņoja 61% pacientu Brigatinibum grupā vs. 5% 

Crizotinibum grupā.  

16. Blakusparādību dēļ ārstēšanu pārtrauca 12% Brigatinibum grupā vs. 9% Crizotinibum 

grupā. Devu samazināšana tika veikta attiecīgi 29% vs. 21%.  

17. Starp grupām nenovēroja atšķirības simptomos, kas varētu būt saistīti ar kreatīna 

fosfokināzes līmeņa paaugstināšanos.  

18. 30 dienu laikā pēc pēdējās Brigatinibum devas saņemšanas saistībā ar blakusparādībām 

miruši 7 pacienti (5%) un 7 pacienti (5%) pēc Crizotinibum.  

19. Intersticiālu plaušu slimību vai pneimonītu novēroja 4% Brigatinibum grupā vs. 2% 

Crizotinibum grupā, smagas pakāpes- attiecīgi 3% vs. 0,7%. Agrīns sākums minētajām 

blakusparādībām (14 dienu laikā pēc terapijas uzsākšanas)-  3% Brigatinibum grupā (3-8 dienas) 

un netika novērots pacientiem, kas saņēma Crizotinibum. Starp pacientiem, kuriem mainīta 

terapija no Brigatinibum uz Crizotinibum- 3%. 

 

2. Camidge et al. “Brigatinib Versus Crizotinib in Advanced ALK Inhibitor–Naive ALK-

Positive Non–Small Cell Lung Cancer: Second Interim Analysis of the Phase III ALTA-1L Trial” J 

Clin Oncol (2020) –publikācija par otro ALTA-1L pētījuma starpanalīzi.  

Mērķi: 

Primārais- dzīvildze bez slimības progresijas pēc neatkarīga vērtējuma. 

Sekundārie- neatkarīgu vērtētāju apstiprināta objektīva audzēja atbildes reakcija, apstiprināta 

intrakraniāla atbildes reakcija, intrakraniāla dzīvildze bez slimības progresijas (slimības progresija 

pacientiem, kuriem metastāzes smadzenēs konstatētas, iekļaujot pētījumā), kopējā dzīvildze, 

atbildes reakcijas ilgums, drošība un izmaiņas no iekļaušanas globālās veselības skalās GHS/QoL 

(pēc EORTC QLQ-C30).   

 

Rezultāti:  

1. Vidējais novērojuma ilgums 24,9 (0-34,1) mēneši Brigatinibum grupā vs. 15,2 (0,1- 36) 

mēneši Crizotinibum grupā, šajā laikā pētījuma ārstēšanu saņēma 55% pacientu Brigatinibum 

grupā vs. 17% pacientu Crizotinibum grupā.  

2. Ārstēšanas ilguma mediāna ar Brigatinibum 24,3 (0,1- 34,6) mēneši vs. 8,4 (0,1- 36) 

mēneši Crizotinibum grupā.  

3. ITT populācijā 46% pacientiem Brigatinibum grupā vs. 63% pacientu Crizotinibum grupā 

novērta slimības progresijai vai nāve.  

4. Neatkarīgu vērtētāju prognozētā 24 mēnešu iespējamā dzīvildzes bez progresijas varbūtība 

48% pacientu Brigatinibum grupā vs. 26% pacientu Crizotinibum grupā (HR 0,49 (95%CI: 0,35- 

0,68, p<0,0001), ARD= 22%.   Ieguvums novērots visās apakšgrupās.  

5. Dzīvildzes bez slimības progresijas mediāna ITT populācijai 24 mēneši Brigatinibum 

grupā vs. 11 mēneši Crizotinibum grupā, ieguvums 13 mēneši (p<0,0001).  

6. Pēc neatkarīga vērtējuma objektīvo atbildes reakciju novēroja 74% pacientu Brigatinibum 

grupā vs. 62% Crizotinibum grupā (p= 0,342, atšķirības rezultātos nav statistiski nozīmīgas). 

Vidējais atbildes reakcijas ilgums netika sasniegts Brigatinibum grupā vs. 13,8 mēneši 

Crizotinibum grupā.  

7. Prognozētā 24 mēnešu kopējās dzīvildzes varbūtība 76% Brigatinibum grupā vs. 74% 

Crizotinibum grupā (HR 0,92, (95%CI 0,57- 1,47, p= 0,771- atšķirības rezultātos nav statistiski 

nozīmīgas).  

8. Iekļaujot pētījumā, 81 pacientam konstatētas metastāzes smadzenēs (40 pacientiem 

Brigatinibum grupā, 41 Crizotinibum grupā). Pēc neatkarīga vērtējuma 24 mēnešu metastāžu 

neprogresēšanas iespēja (nonprogression probability) 43% Brigatinibum grupā vs. 10% 

Crizotinibum grupā (p<0,0001).  

9. 24 mēnešu intrakraniālās dzīvildzes bez slimības progresijas rādītājs (intracranial PFS 

rate) pacientiem ar metastāzēm smadzenēs iekļaušanas laikā 48% Brigatinibum grupā vs. 15% 
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Crizotinibum grupā (p<0,0001), bez metastāzēm iekļaušanas laikā attiecīgi 74% vs. 67% (p= 

0,3470- nav statistiski nozīmīgas atšķirības).  

10. Intrakraniālās dzīvildzes bez slimības progresijas mediāna pacientiem ar smadzeņu 

metastāzēm pētījuma sākumā 24 mēneši Brigatinibum grupā vs. 5,6 mēneši Crizotinibum grupā, 

ieguvums 18,4 mēneši (p<0,0001).   

11. Starp 61 pacientu, kuriem tika mainīta terapija no Crizotinibum uz Brigatinibum, 

dzīvildzes bez slimības progresijas mediāna pēc neatkarīga vērtējuma 15,6 mēneši, vidējais 

novērošanas ilgums 14,4 mēneši.  

12. Visbiežāk novērotās (vairāk kā 25% pacientu) blakusparādības saistītas ar gremošanas 

traktu (diareja 52% vs. 56%, smagas pakāpes 2% vs. 3%; slikta dūša 30% vs. 58%, smagas 

pakāpes 2% vs. 3%), paaugstināts kreatīna fosfokināzes līmenis asinīs (46% vs. 17%, smagas 

pakāpes 24% vs. 1%), klepus (35% vs. 20%), paaugstinātas aminotransferāzes (ASAT 21% vs. 

26%, smagas pakāpes 4% vs. 7%; ALAT 21% vs. 35%, smagas pakāpes 4% vs. 10%), hipertensija 

(32% vs. 8%, smagas pakāpes 12% vs. 3%).  

13. Par 3.- 5. pakāpes blakusparādībām ziņoja 73% pacientu Brigatinibum grupā vs. 61% 

Crizotinibum grupā.  

14. Blakusparādību dēļ ārstēšanu pārtrauca 13% Brigatinibum grupā vs. 9% Crizotinibum 

grupā. Devu samazināšana tika veikta attiecīgi 38% vs. 25%.  

15. Starp grupām nenovēroja atšķirības simptomos, kas varētu būt saistīti ar kreatīna 

fosfokināzes līmeņa paaugstināšanos.  

16. 30 dienu laikā pēc pēdējās Brigatinibum devas saņemšanas saistībā ar blakusparādībām 

miruši 9 pacienti (7%) un 11 pacienti (8%) pēc Crizotinibum.  

17. Intersticiālu plaušu slimību vai pneimonītu novēroja 5% Brigatinibum grupā vs. 2% 

Crizotinibum grupā, smagas pakāpes- attiecīgi 3% vs. <1%. Agrīns sākums minētajām 

blakusparādībām (3-8 dienu laikā)-  3% Brigatinibum grupā, 2% pacientiem, kam tika mainīta 

terapija no Crizotinibum, nevienam pacientam Crizotinibum grupā.  

18. Laika mediāna, kad novēroja pasliktināšanos GHS/QoL rādītājos, 26,7 mēneši 

Brigatinibum grupā vs. 8,3 mēneši Crizotinibum grupā (p= 0,049). Pacientiem, kuri iepriekš nebija 

saņēmuši ķīmijterapiju, laika mediāna netika sasniegta Brigatinibum grupā vs. 8,3 mēneši 

Crizotinibum grupā (p= 0,0695).  

19. Starp pacientiem, kuriem novēroja uzlabojumu GHS/QoL skalās, ilguma mediāna netika 

sasniegta Brigatinibum grupā vs. 12 mēneši Crizotinibum grupā (p<0,0001). Pacientiem, kuri 

iepriekš nebija saņēmuši ķīmijterapiju, uzlabojumu ilguma mediāna netika sasniegta Brigatinibum 

grupā vs. 9,9 mēneši Crizotinibum grupā (p= 0,0002).  

 

II. Pacienti pēc terapijas ar Crizotinibum 

 

3. Kim et al. “Brigatinib in Patients With Crizotinib- Refractory Anaplastic Lymphoma 

Kinase- Positive Non- Small- Cell Lung Cancer: A Randomized, Multicenter Phase II Trial”, J 

Clin Oncol (2017)- ALTA pētījums: 

- randomizēts, atklāts, daudzcentru starptautisks 2. fāzes pētījums, iekļauti 222 vismaz 18 

gadus veci pacienti ar lokāli progresējošu vai metastātisku ALK pozitīvu nesīkšūnu plaušu vēzi, ar 

pētnieku novērtētu slimības progresiju, lietojot Crizotinibum, ar vismaz vienu izmērāmu 

bojājumu, adekvātām orgānu un hematoloģiskām funkcijām, ar labu vispārējo stāvokli (PS≤2 pēc 

ECOG). Pacienti nav iepriekš saņēmuši citu ALK inhibitoru terapiju, tikai Crizotinibum, kas 

pārtraukta vismaz 3 dienas pirms Brigatinibum, citotoksiska ķīmijterapija vai staru terapija 

pārtraukta 14 dienas vai monoklonālas antivielas 30 dienas pirms pētījuma sākuma.  

Izslēgšanas kritēriji: pulmonāla intersticiāla slimība anamnēzē, ar zālēm (drug -related) 

saistīts pneimonīts, neiroloģiski nestabilas simptomātiskas smadzeņu metastāzes, nepieciešama 

paaugstināta kortikosteroīdu deva. 

Mērķi: 

Primārais mērķis- pētnieku  apstiprināta objektīva atbildes reakcija (ORR) pēc RECIST 

kritērijiem. 
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Sekundārie- centrālā vērtējuma ORR, CNS atbildes reakcija (neatkarīga vērtējuma 

intrakraniāla ORR un dzīvildze bez slimības progresijas pacientiem ar aktīvām metastāzēm 

smadzenēs), atbildes reakcijas ilgums, dzīvildze bez slimības progresijas, kopējā dzīvildze, 

drošība, panesamība. 

Terapijas shēma: 

Pacienti randomizēti attiecībā 1:1, stratificēti atkarībā no metastāzēm smadzenēs un labāko 

atbildes reakciju uz Crizotinibum terapiju pēc pētnieku vērtējuma:  

1. grupa (A)- 112 pacienti saņēma Brigatinibum 90mg vienu reizi dienā; 

2. grupa (B)- 110 pacienti saņēma Brigatinibum 180mg vienu reizi dienā pēc 7 dienu 90mg 

devas;  

Ārstēšanu turpināja līdz slimības progresijai, kad nepieciešama alternatīva sistēmiska terapija,  

nepanesamai toksicitātei vai citu apsvērumu dēļ. Pēc pētnieku vērtējuma iespējama terapijas 

turpināšana arī pēc progresijas. A grupas pacienti pēc objektīvas slimības progresijas varēja 

saņemt Brigatinibum 180mg dienā. Devu pārtraukšana vai samazināšana pieļauta, lai ietekmētu ar 

ārstēšanu saistītas blakusparādības.  

Iekļaujot pētījumā, pacientiem veikti krūšu kurvja un vēdera dobuma datortomogrāfijas vai 

magnētiskās rezonanses izmeklējumi ar kontrastvielu. Smadzeņu izmeklējumi veikti pacientiem ar 

metastāzēm smadzenēs. Slimība vērtēta katras 8 nedēļas līdz 15. ciklam (28 dienu ciklā), pēc tam 

katras 12 nedēļas līdz progresijai. Dzīvildzes novērojumi veikti katrus 3 mēnešus pēc ārstēšanas 

pārtraukšanas. 

Uzsākot pētījumu, 69% pacientu novērotas metastāzes smadzenēs. 74% pacientu iepriekš 

saņēmuši ķīmijterapiju. 65% novērota labākā atbildes reakcija, iepriekš lietojot Crizotinibum.  

 

Rezultāti: 

1. Vidējais novērojums A grupā 7,8 mēneši (0,1- 16,7) un 8,3 mēneši B grupā (0,1- 20,2), 

šajā laikā terapiju turpināja saņemt attiecīgi 57% un 69% pacientu. 

Pētnieku vērtējums: 

2. A pacientu grupā ORR 45% (97,5%CI, 34%- 56%) vs. 54% B grupā (97,5%CI, 43%- 

65%). Starp pacientiem, kas iepriekš saņēmuši ķīmijterapiju, ORR A grupas pacientiem 42% vs. 

54% B grupā. No pacientiem, kas nebija saņēmuši iepriekšēju ķīmijterapiju- 52% katrā grupā.  

3. Laika līdz atbildes reakcijai mediāna 1,8 mēneši (1,7-9,1) A grupā vs. 1,9 mēneši (1,0- 

11,0) B grupā. Atbildes reakcijas mediāna datu analīzes laikā 13,8 mēneši (95%CI, 5,6- 13,8) A 

grupā vs. 11,1 mēneši (95%CI, 9,2- 13,8) B grupā.  

4. Dzīvildzes bez slimības progresijas mediāna 9,2 mēneši (95%CI, 7,4- 15,6) A grupā vs. 

12,9 mēneši (11,1- NR) B grupā, HR 0.55 (95%CI, 0,35 – 0,86; B vs. A). 

5. Prognozētā 12 mēnešu dzīvildzes varbūtība 71% (95%CI, 60% - 79%) A grupā vs. 80% 

(67% - 88%) B grupā.   

Neatkarīgs vērtējums par “visa ķermeņa efektivitāti” (whole- body efficacy):  

6. ORR novērota 48% (95%CI, 39% - 58%) pacientu A grupai vs. 53% (95%CI, 43%-

62%) B grupai.  

7. Atbildes reakcijas mediāna A grupā 13,8 mēneši (95%CI, 7,4- NR) vs. 13,8 mēneši 

(95%CI, 9,3- NR) B grupā.  

8. dzīvildzes bez slimības progresijas mediāna 9,2 mēneši (95%CI, 7,4- NR) A grupā vs. 

15,6 mēneši (11.0-NR) B grupā.  

Neatkarīgs vērtējums par intrakraniālu efektivitāti: 

9. ORR pacientiem ar metastāzēm smadzenēs pētījuma sākumā 42% (95%CI, 23% - 63%) A 

grupā vs. 67% (95%CI, 41% - 87%) B grupā.  

10. Pacientiem, kuriem novērota intrakraniāla atbildes reakcija, tās ilgums nav sasniegts ne A 

grupā (95%CI, 3,7 mēneši- NR), ne arī B grupā ( 5,6 mēneši- NR).  

11. Intrakraniālās dzīvildzes bez slimības progresijas mediāna 15,6 mēneši (95%CI, 7.3- 15.7) 

vs. 12.8 mēneši (11.0- NR).  

Drošība: 
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12. Visbiežāk ziņotās jebkuras pakāpes blakusparādības saistītas ar gremošanas traktu (slikta 

dūša 33% vs. 40%, diareja 19% vs. 38%), galvassāpēm (28% vs. 27%), klepus (18% vs. 34%).  

13. Biežāk sastopamās 3. un smagākas pakāpes blakusparādības- hipertensija (6% vs. 6%), 

paaugstināts kreatinīna fosfokināzes līmenis asinīs (3% vs. 9%),  

14. Ar elpošanas sistēmu saistītas agrīnas blakusparādības (laika mediāna līdz sākumam 2 

dienas (1- 9 dienas) - dispnoju, hipoksiju, klepu, pneimoniju, pneimonītu- novēroja  14 pacientiem 

(6%), 7 pacientiem (3%)- 3. un smagākas pakāpes. Šīs blakusparādības novēroja 90mg lietošanas 

laikā un netika novērotas tad, kad lietoti 180mg. Sūdzības mazinātas, pārtraucot Brigatinibum 

lietošanu un 6 pacientiem veiksmīgi atjaunota zāļu lietošana.  

15. Devu mazināšana blakusparādību dēļ veikta 7% pacientu A grupā vs. 20% pacientu B 

grupā.  

16. Zāļu lietošana jebkura iemesla dēļ pārtraukta 18% pacientu A grupā vs. 36% B grupā.  

17. 30 dienu laikā pēc pēdējās devas lietošanas miruši 8 pacienti (4%). 

Dzīves kvalitātes vērtējums: 

18. Globālā veselības stāvokļa/ dzīves kvalitātes rādītāji (pamatojoties uz EORTC QLQ-C30 

anketas jautājumiem) pakāpeniski paaugstinājās apmēram līdz 7. mēnesim, pēc tam samazinājās, 

bet saglabājās augstāks vērtējums, salīdzinot ar iekļaušanu pētījumā. Netika novērotas atšķirības 

starp grupām ne pētījuma sākumā, ne sekojošos novērojumos. 

 

4. Huber et al. “Brigatinib in Crizotinib-Refractory ALK+ NSCLC: 2-Year Follow-up on 

Systemic and Intracranial Outcomes in the Phase 2 ALTA Trial” Journal of Thoracic Oncology 

(2019)- ALTA pētījuma 2 gadu rezultāti (ZVA materiāls), kad 27% pacientu joprojām saņēma 

Brigatinibum: 

- novērojuma ilguma mediāna 19,6 mēneši A grupā vs. 24,3 mēneši B grupā;  

- pēc pētnieku vērtējuma ORR novēroja 46% pacientu A grupā vs. 56% B grupā;   

- dzīvildzes bez slimības progresijas mediāna pēc neatkarīga vērtējuma 9,2 mēneši vs. 16,7 

mēneši; 

- kopējās dzīvildzes mediāna 29,5 mēneši vs. 34,1 mēnesis;  

- intrakraniāla atbildes reakcija pēc neatkarīga vērtējuma pacientiem, kuriem metastāzes 

smadzenēs konstatētas, jau iekļaujot pētījumā – 50% vs. 67%; atbildes reakcijas ilgums mediāna 

9,4 mēneši vs. 16,6 mēneši;  

- intrakraniālās dzīvildzes bez slimības progresijas mediāna pēc neatkarīga vērtējuma 12,8 

mēneši vs. 18,4 mēneši; 

- nav konstatēti jauni drošības  apdraudējumi (safety findings).  

 

III. Citas izmantotās publikācijas 

 

5. Peters et al. “Alectinib versus crizotinib in untreated ALK-positive non-small-cell lung 

cancer” N Engl J Med (2017)- publikācija, kurā salīdzināts Crizotinibum vs. Alectinibum, 

izmantota Brigatinibum vs. Alectinibum netiešajam salīdzinājumam: starptautisks, randomizēts, 

atklāts 3. fāzes pētījums, iekļauti 303 vismaz 18 gadus veci pacienti ar citoloģiski vai histoloģiski 

apstiprinātu ALK pozitīvu progresējošu nesīkšūnu plaušu vēzi, vispārējais stāvoklis pēc ECOG 0-

2 (5 punktu skalā), nav saņēmuši iepriekšēju metastātiskas slimības ārstēšanu. Iekļauti arī pacienti 

ar asimptomātiskām smadzeņu vai leptomeningeālām metastāzēm. Iepriekšēja staru terapija 

pārtraukta vismaz 14 dienas pirms pētījuma. 

Mērķi: 

Primārais- dzīvildze bez slimības progresijas pēc pētnieku vērtējuma. 

Sekundārie- PFS pēc neatkarīga vērtējuma, laiks līdz CNS progresijai, objektīva atbildes reakcija, 

kopējā dzīvildze.  

Citi- atbildes reakcijas ilgums, CNS atbildes reakcija un tās ilgums, drošība.  

Visus ar CNS saistītos rezultātus vērtēja neatkarīga komiteja. 

Terapijas shēma- pacienti randomizēti 1:1, stratificēti, ņemot vērā pacienta vispārējo stāvokli 

pēc ECOG, rasi, CNS metastāzes pētījuma sākumā: 
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1. grupa- 152 pacienti saņēma Alectinibum 600mg 2 reizes dienā; 

2. grupa- 151 pacienti saņēma 250mg Crizotinibum divas reizes dienā.  

Ārstēšanu turpināja līdz slimības progresijai, neakceptējamai toksicitātei, nāvei vai dalības 

pārtraukšanai pētījumā. Pacientus izmeklēja katras 8 nedēļas līdz slimības progresijai. 

No iesaistītajiem pacientiem nesmēķētāji bija 61- 65%,  aktīvi smēķētāji 3%- 8%. 38%- 42% 

pacientu, iekļaujot pētījumā, bija atklātas metastāzes smadzenēs. 

 

Rezultāti: 

1. Efektivitāte vērtēta ITT populācijai.  

2.  Novērojuma ilguma mediāna 17,6 mēneši (0,3 – 27,0) Crizotinibum grupā vs. 18,6 mēneši 

(0,5 – 29,0) Alectinibum grupā. Analīzes veikšanas laikā terapiju pārtraukuši 45% pacientu 

Alectinibum grupā vs. 70% Crizotinibum grupā.  

3. Ārstēšanas ilguma mediāna 17,9 mēneši Alectinibum grupā vs. 10,7 mēneši Crizotinibum 

grupā.  

4. Slimības progresija vai nāve konstatēta 41% Alectinibum grupā vs. 68% Crizotinibum 

grupā.  

5. 12 mēneši dzīvildzes bez notikuma (event- free survival rate) rādītājs 68,4% (95%CI, 

61,0- 75,9) Alectinibum grupā vs. 48,7% (95%CI, 40,4 -56,9) Crizotinibum grupā, HR slimības 

progresijai vai nāvei 0,47 (95%CI, 0,34- 0,65); p<0,001. 

6. Dzīvildzes bez slimības progresijas mediāna ar Alectinibum netika sasniegta  (95%CI, 17,7 

mēneši- NR), salīdzinot ar 11,1 mēnesi (95%CI, 9,1 – 13,1) Crizotinibum grupā.  

8. Dzīvildzes bez slimības progresijas mediāna pēc neatkarīga vērtējuma 25,7 mēneši 

(95%CI, 19,9- NE) Alectinibum grupā vs. 10,4 mēneši (95%CI, 7,7- 14,6) Crizotinibum grupā, HR 

slimības progresijai vai nāvei 0,50 (95%CI, 0,36 – 0,70), p<0,001.  

9. CNS progresijas gadījumus novēroja 12% Alectinibum grupā vs. 45% Crizotinibum 

grupā(cēloņspecifisks (cause-specific) HR 0,16 (95%CI, 0,10 – 0,28; p<0,001). 

10. 12 mēnešu kumulatīvās sastopamības rādītājs (cumulative incidence rate) CNS progresijai 

9,4% (95%CI, 5,4 – 14,7) vs. 41,4% (95%CI, 33,2 – 49,4).  

11. ITT populācijā pēc pētnieku vērtējuma objektīvu atbildes reakciju Alectinibum grupā 

novēroja 82,9% (95%CI, 76,0 – 88,5) vs. 75,5% (95%CI, 67,8 – 82,1) Crizotinibum grupā, p = 

0,09- atšķirības rezultātos nav statistiski nozīmīgas. Atbildes reakcijas ilguma mediāna nav 

sasniegta Alectinibum grupā vs. 11,1 mēnesis Crizotinibum grupā.  

12. 12 mēnešu dzīvildzes bez notikuma rādītājs Alectinibum grupā 72,5% vs. 44,1% 

Crizotinibum grupā.  

13. CNS atbildes rādītājs 81%  Alectinibum grupā vs. 50% Crizotinibum grupā. Intrakraniālās 

atbildes reakcijas ilguma mediāna 17,3 mēneši Alectinibum grupā vs. 5,5 mēneši Crizotinibum 

grupā.  

14. 12 mēnešu dzīvildzes rādītājs 84,3% Alectinibum grupā vs. 82,5% Crizotinibum grupā.  

15. Kopējās dzīvildzes rādītāji nav sasniegti nevienā no grupām.  

16. Blakusparādības, kas novērotas vismaz par 5% biežāk Alcetinibum grupā: anēmija (20% 

vs. 5%), miaļģijas (16% vs. 2%), paaugstināts bilirubīna līmenis (15% vs. 1%), svara pieaugums 

(10% vs. 0%), kaulu un muskuļu sāpes (7% vs. 2%), fotosensitivitātes reakcijas (5% vs. 0%).  

17. Crizotinibum grupā biežāk novēroja sliktu dūšu (48% vs. 14%), diareju (45% vs. 12%), 

vemšanu (38% vs. 7%). 

18. 3. un smagākas pakāpes blakusparādības novēroja 41% pacientu Alectinibum grupā vs. 

50% pacientu Crizotinibum grupā, abās grupās tās bija izmaiņas laboratorijas izmeklējumos.  

19. Par nopietnām blakusparādībām ziņoja 28% pacientu Alectinibum grupā vs. 29% 

Crizotinibum grupā.  

20. Fatālas blakusparādības novērotas 3% pacientu Alectinibum grupā vs. 5% Crizotinibum 

grupā.  

21. Devu samazinājumu, pārtraukšanu un pētījuma pārtraukšanu Alectinibum grupā novēroja 

attiecīgi 16%, 19%, 11% vs. 21%, 25%, 13% Crizotinibum grupā. 
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6. Camidge et al. “Management Strategies for Early-Onset Pulmonary Events Associated with 

Brigatinib” J Thor Oncol (2019)- publikācija par terapijas laikā ar Brigatinibum novērotām 

elpošanas sistēmas blakusparādībām (intersticiāla plaušu slimība, pneimonīts) -  atsevišķos 

gadījumos (3-6% gadījumu) dažu dienu laikā pēc ārstēšanas ar Brigatinibum uzsākšanas novēro 

agrīni attīstījušos plaušu notikumus. Pašlaik zāļu aprakstā ieteikta zāļu lietošanas apturēšana un 

pēc tam devas samazināšana 1. un 2. pakāpes gadījumos, kā arī terapijas pārtraukšana smagākos 

gadījumos. Klīniskā pieredze rāda, ka pastāv alternatīvas stratēģijas droši ārstēšanas turpināšanai. 

Publikācijā izskatītas dažādas devu un taktikas stratēģijas, lai samazinātu šo blakusparādību 

attīstības smagumu un turpināt pretaudzēju terapiju. 

 

7. Elliott et al. “ALK inhibitors for non-small cell lung cancer: A systematic review and 

network meta-analysis” PLOS ONE (2020): tīkla meta analīze par ALK inhibitoru efektivitāti, 

analizēti 13 randomizēti kontrolēti pētījumi, iesaistīti pacienti ar ALK vai ROS1 pozitīvu 

nesīkšūnu plaušu vēzi, kuri saņēmuši jebkuru no ALK inhibitoriem:  

- ar ārstēšanu saistīti nāves gadījumi novēroti reti, 10 gadījumi saistīti ar Crizotinibum 

lietošanu (RD vs. ķīmijterapija: 0,49, 95%CI, –0,16 – 1,46; OR 2,58 (0,76–11,37); 

- visi ALK inhibitori uzlaboja dzīvildzes bez slimības progresijas rādītājus, salīdzinot ar 

ķīmijterapiju- HR (95%CI) Crizotinibum 0,46 (0,39–0,54); Ceritinibum 0,52 (0,42–0,64); 

Alectinibum 300 BID 0,16 (0,08–0,33]; Alectinibum 600 BID 0,23 (0,17–0,30); Brigatinibum 0,23 

(0,15–0,35]), kamēr Alectinibum un Brigatinibum uzlaboja dzīvildzi bez slimības progresijas, 

salīdzinot ar Crizotinibum un Ceritinibum (Alectinibum vs. Crizotinibum 0,34 (0.17–0.70); 

Alectinibum vs. Ceritinibum 0,30 (0,14–0,64); Brigatinibum vs. Crizotinibum 0,49 (0,33–0,73); 

Brigatinibum vs. Ceritinibum 0,43 (0,27–0,70); 

- salīdzinot ar ķīmijterapiju, dzīvildzes rādītāji tiek uzlaboti, lietojot Alectinibum (HR 0,57 

(95%CI, 0,39–0,83) un Crizotinibum (0,68 (0,48–0,96); 

- Crizotinibum (OR 2.08 (95%CI 1,56–2,79) un Alectinibum  (1,60 (1,00–2,58)), bet ne  

Ceritinibum lietošana  (1,25 (0,90–1,74), paaugstina nopietnu blakusparādību risku, salīdzinot ar 

ķīmijterapiju; 

- iegūtie rezultāti ir līdzvērtīgi gan iepriekš ārstētiem, gan neārstētiem pacientiem.  

Secinājumi no publikācijas: ar ārstēšanu saistīti nāves gadījumi nav bieža parādības 

pacientiem ar ALK pozitīvu nesīkšūnu plaušu vēzi. Ārstēšana ar Alectinibum un Brigatinibum var 

uzlabot dzīvildzes bez slimības progresijas rādītājus, salīdzinot ar citiem ALK inhibitoriem.  

Kopējās dzīvildzes rādītājus ietekmē terapijas maiņa starp grupām, tādēļ rezultāti jāvērtē ļoti 

uzmanīgi.  

 

Informācija no vadlīnijām un citu valstu izvērtējumiem: 

 

1. ESMO (European Society for Medical Oncology) “Metastatic non-small cell lung cancer: 

ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up” (2019, 2020): 

Pirmās līnijas terapija pacientiem ar ALK pozitīvu nesīkšūnu plaušu vēzi:  

- pacientiem jāsaņem ALK tirozīnkināzes inhibitori, t.sk. Crizotinibum (I, A), Ceritinibum 

(I, B), Alectinibum (I, A) vai Brigatinibum (I, B).  

- Alectinibum lietošana ir saistīta ar garāku dzīvildzi bez slimības progresijas un zemāku 

toksicitāti, salīdzinot ar Crizotinibum, kā arī uzrāda aktivitāti attiecībā uz CNS metastāzēm 

pacientiem, kas iepriekš nav saņēmuši ārstēšanu (I, A); 

- Brigatinibum lietošana ir saistīta ar ilgāku dzīvildzi bez slimības progresijas, salīdzinot ar 

Crizotinibum, vērtējot pirmās starpanalīzes, un uzrāda aktivitātes pret CNS metastāzēm iepriekš 

neārstētiem pacientiem (I, B);  

- pacientiem ar CNS iesaisti ALK TKI lietošana pirmajā līnijā ir efektīva, tiek rekomenēti 

Alectinibum (III, A), Brigatinibum (III, B) vai Ceritinibum (IV, B). Ceritinibum nodrošina labāku 

ārstēšanas stratēģiju, salīdzinot ar ķīmijterapiju (I, B) un iespējams, arī Crizotinibum  (IV, B). 

Alectinibum pierādīts kā labāka ārstēšanas iespēja, salīdzinot ar Crizotinibum  (I, A). Arī 

Brigatinibum pierādīts kā labāka ārstēšanas iespēja, salīdzinot ar Crizotinibum  (I, B).  
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Otrās un sekojošu līniju terapija:  

- jebkuram pacientam ar ALK pozitīvu audzēju jāsaņem jaunākās paaudzes ALK TKI kā 

nākošās līnijas terapija, ja tāda nav saņemta iepriekš  (I, A); 

- Ceritinibum un Alectinibum tiek rekomendēti pacientiem ar ALK-pozitīvu progresējošu 

nesīkšūnu plaušu vēzi, kuriem novērota slimības progresija pēc Crizotinibum vai novērota tā 

nepanesība (I, A);  

- Brigatinibum ir papildus ārstēšanas iespēja Crizotinibum rezistences gadījumā (III, A);  

- pacientiem, kuriem novērota CNS progresija terapijas ar Crizotinibum laikā, ārstēšanā 

jālieto nākošās paaudzes ALK TKI (II, A) 

2. NCCN (National Comprehensive Cancer Network) Clinical Practice Guidelines in 

Oncology “Non-Small Cell Lung Cancer” Version 2.2021:  

- ja ALK pozitīvs rezultāts noteikts pirms terapijas uzsākšanas, pirmās līnijas ieteicamā 

terapija (1. kategorija): Alcetinibum, Alectinibum, Brigatinibum, Lorlatinibum. Crizotinibum 

lietojams noteiktos apstākļos; 

- ja ALK pozitīvs rezultāts konstatēts 1. līnijas terapijas lietošanas laikā, ieteikts pabeigt 

plānoto sistēmisko terapiju vai to pārtraukt un uzsākt ārstēšanu ar Alectinibum, Brigatinibum, 

Lorlatinibum vai Crizotinibum;  

- nākošajā terapijas līnijā, ja novērota progresija, lietojot Crizotinibum, ieteikti  Alectinibum, 

Brigatinibum, Ceritinibum.   

3. PBAC (Pharmaceutical Benefits Advisory Committee, Austrālija, 2019):  Brigatinibum 

monoterapijā tiek atbalstīts lokāli progresējoša (IIIB stadija) vai metastātiska (IV stadija) ALK 

pozitīva neplakanšūnu vai nespecificēta nesīkšūnu plaušu vēža ārstēšanai;  

- Brigatinibum izmaksu efektivitāte būtu akceptējama, ja tiku veikta izmaksu minimizācija, 

salīdzinot ar Alectinibum (recommendation for listing was based on, among other matters, its 

assessment that the cost-effectiveness of brigatinib would be acceptable if it were cost-minimised 

against alectinib);  

- nav pierādījumu par optimālu ALK inhibitoru terapijas secību; 

- ALTA-1L pētījumā pierādīts Brigatinibum 1. līnijas terapijas efektivitātes un drošības 

pārākums pār Crizotinibum, kas pieļauj tā lietošanu 1. līnijā, īpaši kā alternatīvu pacientiem ar 

intrakraniālu aktivitāti, kā arī ar atšķirīgu drošības un panesamības profilu; 

- Alectinibum atzīts kā atbilstoša salīdzinošā terapija, balstoties uz netiešu klīnisko pētījumu 

ALTA-1L un ALEX rezultātu salīdzinājumu iepriekš ar TKI inhibitoriem neārstētiem pacientiem, 

izmantojot Crizotinibum kā kopēju referenci;   

- PBAC uzskata, ka Brigatinibum un Alcetinibum lietošanai 1.  līnijā ir lielāka nozīme 

esošajā praksē ALK pozitīviem pacientiem, salīdzinot ar rezultātiem no 2. līnijas pētījumiem, 

kuros iesaistīta salīdzinoši neliela pacientu populācija, kas pirms tam saņēmuši ārstēšanu ar 

Crizotinibum, ņemot vērā to, ka klīniskajā praksē Crizotinibum lietošana samazinās; 

- Pirmās līnijas terapijā Brigatinibum dzīvildzes bez slimības progresijas risku attiecība 

(HR) ir salīdzināma ar Alectinibum HR un būtiski nemainās, neskatoties uz atšķirīgo novērošanas 

laiku- Alectinibum 28 mēneši, Brigatinibum 11 mēneši. Arī prognozētās dzīvildzes bez slimības 

progresijas varbūtības pēc Kaplan- Meier ekstrapolācijas ir līdzīgas. Līdz ar to ir secināts, ka 

efektivitāte, ārstējot ar šiem medikamentiem, netiešajā salīdzinājumā ir līdzvērtīga (non-inferior) 

attiecībā uz dzīvildzi bez slimības progresijas, bet ne uz kopējās dzīvildzes rādītājiem, galvenokārt 

tādēļ, ka abos pētījumos tie nav pieejami. Tāpat nav novērotas būtiskas atšķirības attiecībā uz 

kopējās atbildes reakcijas un intrakraniālās atbildes reakcijas gadījumiem;  

- Novērota garāka kopējās dzīvildzes un dzīvildzes bez slimības progresijas mediāna 

Brigatinibum vs. Alectinibum, tomēr šie rezultāti jāvērtē uzmanīgi, jo iegūti netiešā salīdzinājumā, 

kurā ietverti viena zara pētījumi bez kopējas references grupas. Tādēļ tiek pieņemts, ka 

Alcetenibum un Brigatinibum uzrāda līdzvērtīgu efektivitāti pacientiem pēc terapijas ar 

Crizotinibum;  
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- Augstāks pētījumu pārtraukušo un devu samazinājuma rādītājs novērots Brigatinibum 

pētījumā, tomēr jāņem vērā, ka katram ALK -TKI ir atšķirīgs drošības profils, kas padara tiešu 

salīdzināšanu apgrūtinošu, tādēļ tiek pieņemts, ka atšķirības šajos profilos nav būtiskas; 

- PBAC uzskata, ka Brigatinibum var aizstāt Alectinibum gan pirmajā, gan otrajā ārstēšanas 

līnijā. 

 

Iepriekš neārstētiem pacientiem:  

4. SMC (The Scottish Medicines Consortium, Lielbritānija)  (2020): Brigatinibum ir 

akceptēts lietošanai monoterapijā iepriekš ar ALK inhibitriem neārstētiem pacientiem ar ALK 

pozitīvu progresējošu nesīkšūnu plaušu vēzi. Brigatinibum ir viena no ārstēšanas iespējām šiem 

pacientiem tirozīnkināzes inhibitoru zāļu grupā. Tirozīnkināzes inhibitori minētajai indikācijai ir 

vērtēti orfānzāļu procesā. Šī rekomendācija ir spēkā tikai saistībā ar esošo Pacientu pieejamības 

shēmu (Patient Access Scheme, PAS), ar kuras palīdzību ir uzlabota zāļu izmaksu efektivitāte, un 

ir spēkā shēmas darbības laikā vai arī gadījumā, ja tiek piedāvāta līdzvērtīga vai zemāka zāļu cena. 

5. NICE (The National Institute for Health and Care Excellence, Lielbritānija)  “Brigatinib 

for ALK-positive advanced non-small-cell lung cancer that has not been previously treated with 

an ALK inhibitor” (2020): Brigatinibum tiek rekomendēts kā ārstēšanas iespēja pacientiem ar 

iepriekš ar ALK inhibitoriem neārstētu ALK pozitīvu progresējošu nesīkšūnu plaušu vēzi tikai ar 

nosacījumu, ka medikaments tiek nodrošināts saskaņā ar noslēgto komerciālo vienošanos. Kā 

atbilstoša salīdzinošā terapija atzīmēti Alectinibum un Crizotinibum. Brigatinibum ir efektīvāks, 

salīdzinot ar Crizotinibum, bet nav skaidrs dzīvildzes ieguvuma apmērs. Nav tiešu pierādījumu 

salīdzinošai Brigatinibum un Alectibnibum efektivitātei, bet netiešai salīdzināšanai ir piemēroti 

dati no pētījumiem ALTA-1L un ALEX. Nav skaidrs, vai Brigatinibum ieguvums attiecībā uz 

kopējās dzīvildzes rādītājiem ir līdzvērtīgs Alectinibum. Neskaidrības par kopējās dzīvildzes 

ieguvumu saistītas ar šo datu trūkumu.   

 

Iepriekš ar Crizotinibum ārstētiem pacientiem:  

6. SMC (2019): Brigatinibum ir akceptēts lietošanai monoterapijā pieaugušiem pacientiem ar 

ALK pozitīvu nesīkšūnu plaušu vēzi, kas iepriekš saņēmuši ārstēšanu ar Crizotinibum. Ārstējot ar 

Brigatinibum, viena zara atklātā 2. fāzes pētījumā 56% pacientu, novērota objektīva atbildes 

reakcija. Brigatinibum  vērtēts kā ārstēšana dzīves noslēgumā (end of life treatment) un 

ultraorfānās zāles. Veidojot šo rekomendāciju, ņemts vērā ieguvums no Pacientu pieejamības 

shēmas, ar kuru ir uzlabota zāļu izmaksu efektivitāte. 

8. NICE “Brigatinib for treating ALK-positive advanced non-small-cell lung cancer after 

crizotinib “ (2019): Brigatinibum lietošana tiek rekomendēta pacientiem ar ALK pozitīvu 

progresējošu nesīkšūnu plaušu vēzi pēc Crizotinibum lietošanas ar nosacījumu, ka kompānija veic 

zāļu piegādes saskaņā ar noslēgto komerciālo līgumu. Brigatinibum varētu būt efektīvāks un labāk 

panesams pacientiem ar smadzeņu metastāzēm, salīdzinot ar pieejamo ārstēšanu. Izmaksu 

efektivitātes novērtējumā (estimates) ir daudz neskaidrību, īpaši tāpēc, ka ieguvums no 

Brigatinibum turpinājās arī pēc ārstēšanas pārtraukšanas. Pacientu populācija, kas atbilst 

ārstēšanai ar Brigatinibum, ir neliela un samazināsies, jo Crizotinibum vairs nav (vienīgā) pirmās 

līnijas terapija pacientiem ar ALK pozitīvu nesīkšūnu plaušu vēzi. Turpmākā ārstēšana ar 

Brigatinibum būs ierobežota tikai tiem, kas jau saņēmuši Crizotinibum.  

9. pCODR (Pan-Canadian Oncology Drug Review, Kanāda, 2019):  Brigatinibum apmaksa 

netiek rekomendēta pieaugušiem pacientiem ar ALK pozitīvu lokāli progresējošu vai metastātisku 

nesīkšūnu plaušu vēzi, kuriem novērota slimības progresija vai kuri nepanes ALK inhibitoru 

Crizotinibum.  

- Nav pārliecības, ka ir sasniegts net klīniskais ieguvums, salīdzinot ar Alectinibum, 

Ceritinibum vai  ķīmijterapiju monoterapijā, ņemot vērā ierobežotos pierādījumus no 2. fāzes 

klīniskā pētījuma (izmantoti nerandomizēti pētījumi- 2. fāzes ALTA un 1./2/ fāzes Study 101). Ir 

pierādīts, ka Brigatinibum izraisa audzēja atbildes reakciju, tomēr nav iespējams noteikt šīs 

terapijas efektivitāti salīdzinājumā ar citu pieejamo terapiju, jo trūkst lēmuma pieņemšanai svarīgu 
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datu par kopējo dzīvildzi, dzīvildzi bez slimības progresijas, dzīves kvalitāti. Ņemot vērā to, ka ir 

pieejama cita terapija pēc progresijas vai Crizotinibum nepanesības, nav skaidrs, vai Brigatinibum 

spēj atrisināt līdz šim nenosegtas ārstēšanas vajadzības,  

- Nav iespējams izdarīt secinājumus par Brigatinibum izmaksu efektivitāti, salīdzinot ar 

Alectinibum, Ceritinibum vai ķīmijterapiju monoterapijā, neskaidrību dēļ par papildu dzīvildzes 

ieguvumiem, kas izmantoti ekonomiskajā modelī.   

 

 

Secinājumi pēc zāļu ārstnieciskās efektivitātes izvērtējuma: 

 

Iepriekš neārstētiem pacientiem: 

1. Atklātā, randomizētā 3. fāzes ALTA-1L pētījumā prognozētais 24 mēnešu dzīvildzes bez 

slimības progresijas rādītājs Brigatinibum grupā 48% vs. 26% Crizotinibum grupā.  

2. Dzīvildzes bez slimības progresijas mediāna ITT populācijai 24 mēneši Brigatinibum 

grupā vs. 11 mēneši Crizotinibum grupā.  

3. Prognozētais 24 mēnešu intrakraniālais dzīvildzes bez slimības progresijas rādītājs 

pacientiem, kuriem smadzeņu metastāzes konstatētas, iekļaujot pētījumā- 48% Brigatinibum grupā 

vs. 15% Crizotinibum grupā.  

4. Dzīvildzes bez slimības progresijas mediāna pacientiem ar smadzeņu metastāzēm pētījuma 

sākumā 24 mēneši Brigatinibum grupā vs. 5,6 mēneši Crizotinibum grupā.  

5. Prognozētajos 24 mēnešu kopējās dzīvildzes rādītājos atšķirības starp terapijas grupām nav 

statistiski nozīmīgas.  

6. Attiecībā uz dzīves kvalitātes rādītājiem pasliktināšanos GHS/QoL skalās ātrāk novēroja 

Crizotinibum grupā (8,3 mēneši vs. 26,7 mēneši).  

Iepriekš ar Crizotinibum ārstētiem pacientiem:  

7. Atklātā, randomizētā 2. fāzes ALTA pētījumā, kurā salīdzinātas 2 dažādas Brigatinibum 

devas, pacientiem, kuri saņēma zāļu aprakstam atbilstošu ārstēšanas shēmu (B grupa), pēc 

neatkarīga novērtējuma sasniedza labāku dzīvildzes bez slimības progresijas mediānu, salīdzinot 

ar 90mg (A) grupu- 15,6 mēneši vs. 9,2 mēneši.  

8. B grupas pacientiem prognozētā 12 mēnešu dzīvildzes varbūtība 80% vs. 71%.  

9. Novērojuma laikā netika sasniegta atbildes reakcijas ilguma mediāna.  

10. Netika novērotas atšķirības starp devu grupām attiecībā uz pacientu dzīves kvalitātes 

novērtējumu.  

Drošība 

11. Ārstējot ar Brigatinibum vai Crizotinibum, visbiežāk novērotās (vairāk kā 25% pacientu) 

blakusparādības saistītas ar gremošanas traktu (diareja, slikta dūša), paaugstinātu kreatīna 

fosfokināzes līmenis asinīs, klepu,  paaugstinātas aminotransferāzes, hipertensiju.   

12. Par 3.- 5. pakāpes blakusparādībām ziņoja 73% pacientu Brigatinibum grupā vs. 61% 

Crizotinibum grupā. Blakusparādību dēļ ārstēšanu pārtrauca 13% Brigatinibum grupā vs. 9% 

Crizotinibum grupā. Devu samazināšana tika veikta attiecīgi 38% vs. 25%.  

13. Pēc terapijas pabeigšanas saistībā ar blakusparādībām miruši 7% pacientu Brigatinibum 

grupā vs. 8% Crizotinibum grupā.  

14. Vairāk pacientiem Brigatinibum grupā novēroja intersticiālu plaušu slimību vai 

pneimonītu. Šo blakusparādību kontrolēšanai izmantotas tādas metodes kā terapijas pārtraukšana 

uz laiku, devu samazinājums vai pētāmo zāļu pilnīga pārtraukšana u.c.   

Citi apsvērumi: 

15. Metaanalīzē, kur salīdzināti dažādu ALK TKI inhibitoru efektivitātes un drošības 

rezultāti, konstatēts, ka ar ārstēšanu saistīti nāves gadījumi nav bieža parādības pacientiem ar ALK 

pozitīvu nesīkšūnu plaušu vēzi. Ārstēšana ar Alectinibum un Brigatinibum var uzlabot dzīvildzes 
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bez slimības progresijas rādītājus, salīdzinot ar citiem ALK inhibitoriem.  Kopējās dzīvildzes 

rādītājus ietekmē terapijas maiņa starp grupām, tādēļ rezultāti jāvērtē ļoti uzmanīgi. 

16. Starptautiskās klīniskās vadlīnijās ir atbalstīta Brigatinibum kā viena no ALK TKI grupas 

medikamenta lietošana gan iepriekš neārstētiem pacientiem, gan pacientiem, kas pirms tam 

saņēmuši Crizotinibum vai arī novērota tā nepanesība.  

17. Citu valstu atbildīgo institūciju novērtējumos tiek akceptēta Brigatinibum lietošana, tomēr 

ir norādīts uz šobrīd nepieejamiem dzīvildzes un dzīvildzes bez slimības progresijas datiem, kas 

nepieciešami lēmumu pieņemšanai par zāļu kompensāciju.  

18. Pēc netieša salīdzinājuma veikšanas starp Brigatinibum un Alectinibum tiek uzskatīts, ka 

šīm abām terapijām ir līdzvērtīga efektivitāte, bet, salīdzinot ar Crizotinibum, - pārāka. 

Šobrīd pacientiem Latvijā nesīkšūnu plaušu vēža ārstēšanai ir pieejama platīnu saturoša 

ķīmijterapija (Cisplatinum, Carboplatinum) stacionāros.  

Kompensējamo zaļu sarakstā ir iekļauts Alectinibum ar izrakstīšanas nosacījumiem- izraksta 

onkologs-ķīmijterapeits iepriekš neārstētiem pacientiem ar ALK mutācijas pozitīvu  metastātisku 

nesīkšūnu plaušu vēzi (C34), ja vispārējais stāvoklis pēc Karnofska >70 balles, paredzamā 

dzīvildze >6 mēneši. 

 

Zāļu Alunbrig ekonomiskā novērtēšana veikta, pamatojoties uz Noteikumu 10.92. 

apakšpunktu, izvērtējot zāļu izmaksu efektivitāti Iesniegumā minētajai diagnozei un pacientu 

grupām. 

 

Zāļu izmaksu efektivitātes novērtējums  

 

Iesniegumā zālēm Alunbrig ir norādītas kompensācijas bāzes cenas: 

o Alunbrig (Brigatinibum) 30mg apvalkotās tabletes N28 – 1020,00 EUR, atbilstošā aptiekas 

cena 1149,18 EUR,  

o Alunbrig (Brigatinibum) 90mg apvalkotās tabletes N28 – 3030,00 EUR, atbilstošā aptiekas 

cena 3400,38 EUR,  

o Alunbrig (Brigatinibum) 180mg apvalkotās tabletes N28 – 4040,00 EUR, atbilstošā 

aptiekas cena 4531,58 EUR, 

(aptiekas cenas aprēķinātas saskaņā ar Noteikumu 28.punktu). 

 

Iesniegumam Iesniedzējs ir pievienojis dokumentu "Izmaksu minimizācijas analīze 

Alunbrig® (brigatinib) pielietošanai lokāli progresējoša vai metastātiska ALK pozitīva nesīkšūnu 

plaušu vēža ārstēšanā ", kurā norādīts, ka: 

1. Ekonomiskās analīzes mērķis ir veikt Alunbrig® ekonomisko analīzi tā iekļaušanas 

Kompensējamo zāļu sarakstā lietderības izvērtēšanai pacientiem ar ALK pozitīvu nesīkšūnu 

plaušu vēzi.  

2. Aprēķinā izmantotā salīdzināmā terapija – Kompensējamo zāļu sarakstā iekļautais 

pretaudzēju līdzeklis, ALK inhibitors Alectinibum, kam zāļu kompensācijas sistēmā noteikti 

izrakstīšanas nosacījumi - iepriekš neārstētiem pacientiem ar ALK mutācijas pozitīvu  

metastātisku nesīkšūnu plaušu vēzi (C34), ja vispārējais stāvoklis pēc Karnofska >70 balles, 

paredzamā dzīvildze >6 mēneši, kas atbilst vienai no Iesniegumā norādītajām pacientu mērķa 

grupām. 

3. Analizētā pacientu grupa - pacienti ar ALK pozitīvu progresējošu NSŠPV, kas iepriekš nav 

saņēmuši ārstēšanu ar ALK inhibitoru. 
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4. Tā kā nav pieejami tieši Brigatinibum un Alectinibum terapeitisko efektivitāti salīdzinoši 

klīniskie pētījumi, veikts klīnisko pētījumu ALTA-1L (Camidge R et al, 2020) un ALEX (Peters S 

et al, 2017) netiešs salīdzinājums, izmantojot 3 metodes. Neatkarīgi no pielietotās analīzes 

metodes tika secināts, ka attiecībā uz bez-progresijas dzīvildzes rādītājiem risku attiecība bija tuvu 

1, un abu medikamentu salīdzinājumam ir plašs ticamības intervāls un ietver 1, kas, savukārt, 

liecina, ka atšķirības starp abiem medikamentiem nav statistiski nozīmīgas. Rezultātā aprēķins 

pamatots ar pieņēmumu par līdzvērtīgu Brigatinibum un Alectinibum klīnisko efektivitāti attiecībā 

uz dzīvildzes bez progresijas rādītājiem 1.līnijas terapijā. 

5. Pamatojoties uz secinājumiem par līdzvērtīgu terapeitisko efektivitāti, veikta izmaksu 

minimizācijas analīze, aprēķinot abu salīdzināmo zāļu izmaksas 24 mēnešu periodam, kas atbilst 

novērotajai Brigatinibum dzīvildzei bez slimības progresijas ALTA-1L klīniskajā pētījumā. 

Secināts, ka atbilstoši pieņēmumam par līdzvērtīgu Brigatinibum un Alectinibum klīnisko 

efektivitāti, Alunbrig terapija ir izmaksu efektīvāka salīdzinājumā ar Alectinibum, un tā saistīta ar 

valsts budžeta līdzekļu iespējamu ietaupījumu. 

Aģentūras secinājumi pēc iesniegtās farmakoekonomiskās analīzes izvērtēšanas: 

1) Pieaugušiem pacientiem ar ALK pozitīvu progresējošu NSŠPV, kas iepriekš nav ārstēti ar 

ALK inhibitoru. Netiešajā salīdzinājumā ietverto klīnisko pētījumu populācijās pastāv zināmas 

atšķirības - ALEX pētījumā iekļāva iepriekš neārstētus pacientus, savukārt ALTA-1L – iepriekš ar 

ALK inhibitoru neārstētus pacientus un 26% pacientu brigatiniba grupā un 27% pacientu 

krizotiniba grupā bija saņēmuši vismaz 1 pilnu ciklu ķīmijterapijas; ALEX pētījumā vairāk 

pacientu nekā ALTA-1 pētījumā bija metastāzes centrālajā nervu sistēmā, kas var radīt zināmu 

neskaidrību (uncertainty) netiešā salīdzinājuma rezultātu interpretācijā. Šo neskaidrību 

mazināšanai netiešais salīdzinājums veikts, izmantojot vairākas statistiskās metodes, iegūstot 

līdzīgus rezultātus, kurus atbalsta arī tīkla metaanalīzes Elliott et al., 2020 secinājumi. Līdz ar to  

iesniegtā farmakoekonomiskā analīze kopumā atbilst Noteikumu 3.pielikumā “Zāļu ekonomiskās 

novērtēšanas vadlīnijas” noteiktajai metodikai; 

2) Pieaugušiem pacientiem ar ALK pozitīvu progresējošu NSŠPV, kas iepriekš ārstēti ar 

krizotinibu. Iesniegtā dokumentācija nesatur ekonomisko aprēķinu šai indikācijai. Saskaņā ar 

Aģentūrai pieejamo informāciju, krizotinibs netiek apmaksāts no valsts budžeta līdzekļiem. 

Vienlaikus saskaņā ar Nacionālā veselības dienesta mājaslapā publicēto informāciju, Nacionālajā 

veselības dienestā ir izvērtēts Alectinibum  iesniegums nesīkšūnu plaušu vēža ārstēšanai 2. līnijā, 

monoterapijā ar ALK pozitīvu mutāciju pēc krizotiniba (https://www.vmnvd.gov.lv/lv/iesniegtie-

pieteikumi-medikamentu-ieklausanai-kzs), kas atbilst vērtējamai Brigatinibum indikācijai. Nav 

pieejami tieši salīdzinoši klīniskie pētījumi, kuros tiktu tieši salīdzināta Brigatinibum un 

Alectinibum terapeitiskā efektivitāte 2.līnijā pēc krizotiniba lietošanas. No citu valstu kompetento 

institūciju izvērtējumiem secināms, ka arī šai pacientu grupai veikts netiešs terapeitiskās 

efektivitātes salīdzinājums ar citiem ALK inhibitoriem, t.sk. Alectinibum, kas saistīts ar būtiskiem 

ierobežojumiem, tostarp: nesalīdzinošs klīniskā pētījuma dizains, nav kopīga salīdzinātāja 

(salīdzinošā zara), nepilnīgi (immature) ilgtermiņa dati (CADTH (2019), NICE (2019)). Ņemot 

vērā pārliecinošu pierādījumu trūkumu par Brigatinibum un Alectinibum terapeitiskās efektivitātes 

atšķirībām, kā arī tīkla metaanalīzes Elliott et al., 2020 rezultātus, ekonomiskajā analīzē būtu 

piemērojama izmaksu minimizācijas metode, veicot šo zāļu izmaksu salīdzinājumu. Ņemot vērā 

Kompensējamo zāļu sarakstā apstiprināto Alectinibum cenu, Alunbrig izmaksas vienādam 

lietošanas periodam ir zemākas par Alectinibum izmaksām. 

Līdz ar to ārstēšana ar Alunbrig pacientiem ar ALK pozitīvu progresējošu nesīkšūnu plaušu 

vēzi salīdzinājumā ar Kompensējamo zāļu sarakstā pieejamo Alectinibum, ar piedāvāto 

Iesniedzēja cenu, Latvijā ir izmaksu efektīva.  

 

 

 

 

https://www.vmnvd.gov.lv/lv/iesniegtie-pieteikumi-medikamentu-ieklausanai-kzs
https://www.vmnvd.gov.lv/lv/iesniegtie-pieteikumi-medikamentu-ieklausanai-kzs
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Informācija no citu valstu izvērtējumiem par izmaksu efektivitāti 

 

Šobrīd ir pieejami citu valstu kompetento institūciju izvērtējumi Brigatinibum lietošanai gan 

1.līnijas, gan 2.līnijas ALK pozitīva progresējoša nesīkšūnu plaušu vēža āsrtēšanai (SMC (2019, 

2020), NICE (2019, 2021), NCPE (2018, 2020), PBAC (2019)): 

- Brigatinibum terapija salīdzināta ar citiem ALK inhibitoriem, t.sk. Alectinibum, kurš tiek 

atzīts par vispiemērotāko salīdzināmo terapiju. Veiktas izmaksu lietderīguma, izmaksu 

efektivitātes un izmaksu minimizācijas analīzes; 

- Nav pieejami klīniskie pētījumi, kuros tiktu tieši salīdzināta Brigatinibum un Alectinibum 

terapeitiskā efektivitāte, kas nozīmē nepieciešamību veikt netiešu salīdzināšanu (indirect 

treatment comparison), kas saistīts ar būtiskiem ierobežojumiem, kā rezultātā veiktie 

Brigatinibum un Alectinibum salīdzinošās efektivitātes novērtējumi ir ļoti neskaidri (uncertain); 

- farmakoekonomiskajā analīzē dati balstīti uz veiktajiem netiešajiem salīdzinājumiem un 

iegūti ar modelēšanas tehnikas palīdzību; 

- izvērtējumos tiek norādīts uz nenoteiktībām, kas saistītas ar kopējās dzīvildzes ilgtermiņa 

datu ierobežoto pieejamību klīniskajos pētījumos; 

- pozitīvas rekomendācijas par Brigatinibum kompensāciju ir sniegtas, ņemot vērā ražotāja 

finansiālu līdzdalību tā izmaksu efektivitātes rādītāju uzlabošanā, atsevišķos gadījumos apmaksa 

tiek veikta cita finansējuma ietvaros, kura gadījumā tiek akceptēta lielāka nenoteiktība 

(uncertainty) izmaksu efektivitātes rezultātos (NICE, SMC), vai pēc konfidenciālām sarunām par 

cenu (NCPE). 

 

Slēdziens par Alunbrig (Brigatinibum) 30mg apvalkotās tabletes N28, Alunbrig 

(Brigatinibum) 90mg apvalkotās tabletes N28 un Alunbrig (Brigatinibum) 180mg apvalkotās 

tabletes N28 salīdzinošo un izmaksu efektivitāti veselības aprūpes sistēmā  

 

1. Brigatinibum ir viens no ALK TKI grupas medikamentiem, kas ir paredzēti ALK pozitīva 

progresējoša nesīkšūnu plaušu vēža ārstēšanai.  

2. Iepriekš neārstētiem pacientiem klīniskajā pētījumā ir pierādīts terapijas ar Brigatinibum 

ieguvums prognozētās dzīvildzes bez slimības progresijas rādītājos par 22%, salīdzinot ar 

Crizotinibum.  Pārākums prognozēts arī 24 mēnešu dzīvildzes bez intrakraniālas progresijas 

rādītājos par 33% pacientiem, kuriem pētījuma sākumā novērotas metastāzes smadzenēs.   

3. Dzīvildzes bez slimības progresijas ieguvums (mediāna) ITT populācijas pacientiem 

Brigatinibum grupā ir 13 mēneši, salīdzinot ar Crizotinibum, pacientiem ar smadzeņu 

metastāzēm pētījuma sākumā- ieguvums 18,4 mēneši.  

4. Nav pieejami kopējās dzīvildzes rādītāji.  

5. Novērots arī pārākums Brigatinibum grupā attiecībā uz dzīves kvalitātes rādītājiem GHS/QoL 

skalās.  

6. Pacientiem, kam novērota slimības progresija, lietojot Crizotinibum, Brigatinibum devu 

pētījumā novērota 15,6 mēnešu dzīvildzes bez slimības progresijas mediāna pacientiem, kas 

lietoja Brigatinibum atbilstoši zāļu aprakstā minētajai ārstēšanas shēmai. Prognozēta 12 

mēnešu dzīvildzes iespējamība 80% pacientu.   

7. Galvenās novērotās blakusparādības (par kurām ziņojuši vairāk kā 25% pacientu) , lietojot 

Brigatinibum, saistītas ar gremošanas traktu (diareja, slikta dūša), paaugstinātu kreatīna 

fosfokināzes līmeni asinīs, klepu,  paaugstinātām aminotransferāzēm, hipertensiju.   

8. Par 3.- 5. pakāpes blakusparādībām ziņoja 73% pacientu Brigatinibum grupā, blakusparādību 

dēļ ārstēšanu pārtrauca 13% Brigatinibum grupā,  devu samazināšana tika veikta 38%.   

9. Brigatinibum grupā novērotas intersticiālas plaušu slimības vai pneimonīta kontrolēšanai 

izmantotas tādas metodes kā terapijas pārtraukšana uz laiku, devu samazinājums vai pētāmo 

zāļu pilnīga pārtraukšana u.c.   

10. Metaanalīzē, kur salīdzināti dažādu ALK TKI inhibitoru efektivitātes un drošības rezultāti, 

konstatēts, ka ārstēšana ar Alectinibum un Brigatinibum var uzlabot dzīvildzes bez slimības 

progresijas rādītājus, salīdzinot ar citiem ALK inhibitoriem.   
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11. Starptautiskās klīniskās vadlīnijās ir atbalstīta Brigatinibum kā viena no ALK TKI grupas 

medikamenta lietošana gan iepriekš neārstētiem pacientiem, gan pacientiem, kas pirms tam 

saņēmuši Crizotinibum vai arī novērota tā nepanesība.  

12. Citu valstu atbildīgo institūciju novērtējumos principā tiek akceptēta Brigatinibum lietošana, 

tomēr ir norādīts uz šobrīd nepieejamiem dzīvildzes un dzīvildzes bez slimības progresijas 

datiem, kas nepieciešami lēmumu pieņemšanai par zāļu kompensāciju.  

13. Pēc netieša salīdzinājuma veikšanas starp Brigatinibum un Alectinibum tiek uzskatīts, ka šīm 

abām terapijām ir līdzvērtīga efektivitāte, bet, salīdzinot ar Crizotinibum - pārāka. 

14. Brigatinibum terapija pacientiem ar ALK pozitīvu progresējošu nesīkšūnu plaušu vēzi 

salīdzinājumā ar Kompensējamo zāļu sarakstā pieejamo Alectinibum, ar piedāvāto Iesniedzēja 

cenu, Latvijā ir izmaksu efektīva.  

 


