
Analýza pacientů s pokročilým NSCLC s dlouhodobým přežitím bez progrese při léčbě EGFR 

tyrosinkinázovými inhibitory  

- O. Fiala1, M. Pešek1, F. Brůha1, M. Minárik2 

1Klinika TRN FN Plzeň,  
2Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac, Praha  

SOUHRN 

Východisko: Mezi moderní léčebné modality v pneumoonkologii patří biologicky cílená léčba 

tyrosinkinázovými inhibitory blokujícími aktivaci kaskády receptoru epidermálního růstového faktoru 

(EGFR). Erlotinib a gefitinib jsou EGFR tyrosinkinázové inhibitory (EGFR-TKI) užívané k léčbě 

pokročilého NSCLC. Celosvětově probíhá intenzivní výzkum zaměřený na hledání prediktorů účinnosti 

biologicky cílené léčby. Dobře známá je zejména úloha mutací EGFR a KRAS. 

Cíle: Autoři vybrali soubor pacientů s relativně dlouhým časem do progrese (progression free 

survival, PFS) při léčbě EGFR-TKI a tento soubor blíže analyzují. 

Metodika: Soubor má celkem 493 pacientů s pokročilým NSCLC, léčených EGFR-TKI. 334 mužů a 159 

žen. 237 pacientů s adenokarcinomem, 196 s epidermoidním karcinomem, 55 s dediferencovaným 

karcinomem a 5 s BAC, 349 kuřáků, 94 nekuřáků a u 50 pacientů nebylo možno údaj dohledat, 50 

pacientů s mutací EGFR, 51 s mutací KRAS. Z výchozího souboru byla vybrána skupina pacientů s PFS 

180 dní a více při léčbě EGFR-TKI a ta byla blíže analyzována. Statistické srovnání bylo provedeno 

pomocí Fischerova a χ2 testu. 

Výsledky: Z původního souboru 493 pacientů bylo u 106 (21,5 %) dosaženo PFS 180 dní a více. V této 

skupině bylo 68 mužů a 38 žen, 75 kuřáků, 26 nekuřáků a u 5 pacientů nebylo možné údaj dohledat, 

56 pacientů s adenokarcinomem, 37 s epidermoidním karcinomem, 11 s dediferencovaným 

karcinomem a 2 s BAC. U 27 pacientů byla prokázána mutace EGFR, u 8 byla prokázána mutace KRAS, 

u 62 bylo vyšetření na mutace EGFR a KRAS negativní a 9 nebylo vyšetřeno. U 12 pacientů byla 

prokázána amplifikace EGFR, u 26 pacientů bylo vyšetření na amplifikace EGFR negativní a 68 

pacientů nebylo vyšetřeno. Vliv přítomnosti mutace EGFR na PFS byl statisticky signifikantní 

(p=0,002). Vliv mutace KRAS (p=0,212), pohlaví (p=0,426), kuřáctví (0,352) a histologického typu 

(0,601) na PFS nebyly statisticky signifikantní. 

Závěr: Provedená analýza potvrdila pozitivní prediktivní potenciál mutací EGFR a nepotvrdila 

negativní prediktivní potenciál mutace KRAS na efekt léčby EGFR-TKI. Mezi pacienty s PFS 180 a více 

dnů bylo 58,6 % pacientů, u kterých nebyla prokázána přítomnost mutace EGFR, a přesto tito pacienti 

z léčby dobře profitovali. Nepřítomnost aktivačních mutací EGFR ani přítomnost mutace KRAS nelze 

považovat za kritéria vylučující léčbu EGFR-TKI u pacientů s pokročilým NSCLC. 
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