
Rak płuca jest główną przyczyną zgonów z powodu nowotworów w Polsce, zarówno 

wśród mężczyzn, jak i kobiet. Nadal mierzymy się z problemem późnej diagnozy, aż w 85% 

przypadków wykrywa się go, gdy nowotwór jest w zaawansowanym stadium IIIB oraz IV, 

gdy nie można zastosować radykalnego leczenia chirurgicznego. Wiele pracy wkłada się w 

poszukiwanie markerów nowotworowych, które umożliwiłyby wczesne wykrycie nowotworu. 

Obiecujące są badania nad metylacją DNA, zaburzeniami ekspresji mikroRNA czy 

pojawiania się wolno krążącego DNA nowotworowego we krwi obwodowej. Wszystkie z 

tych proponowanych markerów wymagają jeszcze wielu badań, by w przyszłości mogły stać 

się użyteczne. 

Niestety, obecnie rak płuca wykrywany jest najczęściej przypadkowo, podczas badań 

kontrolnych, w których wykonuje się RTG klatki piersiowej i morfologię lub gdy pacjent 

zgłasza się do lekarza pierwszego kontaktu z niespecyficznymi objawami. Ponadto 

prawidłowy wynik RTG nie wyklucza obecności nowotworu, dlatego przy obecności 

objawów niespecyficznych konieczne jest wykonanie tomografii komputerowej, pozwalającej 

na dokładną lokalizację guza i określenie klinicznego stopnia zaawansowania choroby. Do 

postawienia właściwego rozpoznania klinicznego nowotworu płuca niezbędna jest ocena 

patomorfologiczna zmiany. W tym celu potrzebne jest pobranie reprezentatywnego materiału 

za pomocą dostępnych technik, jak np.: bronchoskopia, biopsja opłucnej, mediastinoskopia, 

badanie plwociny lub techniki bardziej inwazyjne, pozwalające na uzyskanie dużego 

fragmentu tkankowego: torakoskopia i torakotomia. Materiał musi zostać odpowiednio 

utrwalony i zabezpieczony do dalszych procedur diagnostycznych. 

Nowotwory płuca dzieli się pod względem klinicznym na operacyjne i nieoperacyjne, 

natomiast pod względem morfologicznym na drobnokomórkowe i niedrobnokomórkowe. 

Drobnokomórkowy rak płuca jest bardzo agresywny, jego komórki szybko się dzielą i łatwo 

rozprzestrzeniają, dlatego nie może być leczony operacyjnie, jednak podatny jest na chemio- 

i radioterapię. Natomiast rak niedrobnokomórkowy płuca dzieli się na wiele podtypów, 

z których najczęściej rozpoznaje się raka gruczołowego, płaskonabłonkowego 

i wielkokomórkowego. Typy te różnią się nie tylko morfologicznie, ale także podłożem 

genetycznym oraz możliwościami zastosowania terapii. Nowotwory płuc są ciągle trudne w 

leczeniu mimo udoskonalenia chemioterapii, radioterapii i wprowadzenia nowych terapii 

ukierunkowanych molekularnie oraz immunoterapii. Niestety, tylko w 40% przypadków 

chorzy na zaawansowanego NDRP odpowiadają na leczenie za pomocą chemioterapii, a czas 



przeżycia zostaje wydłużony do około 12 miesięcy. Ponadto zastosowanie chemioterapii 

wiąże się z częstym występowaniem ciężkich objawów niepożądanych. 

U wąskiej, wyselekcjonowanej grupy chorych na zaawansowanego NDRP istnieje 

możliwość zastosowania terapii ukierunkowanych molekularnie. Najlepiej poznane są 

inhibitory kinazy tyrozynowej EGFR, które można zastosować u osób z mutacjami w genie 

dla receptora naskórkowego czynnika wzrostu (ang. epidermal growth factor receptor, 

EGFR), czyli u około 10% chorych na niepłaskonabłonkowego raka płuca rasy kaukaskiej. 

Wśród mutacji w genie EGFR najczęściej występują delecje w eksonie 19 oraz substytucja 

powodująca zmianę leucyny w argininę w kodonie 858 w eksonie 21. Obie te mutacje wiążą 

się z wrażliwością na działanie IKT-EGFR. Jednak istnieje także wiele innych, rzadkich 

mutacji, o zróżnicowanej wrażliwości na IKT-EGFR. Wśród leków ukierunkowanych na 

receptor EGF wyróżniamy: odwracalne IKT-EGFR: erlotynib i gefitynib, nieodwracalne IKT-

EGFR: afatynib oraz IKT- EGFR stosowane u chorych z wtórnymi mutacjami oporności po 

zastosowaniu IKT-EGFR pierwszej lub drugiej generacji: ozymertynib. Stosowaniu IKT-

EGFR towarzyszą także działania niepożądane, ponieważ nie działają one selektywnie na 

komórki nowotworowe, a receptor EGFR znajduje się na komórkach nabłonkowych 

i komórkach naskórka. Najczęstsze działania niepożądane to: wysypka, zanokcica czy 

podrażnienie układu pokarmowego. 

Poza IKT-EGFR istnieje możliwość stosowania terapii ukierunkowanych na inne cele 

molekularne, np. kryzotynib, który jest inhibitorem białek ALK, ROS i MET i wykazuje 

aktywność w przypadku wykrycia rearanżacji w genach ALK lub ROS1. Ciągle poszukuje się 

też nowych cząsteczek będących aktywnymi w przypadku innych zaburzeń molekularnych 

spotykanych w raku płuca. Inną możliwością leczenia jest zastosowanie immunoterapii. 

Oprócz znanych przeciwciał monoklonalnych hamujących neoangiogenezę (np. 

bewacizumabu) pojawiły się leki ukierunkowane na immunologiczne punkty kontroli. Są to 

cząsteczki przywracające układowi odpornościowemu naturalne zdolności do walki 

z nowotworem, np.: przeciwciało anty-CTLA-4: ipilimumab, przeciwciała anty-PD-1: 

niwolumab i pembrolizumab oraz przeciwciało anty-PDL-1: atezolizumab. 

 

 



CELE PRACY: Celem pracy doktorskiej jest ocena częstości występowania rzadkich 

mutacji w genie EGFR u polskich chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca, wpływ 

czynników demograficznych i klinicznych, takich jak: wiek, płeć, palenie tytoniu, 

rozpoznanie patomorfologiczne, stopień zaawansowania choroby oraz stan sprawności, na 

skuteczność leczenia za pomocą różnych inhibitorów kinazy tyrozynowej EGFR u chorych na 

niedrobnokomórkowego raka płuca z mutacjami w genie EGFR oraz ocena skuteczności 

leczenia chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca z rzadkimi mutacjami w genie EGFR 

inhibitorami kinazy tyrozynowej EGFR (erlotynib, gefitynib i afatynib) pod kątem 

możliwości uzyskania odpowiedzi, czasu wolnego od progresji choroby oraz całkowitego 

czasu życia. 

MATERIAŁY I METODY: Materiał tkankowy został pobrany od 3856 chorych na 

niedrobnokomórkowego raka płuca, kwalifikowanych do terapii inhibitorami kinazy 

tyrozynowej EGFR, w celu oznaczenia mutacji w genie EGFR. W grupie tej wykryto 325 

mutacji (8,4%), z czego do leczenia erlotynibem, gefitynibem lub afatynibem zostało 

zakwalifikowanych 180 chorych. W większości były to kobiety 128 (71.1%), mediana wieku 

wynosiła 67±11.8 lat, 78 chorych nigdy nie paliło papierosów. Rak gruczołowy dominował w 

badanej grupie, stanowił 95% (n=171) rozpoznań. W badanej grupie aż 147 (81.7%) miało 

stopień sprawności PS≥1. Przerzuty niedrobnokomórkowego raka płuca do centralnego 

układu nerwowego zdiagnozowano u 28 (15.6%) chorych. 

Mutacje w genie EGFR wykrywa się w DNA pochodzącym z komórek 

nowotworowych chorego. Izolację DNA przeprowadzono za pomocą zestawu QIAamp DNA 

FFPE Kit (Qiagen, Niemcy) zgodnie z protokołem dołączonym przez producenta. 

Wyizolowane DNA zostało ocenione pod względem uzyskanego stężenia oraz czystości za 

pomocą spektrofotometru Nano-200 Nucleic Acid Analyzer (Novazym, Polska).  

Diagnostyka molekularna obecności mutacji w genie EGFR w każdej badanej próbce 

DNA przeprowadzona została z wykorzystaniem zestawu EGFR Mutation Analysis Kit 

(Entrogen, USA) opartego na zastosowaniu techniki real-time PCR. Zestaw użyty do 

diagnostyki jest zestawem certyfikowanym (CE-IVD), opartym na wykorzystaniu sond 

molekularnych komplementarnych do badanych mutacji w genie EGFR. Po naniesieniu 

wszystkich odczynników i próbek DNA na płytkę, przeprowadzana była reakcja real-time 

PCR z wykorzystaniem aparatu Cobas z480 Real-Time PCR System (Roche Diagnostics, 

USA). 



WYNIKI: W pierwszym etapie badań, poszukując mutacji u polskich chorych na 

zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca, przebadano populację 3856 osób 

i zdiagnozowano 325 chorych (8.43%) z mutacjami w genie EGFR. Ponad 80% (n=261) 

spośród wykrytych mutacji stanowiły częste mutacje, czyli delecje w eksonie 19 oraz 

substytucja Leu858Arg w eksonie 21. Pozostałe mutacje (n=48, 14.77%) stanowiły 

pojedyncze rzadkie mutacje lub też mutacje rzadkie współwystępujące z mutacją częstą lub 

inną rzadką (n=16, 5%). Wśród rzadkich mutacji najczęściej spotykanymi były insercje w 

eksonie 20 (n=26, 54.2%), następnie substytucja Leu861Gln w eksonie 21 (n=10, 20.8%), 

substytucja Gly719X w eksonie 18 (n=7, 14.6%), substytucja Ser768Ile w eksonie 20 (n=3, 

6.2%) oraz substytucja Thr790Met w eksonie 20 (n=2, 4.2%).  

Do dalszych analiz włączono 180 chorych leczonych inhibitorami kinazy tyrozynowej 

EGFR: erlotynibem, gefitynibem lub afatynibem, z wykrytymi mutacjami w genie EGFR. 

Częste mutacje w tej grupie występowały u 92.7% (n=167) osób, natomiast u 13 chorych były 

to rzadkie mutacje, takie jak: insercje w eksonie 20 (n=4; 30.8%), substytucja Ser768Ile (n=1, 

7.7%), substytucja Gly719X (n=1, 7.7%), substytucje Leu747Pro (n=2, 15.4%),  rzadkie 

delecje w eksonie 19: Leu747-Glu749 oraz Glu746-Thr751 (n=2, 15.4%), substytucja 

Leu861Gln (n=1, 7.7%), a także współistnienie dwóch rzadkich mutacji: Leu861Gln z 

Gly719X oraz Gly719X z Ser768Ile (n=2, 15.4%). Do leczenia za pomocą IKT-EGFR w I-

wszej linii zostało zakwalifikowanych 129 (71.7%) chorych, a pozostali otrzymali takie 

leczenie w II-giej lub III- ciej linii. Odpowiedź na leczenie IKT-EGFR oceniano na podstawie 

kryteriów RECIST 1.1. 

Całkowita i częściowa odpowiedź (CR, ang. Complete Response; PR, ang. Partial 

Response) na leczenie IKT-EGFR wystąpiły u 55% i 3.3% chorych na NDRP z mutacjami 

genu EGFR. Natomiast u 27,2% chorych w trakcie terapii IKT-EGFR stwierdzono 

stabilizację choroby (SD, ang. Stable Disease). Wczesna progresja (PD, ang. Progression 

Disease) choroby wystąpiła tylko u 14.5% chorych leczonych IKT-EGFR. Na uwagę 

zasługuje fakt, iż czynniki demograficzne, takie jak płeć i wiek chorych oraz status palenia 

papierosów nie miały wpływu na możliwość uzyskania odpowiedzi na terapię IKT-EGFR. 

Rozpoznanie patomorfologiczne oraz stopień zaawansowania choroby także nie miały 

znaczenia dla możliwości uzyskania odpowiedzi na leczenie IKT-EGFR. Ponadto, także 

rodzaj zastosowanego inhibitora kinazy tyrozynowej EGFR również nie miał istotnego 

statystycznie znaczenia dla możliwości uzyskiwania odpowiedzi na leczenie i kontroli 

choroby. Również rodzaj mutacji w genie EGFR nie wpływał na szansę uzyskania 

odpowiedzi na leczenie IKT-EGFR. Jedynie wykrycie rzadkiej mutacji genu EGFR 



w porównaniu do wykrycia jednej z częstych mutacji tego genu wiązało się z mniejszym 

prawdopodobieństwem uzyskania kontroli choroby za pomocą IKT-EGFR (69.2% vs. 86.8%, 

p=0.082; χ
2
=3.022). Wszyscy pacjenci z insercją w eksonie 20 genu EGFR wykazywali 

wczesną progresję w trakcie terapii IKT-EGFR. Pozostali chorzy z rzadkimi mutacjami 

w genie EGFR (w tym chory z substytucją Ser768Ile w eksonie 20) odpowiedzieli na leczenie 

IKT-EGFR, z wyjątkiem chorej z substytucją Leu747Pro w eksonie 19 oraz chorej ze 

współistnieniem dwóch mutacji Gly719X oraz Ser768Ile, w przypadku których stwierdzono 

krótką stabilizację choroby. 

Czynniki demograficzne i kliniczne w badanej grupie chorych nie miały istotnie 

statystycznego wpływu na czas wolny od progresji choroby i na całkowity czas przeżycia 

chorych leczonych IKT-EGFR. Mediana PFS w całej badanej grupie chorych wynosiła 10 

miesięcy, natomiast mediana OS wynosiła 27 miesięcy. 

PODSUMOWANIE: Analiza mutacji w genie EGFR może być wykonana w różnych 

materiałach pochodzących od chorego na zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka 

płuca, jednak warunkiem niezbędnym jest obecność w danym materiale komórek 

nowotworowych. Laboratoria wykonujące oznaczenia powinny korzystać z metod poddanych 

walidacji i kontroli przeznaczonych do diagnostyki in vitro z odpowiednim certyfikatem. 

Obecnie dostępne zestawy bazują na reakcji łańcuchowej polimerazy PCR z wykorzystaniem 

sond fluorescencyjnych, umożliwiających wykrywanie mutacji w materiałach ubogich 

w komórki nowotworowe. U chorych na NDRP rasy kaukaskiej mutacje wykrywamy 

z częstością około 10%, a 80- 90% stanowią delecje w eksonie 19 lub substytucja Leu858Arg 

w eksonie 21 i warunkują zazwyczaj dobrą odpowiedź na leczenie inhibitorami kinazy 

tyrozynowej EGFR. Natomiast pozostałe, rzadkie mutacje w eksonach 18-21 stanowią 

heterogenną grupę, w której najczęściej spotyka się insercje w eksonie 20 substytucje 

Gly719X oraz Glu709X w eksonie 18, rzadkie delecje i insercje w eksonie 19, substytucja 

Ser768Ile w eksonie 20 oraz substytucja Leu861Gln w eksonie 21. W niniejszej pracy 

przebadano 3856 materiałów pochodzących od polskich chorych na NDRP, wykrywając 325 

mutacji. Odsetek rzadkich mutacji wyniósł 15%, a połowę wśród nich stanowiły insercje 

w eksonie 20. Rzadkie mutacje w genie EGFR wiążą się ze zróżnicowaną odpowiedzią na 

terapię za pomocą IKT-EGFR. U wszystkich chorych z insercjami w eksonie 20 w niniejszej 

pracy poddanych terapii IKT-EGFR nastąpiła szybka progresja  choroby, a czas wolny od 

progresji wynosił tylko 2 miesiące. Chorzy z substytucjami Gly719X oraz Glu709X 

w eksonie 18 oraz substytucją Leu861Gln w eksonie 21 mają szansę na odpowiedź na 

leczenie IKT-EGFR, jednak efektywność terapii może być słabsza niż w przypadku chorych 



z częstymi mutacjami genu EGFR. Rzadka mutacja w eksonie 19 Leu747Pro bywa opisywana 

jako mutacja warunkująca niewrażliwość komórek nowotworowych na działanie IKT-EGFR, 

ale chory z tą mutacją objęty tym badaniem odniósł korzyść z tej terapii. Współistnienie 

dwóch mutacji genu EGFR zazwyczaj wiąże się z dobrą odpowiedzią chorych na leczenie 

inhibitorami kinazy tyrozynowej EGFR. Część autorów podaje, że rezultaty leczenia chorych 

z wykrytymi dwoma mutacjami EGFR są porównywalne do wyników uzyskanych u chorych, 

u których wykryto pojedynczą częstą mutację. Rzadkie delecje w eksonie 19 opisywane są 

zazwyczaj jako mutacje, których wystąpienie u chorych warunkuje ich wrażliwość na 

działanie terapii IKT-EGFR. Potwierdziły to również wyniki prezentowanej pracy. 

WNIOSKI: Na podstawie wyników prezentowanej pracy można wysunąć następujące 

wnioski: 

1. Rzadkie mutacje w genie EGFR mogą być wykrywane w materiałach tkankowych 

i cytologicznych pobranych od chorych na NDRP. Mutacje te zostały wykryte za 

pomocą zestawu Entrogen, EGFR Mutation Analysis Kit techniką real-time PCR. 

Rzadkie mutacje w genie EGFR wykryto u 1% przebadanych chorych na 

niedrobnokomórkowego raka płuca. Stanowiły one 15% wszystkich wykrytych 

mutacji w genie EGFR. Do najczęstszych rzadkich mutacji w genie EGFR należą 

insercje w eksonie 20, substytucja Gly719X oraz substytucja Leu861Gln.  

2. Czynniki demograficzne i kliniczne, takie jak wiek, płeć, palenie tytoniu, rozpoznanie 

patomorfologiczne, stopień zaawansowania choroby oraz stan sprawności, nie miały 

wpływu na skuteczność leczenia chorych na NDRP z mutacjami w genie EGFR za 

pomocą różnych IKT-EGFR.  

3. Wydaje się, że całkowita remisja nowotworu w przebiegu terapii IKT-EGFR jest 

możliwa głównie u chorych, u których wcześniej zastosowano leczenie powodujące 

znaczne zmniejszenie wielkości guza (leczenie operacyjne, chemioradioterapia 

z założeniem radykalnym), a w momencie włączenia terapii IKT-EGFR obserwuje się 

nieznaczną wznowę procesu nowotworowego.  

4. W badanej grupie, rzadkie mutacje w genie EGFR, takie jak substytucja Gly719X 

w eksonie 18, substytucja Leu747Pro oraz nieklasyczne delecje w eksonie 19, 

substytucja Ser861Ile w eksonie 20, a także substytucja Leu861Gln w eksonie 21, 

wiązały się z możliwością uzyskania odpowiedzi chorych z tymi mutacjami na terapię 

inhibitorami kinazy tyrozynowej EGFR pierwszej i drugiej generacji. Natomiast 



wszyscy chorzy z insercjami w eksonie 20 nie uzyskali korzyści z zastosowanej terapii 

IKT-EGFR. 

5. Z uwagi na niejednoznaczne doniesienia na temat skuteczności IKT-EGFR u chorych 

z różnymi rzadkimi mutacjami w genie EGFR, wdrożenie leczenia za pomocą IKT-

EGFR u tych chorych powinno być poprzedzone analizą stanu chorego, a także 

dokładną oceną ewentualnych korzyści oraz działań niepożądanych terapii. 


