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Rövidítések jegyzéke 

 

 

AB   savas box 

ABL   Abelson (leukémia vírus név) 

ADC   adenokarcinóma 

as   aminosav 

AR   amphiregulin 

ATP   adenozin-trifoszfát 

BCR   breakpoint cluster region (angol) 

BTC   betacellulin 

CadhD kadherinszerű domén 

CCK   vastagbél karcinóma kináz 

CML   krónikus myeloid leukémia 

CNK   KSR-hez kapcsolódó enhancer 

CR   teljes válasz (angol: complete response) 

CR   ciszteinben gazdag 

CRD   ciszteinben gazdag domén 

CSF-1R  kolónia stimuláló fator-1 receptor 

CT   C-terminális 

DAXX   halál domént kötő protein 

DDR   diszkoidin domén receptor 

DiscD   diszkoidinszerű domén 

EGF   epidermális növekedési faktor 

EGFD   EGF-szerű domén 

EGFR   epidermális növekedési faktor receptor 

EPHR   ephrin receptor 

EPR   epiregulin 

ERK   extracelluláris jelre regulálódó kináz 

HER   humán EGF receptor 

HGFR hepatocita növekedési faktor receptor 

FDA az Egyesült Államok Élelmiszer és Gyógyszer Felügyelete 
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FGFR   fibroblaszt növekedési faktor receptor 

FISH   fluoreszcens in situ hibridizáció 

FNIII   fibronektin III-as típus-szerű domén 

FOXO   forkhead box O (angol) 

GEF   guanin nukleotid cserélő faktor  

GIST   gasztro-intesztinális strómális tumor 

GSK   glikogén szintáz kináz 

HB-EGF  heparin binding EGF 

HSP   hősokk-fehérje 

IEG   azonnali korai gének 

IgD   immunglobulinszerű domén 

IHC immunhisztokémia 

INSR inzulin receptor 

INTACT  Iressa NSCLC Trial Assessing Combination Treatment (angol) 

ISEL Iressa Survival Evaluation in Lung Cancer (angol) 

IU   nemzetközi egység 

JAK   Janus tirozin kináz 

JM   juxtamembrán 

JNK   c-Jun N-terminális kináz 

KrinD   kringle-szerű domén 

KSR   kináz-szerű Ras szupresszor 

LMR   Lemur 

LRD   leucinben gazdag domén 

LTK   fehérvérsejt tirozin kináz 

MAP-kináz  mitogén jelre aktivált protein kináz 

MAPKK  MAP-kináz-kináz 

MAPKKK  MAP-kináz-kináz-kináz 

MNK   MAPK-val kölcsönható kinázok 

MRI   mágneses rezonancia vizsgálat 

MSK   mitogén- és stressz aktivált kinázok 

MUSK   izomspecifikus kináz 

NGFR   ideg növekedési faktor receptor 
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NRG   neuregulin 

NSCLC  nem-kissejtes tüdőrák 

SCC   laphámrák 

SD   stable desease (angol) 

SH    src-homológ 

SRF   serum response factor (angol) 

Sur-8   RAS-8 szupresszor  

OKTPI Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet  

OR   terápiás válasz (angol: objective response) 

OS   teljes túlélés 

PCR   polimeráz-láncreakció 

PD   progressive desease (angol) 

PDGF   vérlemezke eredetű növekedési faktor 

PDGFR vérlemezke eredetű növekedési faktor receptor 

PDK   foszfatidil-inozitol dependens kináz  

PH   plextrin homológ  

PI   foszfatidil-inozitol 

PI3K   foszfatidil-inozitol-3-kináz 

PKB   protein kináz B 

PKC    protein  kináz C 

PLCγ   γ foszfolipáz C 

PP   protein foszfatáz 

PR   részleges válasz (angol: partial response) 

PTB    foszfotirozin kötő 

PTEN   foszfatáz és tenzin homológ 

pY   foszforilált tirozin 

RECIST Response Evaluation Criteria in Solid Tumors (angol) 

RET   transzfekció során átrendeződött 

RKIP   RAF kináz inhibitor protein 

ROR árva receptor 

ROS néhány epithel sejttípusban expresszált RTK 

RR   terápiás válaszarány (angol: response rate) 



 6 

RSK   riboszómális S6 kináz 

RTK   receptor tirozin kináz 

RYK   tirozin kinázhoz kapcsolodó receptor 

SCFR   őssejt faktor receptor 

SD   stabil állapot (angol: stable desease) 

SHIP SH2-t tartalmazó inozitol foszfatáz 

SPRED  Sprouty-hoz kapcsolodó, EVH doménnel rendelkező fehérje 

TGF-α   transzformáló növekedési fator-α 

TIE   endothel sejtekben lévő tirozin kináz 

TK   tirozin kináz 

TKI   kis molekulasúlyú tirozin kináz gátló 

TM transzmembrán 

TRIBUTE Tarceva responses in conjunction with paclitaxel and carboplatin 

(angol) 

USA Amerikai Egyesült Államok 

uPAR urokináz típusú plazminogén aktivátor receptor 

VEGF   érendothel növekedési faktor 

VEGFR  érendothel növekedési faktor receptor 

vs.   versus (latin) 
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1. Bevezetés 

 

 

A daganatokat a génállomány szerkezetében és/vagy funkciójában bekövetkező 

olyan hibák hozzák létre, amelyek a sejtek alapprogramjainak (elsődlegesen a 

szaporodás és pusztulás) szabályozásában kulcsszerepet játszanak. Ezek a szabályozási 

zavarok vezetnek a daganatsejtek folyamatos felhalmozódásához, és a környezetükkel 

(sejtekkel, matrixszal) való kapcsolatuk megváltozása révén a daganatsejtek 

terjedéséhez.  

A daganatok kezelésében eddig alkalmazott tradicionális kemoterápia számos 

esetben elérte teljesítőképessége határát, és a jelenlegi szerekkel, adagolásuk változatos 

kombinációival, a terápia hatékonyságát már nem tudjuk lényegesen eredményesebbé 

tenni. A daganatok kezelésében az újabb áttörést az oki terápia jelentheti, célpontban 

azokkal a génhibákkal, amelyek az adott daganat kialakulásában vagy terjedésében 

kritikus szerepet játszanak. A logikus feltételezést klinikai eredmények is támogatják. 

Ilyen pozitív példa emlőrák esetében a HER2 génjének túltermelésekor 

(amplifikációjakor) adott Trastuzumab (Herceptin), vagy a STI571/imatinib (Glivec 

Európában, Gleevec az USÁ-ban) alkalmazása CML-ben (a transzlokáció miatt fúziós 

gén keletkezik: BCR-ABL), illetve GIST-ben (c-KIT amplifikáció). 

A tüdőadenokarcinómák 5 éves túlélése a hagyományos (műtéti-, kemo- és 

sugár-) kezelés mellett csak mintegy 26% (2003-as adat, OKTPI, 2004). Ezért is fűztek 

nagy reményt ebben a betegségcsoportban a jeltovábbítást befolyásoló új generációs 

szerekhez, különösen a kis molekulasúlyú EGFR gátlószerekhez. Bár a betegek 

megfelelő kiválasztása nélkül, ezek a szerek csekély vagy semmilyen hatást nem 

eredményeztek a teljes túlélést nézve; egyes betegek esetén drámai állapotjavulást 

okoztak, hatalmas igényt támasztva ezzel a megfelelő prediktív markerek diagnosztikája 

iránt. 
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2. Irodalmi áttekintés 

 

 

2.1. Receptor protein tirozin kinázok 

 

A ~32 000 humán kódoló gén mintegy ötöde vesz részt a jelátviteli 

folyamatokban. A sejten belüli és a sejtek közötti jelátvitel fő mechanizmusa a 

fehérjefoszforiláció, aminek a szabályozását több mint 520 protein kináz és 130 protein 

foszfatáz végzi. A protein kinázok foszforilálhatnak tirozint vagy szerin/treonint, kis 

számban mindkettőt (kettős specificitású kinázok). A 90 tirozin kináz (TK) nagy része 

transzmembrán receptor [1]. A receptor tirozin kinázok (RTK) tehát olyan membrán 

receptorok, amelyek az ATP (adenozin-trifoszfát) γ foszfátjának átvitelét katalizálják a 

célfehérje tirozinjainak hidroxil csoportjaira, fontos szerepet játszva ezzel az egyes 

sejtfolyamatok - a növekedés és differenciálódás, a sejtciklus, migráció, metabolizmus 

és túlélés - szabályozásában. Bár diszfunkcióik számos betegséget okozhatnak, - 

úgymint cukorbetegséget, immun-deficienciákat, szív- és érrendszeri betegségeket; - 

rendellenes működésük legszembetűnőbb következménye a karcinogenezis [2]. Ezt 

mutatja, hogy a több mint 100 ismert onkogén nagy részét, a csak mintegy 58 tagot 

számláló RTK molekulacsalád tagjai adják [3].  

Az RTK molekulacsalád tagjai 20 alcsaládba sorolhatóak (1. ábra), ezek egyike 

az EGFR (epidermal growth factor receptor; szinonim elnevezései: erbB, HER) alcsalád 

[1]. Az RTK-k felépítésére jellemző, hogy 3 doménből állnak: egy extracelluláris 

ligandkötő, egy transzmembrán és egy intracelluláris - nagyban konzervált protein 

tirozin kináz (katalitikus) aldomént és C-terminális szabályozó régiót tartalmazó - 

doménből.  A TK aldomén 2 lebenyből: egy kisebb aminoterminális N-lebenyből és egy 

nagyobb C-lebenyből – áll. A nagyrészt β-lemezes szerkezetű N-lebeny tartalmazza az 

ATP kötő helyet, míg a nagyrészt α-hélixekből felépülő C-lebeny köti a szubsztrátot és 

belőle nyúlik ki a szabályozást végző aktivációs hurok. Az inzulin receptor alcsalád 

tagjait leszámítva, az RTK-k nyugalmi állapotban monomer formában vannak a 

sejtmembránban. A ligand kötődése dimerizációt indukál. Nyugalmi állapotban a 

katalitikus régió aktivációs hurkán lévő tirozinok foszforilálatlan állapotban vannak. Az 

aktivációs hurok ilyenkor olyan kompakt konformációt vesz fel, amellyel gátolja a 
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szubsztrát (és néhány kináz esetében az ATP) kötődését, többek közt azzal, hogy az 

említett tirozinok hidrogénkötést képeznek a katalitikus aszpartáttal. A dimerizációval 

járó kis távolság miatt, a katalitikus régiók transz-foszforilálják egymás aktivációs 

hurkain lévő tirozin oldalláncokat, „nyitott” konformációt idézve elő ezzel. A „nyitott” 

konformáció lehetővé teszi az ATP-hez és szubsztráthoz való hozzáférést, engedve 

ezzel a további autofoszforilációt és egyéb fehérjék foszforilációját [2, 4, 5].  

 

 

1. ábra: Az RTK molekulacsalád 20 alcsaládja. Felül az alcsalád prototípus-receptora, 

alul az ismert alcsaládtagok. Az α és β a különböző RTK alegységeket jelöli. A vastag 

dőlt betűkkel írt receptorok protoonkogének. A *-gal jelölt tagok nem rendelkeznek 

kináz aktivitással. Forrás: [1]. 
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2.2. Az EGFR alcsalád 

 

Az EGFR alcsaládra jellemző, hogy extracelluláris doménjük 4 aldomént 

tartalmaz: az L1 (I), S1 (II, CR1), L2 (III), S2 (IV, CR2) aldoméneket. Az S1 és S2 

homológ, ciszteinben gazdag régiók, azonban a ciszteinek nem képeznek diszulfidhidat 

a régiók között. Az L1 és L2 alkotják a ligandkötő helyet (2. ábra) [6]. 

Az EGFR (HER1 = human EGF receptor 1, erbB1), mint névadó molekula 

mellett, az EGFR alcsalád tagja további 3 transzmembrán molekula, amelyek - 

különösen a TK aldoménben – jelentős homológiát mutatnak egymással [7, 8]:  

− HER2 (erbB2, neu), melynek nincs ismert ligandja, 

− HER3 (erbB3), melynek a kináz domén kritikus aminosavjainak szubsztitúciója 

miatt, nincs kináz aktivitása (a kináz aldomén homológiája is itt a legkisebb) [9], 

− HER4, (erbB4) amely az EGFR-hez hasonlóan ligandot köt és kináz aktivitással is 

rendelkezik.  

A receptor alcsalád tagjaihoz az EGF (epidermális növekedési faktor) családba 

tartozó növekedési faktorok kötődhetnek. A mintegy 49-85 aminosavból álló peptid 

ligandok, transzmembrán fehérjék extracelluláris doménjének proteolíziséből 

keletkeznek. Szerkezetük közös jellemzője, hogy EGF-szerű doménnel és 3 

intramolekuláris diszulfidkötéssel rendelkeznek, utóbbiak alakítják ki a 3-as hurok 

másodlagos struktúrát [8, 5]. Affinitásuk alapján a ligandok 3 csoportba sorolhatók: 

1. csoport: Tagjai az EGF, TGF-α (transforming growth factor-α), amphiregulin (AR), 

melyek főleg az EGFR-hez kötődnek. 

2. csoport: Tagjai a heparin binding EGF (HB-EGF), betacellulin (BTC) és epiregulin 

(EPR) melyek kettős specificitással, az EGFR-hez és a HER4-hez is kötődhetnek. 

3. csoport: Tagjai a neuregulinok (NRG, szinonim elnevezéssel: heregulinok), melyek 

főleg az EGFR-hez kötődnek. Az NRG-1 és NRG-2 a HER3 és HER4-hez kötődhet, 

az NRG-3 és NRG-4 csak a HER4-hez kötődhet [5, 10]. 

A ligand kötődése a receptor L1 és L3 aldoménjéhez az S1 aldoménben található 

dimerizációs hurok kitüremkedését okozza. A dimerizációs hurkok kapcsolódásával 

alakulnak ki a receptror-dimerek. A EGFR receptor alcsalád esetében tehát receptor-

mediált a dimerizáció, szemben az egyes más növekedési faktorok kötődésekor 
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megfigyelhető ligand-mediált mechanizmussal. Utóbbi esetben egy ligandon (pl. a 

növekedési hormonon vagy az eritropoetinen) vagy egy ligand (pl. a PDGF vagy 

VEGF) homodimeren keresztül kapcsolódnak össze a receptorok. A dimerizációs hurok 

receptor alcsaládon belüli nagy konzerváltsága a heterodimerizációt is lehetővé teszi. A 

4 féle erbB molekula tehát, 4 féle homodimert és 6 féle heterodimert képezhet. A 

heterodimerizáció preferált partnere a HER-2 molekula, mivel a dimerizációs hurok, itt 

állandóan kitüremkedett, aktív állapotban van. A HER2 molekula ezért ligand nélkül is 

lehet aktív, - például HER2-t túltermelő (overexpresszáló) tumorsejtekben – TK 

aktivitást és sejt transzformációt okozva ezzel [2, 5, 10]. 

 

NH2 NH2 NH2 NH2

COOH

COOH

COOH
COOH

Y
Y
Y
Y
Y
Y

Y

Y
Y
Y
Y
Y

Y

Y
Y

Y

Y
Y

Y

YY

Y

Y
Y

L1

S1

L2

S2
TM
JM

TK

CT

44%

82%

33%

36%

59%

24% 28%

79%

48%

EGFR HER2 HER3 HER4

EGF
AR

TGF-αααα

BTC
HB-EGF

EPR

NRG-1
NRG-2

NRG-3
NRG-4

 

2. ábra: Az EGFR alcsalád tagjai és ligandjaik. A %-os értékek a fehérjerész EGFR-rel 

való homólógiájának mértékét jelzik. A piros X az inaktív aldoméneket jelöli. A C-

terminális Y-jai a specifikus foszforilációs helyket jelölik [5, 8, 26]. 
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2.3. Az EGFR jelátvitel 

 

Szemben a más alcsaládokba tartozó RTK-kal, ahol az aktivációs hurok 

foszforilálatlansága esetén teljes a kináz aldomén öngátlása és a dimerizációt követően 

az aktivációs hurok foszforilációja váltja ki a kináz aktivációt, az EGFR esetében az 

aktivációs hurok foszforiláltsági állapotának kisebb a jelentősége és a dimer-partner sem 

foszforilálja az említett tirozinokat. Az EGFR aktivációs hurkán (855-884. aminosav) 

lévő négy negatív töltésű glutamát (865-872. as: EEKEYHAE) ugyanis jelentősen 

csökkenti az említett tirozin negatív töltésű foszfátjának gátló hatását [5]. 

Az EGFR alcsalád tagjai esetében a ligand kötődését követően a receptorok 

aszimmetrikus-dimert képeznek és allosztérikusan aktiválja az egyik kináz a másik 

alcsalád-tagot (3. ábra A). Nyugalmi állapotban a C-lebeny (797-977. aminosav) 

aktivációs hurkának 858. és a 861. pozícióban lévő apoláros leucinjai (L858 és L861) az 

N-lebeny (709-793. aminosav) 745. pozícióban lévő lizinje és a 762. pozícióban lévő 

glutamátja közé ékelődik, megakadályozva ezzel azok – kináz-aktivitáshoz szükséges – 

kapcsolódását (3. ábra B). A ligand kötődése olyan dimer kapcsolódást vált ki, ahol az 

egyik kináz (B monomer) C-lebenye a másik kináz (A monomer) N-lebenyéhez 

kapcsolódik. Az A monomer 2 apoláros leucinja az allosztérikus hatások következtében 

kimozdul gátló pozíciójából, létrejön a K745-E762 kapcsolódás, az A monomer 

aktiválódik. Az aktivátor B monomerben nem jön létre ilyen módosulás, így az inaktív 

marad. Míg aktivátor, azaz B monomer, az EGFR alcsalád valamennyi tagja lehet; A 

monomer, azaz aktivált kináz, csak az EGFR, HER2 és HER4 lehet [11]. 

Az EGFR legfontosabb szubsztrátja saját maga: az EGFR aktív TK aldoménje 

autofoszforilálja a katalitikus régión kívül, attól C-terminálisan található szabályozó 

régió tirozinjait [11]. Az EGFR „aktív” foszforilálódása mellett, amikor a receptort saját 

maga vagy dimerizációs partnere foszforilálja, lehetséges egy saját kináz aktivitást nem 

igénylő „passzív” mód is: a receptort foszforilálhatja a citoplazmatikus Src tirozin kináz 

vagy a Janus tirozin kináz 2 (JAK2). Utóbbi a növekedési hormon vagy a prolaktin 

receptorához kötődik, a ligand bekötődését követően aktiválódik és foszforilálja az 

EGFR vagy a HER2 citoplazmatikus doménjét [10, 12]. 
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3. ábra: Az EGFR alcsalád tagjainak aktivációs mechanizmusa. Forrás: [11]. 

 

A jelátviteli kaszkádok általános jellemzője, hogy a résztvevők közötti kapcsolat 

irányítása interakciós doménekkel történik. Az interakciós domének, specifikus 

szekvenciák poszttranszlációs módosulásait felismerve, az enzimeket megfelelő sejten 

belüli helyre irányítják, szabályozzák azok konformációját, aktivitását és szubsztrát-

specificitását [13]. Az EGFR foszforilált tirozinjeihez (pY), az azokat felismerő SH2 

(Src-homológ 2) vagy PTB (foszfotirozin kötő) doménnel rendelkező, másodlagos 

jelátvivő molekulák kapcsolódnak, kiváltva ezzel a több komponensű jelátvivő 

komplexek összerendeződését és a jeltovábbítási kaszkádok elindítását. Az SH2 domén 

a pY és az attól C-terminálisan elhelyezkedő 1-6 aminosavhoz, a PTB domén pedig a 

pY és az attól N-terminálisan lévő 3-5 aminosavhoz kötődik specifikusan. Bizonyos 

PTB domének nem foszforilált peptid szekvenciákhoz kötődnek, míg mások 

foszforiláltakhoz és nem foszforiláltakhoz egyaránt kötődhetnek [4]. 

Az EGFR három általános mechanizmussal aktiválja a másodlagos jelátvivő 

molekulákat [4]: 
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1. Aktiválás membrán transzlokációval. Ez történik például a PDK (foszfatidil-inozitol 

dependens kináz) az Akt (PKB = protein kináz B) esetében, amelyek az EGFR 

aktiváció hatására kialakuló foszfolipidekhez kötődnek. 

2. Aktiválás konformáció változtatással. Az SH2 doménen keresztül létrejövő 

kapcsolódás vált ki ilyen hatást például az Src tirozin kinázban vagy a foszfatidil-

inozitol-3 (PI-3) kináz p85 alegységében. 

3. Aktiválás tirozin foszforilálással. A PLCγ-nak (γ foszfolipáz C-nek) például az SH2 

doménen keresztüli kötődést követően foszforilálódnia kell a teljes aktiválódáshoz. 

Adaptorok és enzimek segítségével az EGFR aktiválja az alább részletezett 

jelátviteli kaszkádokat, amelyek a jelet - megfelelő feldolgozást követően - a magba 

juttatják (4. ábra) [14]. 
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4. ábra: Az EGFR jelátviteli folyamatai [10, 15]. 
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2.3.1. A Ras/Raf/MEK/ERK jelút 

A jelút elindításának kulcslépése a Grb2 adaptor EGFR-hez kötődése. Ez 

történhet direkt módon, az adaptor SH2 doménjén keresztül vagy indirekt módon, az 

Shc adaptoron keresztül. Utóbbi esetben az Shc a PTB doménjével az EGFR-hez 

kapcsolódik és foszforilálódik. Az EGFR-ez kötődve, a Grb2 adaptor a Sos cserélő 

fehérjét a citoplazmából megköti és így a membrán belső felszínén található Ras 

közelébe helyezi. A Sos mint Ras-GEF (guanin nukleotid cserélő faktor) a Ras 

felszínéről disszociáltatja a GDP-t, aminek a helyére, a sejtben nagyobb 

koncentrációban jelen lévő, GTP kötődik. A Sos a Ras kötődéséig öngátolt formában 

van és a Ras-sal való kapcsolódás váltja ki a GEF aktivitást, 2 lépcsőben. Először a Ras-

GDP kötődik a katalitikus helytől távolabb lévő, allosztérikus módosító helyhez, 

alacsony GEF aktivitást okozva, ami Ras-GTP képződéséhez vezet. A Ras-GTP már 

nagyobb affinitással kötődik ugyanahhoz a helyhez, az aktív hely teljes kinyílását 

okozva, ami már nagy GEF aktivitáshoz vezet. Ez a mechanizmus egy pozitív 

visszacsatolást jelent, amellyel a Ras-jel időtartama, erőssége és az output jellege 

szabályozódik [16]. 

Az emberi Ras-nak 3 izoformája van: a K-, az N- és a H-Ras. Az izoformák a 

különböző szövetekben eltérően expresszálódnak és nagy szekvencia-homológiát 

mutatnak. A fő különbség a C-terminális, hipervariábilis régióban van, melyek olyan 

posztranszlációs módosulásokat tartalmaznak, amelyek szükségesek a membránhoz 

kötődéshez. Mindegyik izoforma farnezilálva van (izoprenil csoport van hozzákötve). A 

H- és az N-Ras-hoz palmitoil csoport is kötődik. A K-Ras4B nem tartalmaz ilyet, 

helyette egy polibázikus - lizin-sort tartalmazó – régióval rendelkezik, amely a 

membrán lipidjeinek - negatív töltésű – fej-csoportjaihoz kötődik. A K-Ras4B 

mindenhol jelenlévő, domináns splicing variáns, tulajdonképpen ezt értik K-Ras alatt 

[17, 16]. GTP-t kötve a Ras aktiválja effektor molekuláit: a szerin/treonin kináz Raf-ot 

(MAPKKK = MAP-kináz-kináz-kináz), a PI-3 kinázt és a Ral-GEF-et [12, 18, 14]. 

A Raf-nak 3 emlős izoformája ismert: az A-Raf, B-Raf és C-Raf (Raf-1). A Ras 

elsődleges célpontja a C-Raf, amely - szemben a B-Raf-fal, amelyet eleinte agy-

specifikus izoformának írtak le és amit leginkább az idegszövet és a here expresszál és 

az A-Raf-fal, melynek működése az urogenitális szövetekre jellemző - minden 



 16 

szövetben előfordul. Inaktív állapotban a Raf N-terminális régiója, a C-terminális kináz 

doménhez kötődve, gátolja azt. A 14-3-3 fehérje pedig mindkét régió foszforilációs 

helyeihez kapcsolódva, fenntartja az öngátlást és eltakarja a Ras kötőhelyet. A Ras-on 

keresztüli memránhoz kerülés a 14-3-3 fehérje disszociációját okozza az N-terminális 

részről, elősegítve ezzel a kináz domén aktiváló helyeinek foszforilációját. A C-Raf 

foszforilációjának szabályozásában a B-Raf-nak, mint heterodimer partnernek is nagy a 

szerepe. A Raf aktiválásában a protein foszfatázok (PP1 és PP2A) is részt vesznek az N-

terminális, 14-3-3-t kötő gátlóhelyek defoszforilálásával. A Raf tehát egy nagy fehérje-

komplex részeként aktiválódik. A komplex tagjaiként – az említett fehérjéken kívül - 

hősokk- (HSP-90, HSP-70), scaffold- és modulátor fehérjék is részt vesznek a Raf 

szabályozásában. A Raf aktivitást serkentő modulátor fehérje a CNK (KSR-hez = kináz-

szerű Ras szupresszorhoz kapcsolódó enhancer) és a Sur-8 (Ras-8 szupresszor), Raf 

aktivitást csökkentő pedig az RKIP (Raf kináz inhibitor protein), az Erbin, a Sprouty és 

a SPRED (Sprouty-hoz kapcsolodó, EVH doménnel rendelkező fehérje) [16, 19, 20]. 

Az aktív Raf – az aktivációs hurkán lévő szerin aminosavat foszforilálva - a 

kettős specificitású MEK-et (MAPKK = MAP-kináz-kináz) aktiválja. A Raf a MEK 

izoformák közül a MEK1-et és a MEK2-őt aktiválja. Az aktív MEK pedig – az 

aktivációs hurkán lévő treonin és tirozin oldalláncokat foszforilálva - az ERK 

(extracelluláris jelre regulálódó kináz) MAP-kinázt (mitogén jelre aktivált kinázt) 

aktiválja.  A MEK1 és MEK2 az ERK izoformák közül az ERK1-et és az ERK2-őt 

foszforilálja. A MEK1/2 specifikus ERK1/2 felismerését az utóbbi molekula aktivációs 

hurkán, a treonin és tirozin között lévő glutamát, azaz a TEY tripeptid motívum 

biztosítja. A Raf aktiváció nagy komplexitásával szemben, a MEK és az ERK teljes 

aktiválásához elég a kináz domén aktivációs helyeinek foszforilálása. A Raf-MEK-ERK 

szakaszra tehát a linearitás jellemző: a Raf és a MEK kinázok csak az említett 

szubsztrátokat foszforilálják, a beérkező jelek a Raf-on összegződnek, a kimenő jelek 

pedig az ERK-től lefelé ágazódnak szét [20, 21, 22, 23]. 

Az ERK1/2 aktiváció – célpont fehérjéinek foszforilálásával - több sejtválasz 

kiváltásában és szabályozásában játszik fontos szerepet, úgymint a proliferáció, túlélés, 

differenciáció és sejtmigráció. Az ERK1/2 szubsztrátjai lehetnek szerin/treonin kinázok 

és egyéb fehérjék a citoplazmában, valamint transzkripciós faktorok a sejtmagban. Az 

ERK1/2 által szabályozott kinázok: a riboszómális S6 kinázok (RSK1-4), a mitogén- és 
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stressz aktivált kinázok (MSK1-2) és a MAPK-val kölcsönható kinázok (MNK1-2). Az 

EGFR aktiváció ERK1/2-ön keresztül kiváltott sejtválasz jellegét különböző, egymással 

összefüggő tényezők eredője határozza meg: 

− az ERK aktivitás időtartama és erősége, 

− az ERK molekula sejten belüli elhelyezkedése, 

− más jelutak aktivitása [21, 24]. 

Az ERK inaktivációja az aktivációs hurok treoninja és tirozinja közül az 

egyiknek vagy mindkettőnek a defoszforilációjával történik. A folyamatot végezhetik 

foszfoprotein foszfatázok (PP2A), protein tirozin foszfatázok (PTP-SL) vagy kettős 

specificitású MAPK foszfatázok (MKP-k). Az ERK1/2 a jelútjának több tagjának gátló 

foszforilációjával végzi a jelút feedback szabályozását: foszforilálja SOS-t, a Raf-okat 

és a MEK-eket [21]. 

 

2.3.2. A PI3K/Akt jelút 

A 3 PI3-kináz osztályból az RTK-k az Ia osztályúakat aktiválja, amelyek egy, 2 

SH2 domént tartalmazó, szabályozó p85-ös és egy katalitikus p110-es alegységből 

állnak. Az EGFR általi PI3-kináz aktiváció történhet úgy, hogy az utóbbi p85-ös 

alegysége az SH2 csoport segítségével az EGFR foszforilált tirozinjaihoz kötődik vagy 

úgy, hogy a Ras-hoz kötődés változtatja meg a p110-es alegység konformációját. Míg a 

HER3 6 foszfotirozinja is tudja kötni a p85-ös alegységet, addig az EGFR esetében 2, a 

HER4 esetében 1, a HER2 esetében pedig egyik sem; így az EGFR a HER3-mal képzett 

heterodimer formájában képes leghatékonyabban aktiválni a PI3-kinázt. A p110-es 

alegység p85-höz kötődése gátolja előbbi katalitikus aktivitását, a gátlás pedig a p85-ös 

foszforilált tirozinú peptidekhez való kötődését követően szűnik meg. Az aktív PI3-

kináz a foszfatidil-inozitol-4,5-biszfoszfátot alakítja foszfatidil-inozitol-3,4,5-

triszfoszfáttá. A keletkező foszfolipidekhez, az azokat felismerő PH (plextrin homológ) 

doménjeiken keresztül, többek közt, a PDK1 és Akt szerin/treonin kinázok 

transzlokálódnak, aminek hatására előbbi foszforilálja az utóbbit. Az így aktiválódott 

Akt a fő kiváltója a jelútra jellemző antiapoptotikus és proliferatív hatásoknak [4, 12, 

25, 26]. 
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A jelút negatív szabályozói a PTEN (foszfatáz és tenzin homológ) és a SHIP 

(SH2-t tartalmazó inozitol foszfatáz), a 2 foszfoinozitid-specifikus foszfatáz, melyek 

közül az előbbi a 3’, utóbbi az 5’ pozícióban defoszforilálja az inozitol gyűrűt [4].  

 

2.3.3. A PLCγ jelút 

Az EGFR aktivációt követően a PLCγ, az SH2 doménjén keresztül, kötődik a 

receptor foszfotirozinjaihoz, majd ezt követően az EGFR kináz aldoménje foszforilálja. 

Az így aktivált PLCγ a foszfatidil-inozitol-4,5-biszfoszfátot bontja 1,2-diacil-glicerollá 

(DAG) és inozitol-1,4,5-triszfoszfáttá (IP3). Az IP3 specifikus intracelluláris receptorain 

keresztül, a sejten belüli raktárakból, Ca2+ felszabadulást okoz. A Ca2+, a kalmodulinhoz 

kötődve, számos enzimet, köztük protein kinázokat aktivál.  A DAG és a Ca2+ együtt 

aktiválja a protein kináz C (PKC) család tagjait [4, 12, 21]. 

 

2.3.4. A STAT jelút 

A 7 STAT (signal transducer and activator of transcription 1-4, 5a, 5b és 6) 

molekula közül a STAT 1, 3, 5a és 5b vesz részt az EGFR jelátvitelben. A klasszikus, 

citokin receptorokon történő aktivációtól eltérően, itt a STAT foszforilációhoz nem 

szükséges a JAK, és a STAT nem kötődik az EGFR C-terminális foszfotirozinjaihoz. 

Az EGFR direkt vagy indirekt módon – Src kinázon keresztül – foszforilálja a STAT 

molekulákat. Az inaktív formában a citoplazmában található transzkripciós faktor 

STAT-ok a foszforilációt követően homo- vagy heterodimerizálódnak és a magba 

kerülnek, ahol - perceken belül - korábban nem vagy csak alig átíródó, a 

sejtproliferációban résztvevő gének transzkripcióját idézik elő vagy fokozzák [4, 12, 21, 

27]. 
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2.4. Az EGFR–gátló kezelés tüdőrákban  

 

Az EGFR volt az első sejtfelszíni receptor, amit közvetlenül kapcsolatba hoztak 

a rákkal. Ahogy nevéből gondolni lehet, az EGF és EGFR-család elsősorban a 

hámsejtek működését szabályozza, ahová a bronchushám is tartozik. Míg az összes 

karcinómák majd harmadában, addig a nem-kissejtes tüdőrákok (NSCLC) 62%-ában 

található az EGFR fokozott expressziója. Ezért gondolták azt, hogy az EGFR 

kikapcsolása eszköz lehet - elsősorban a nem-kissejtes tüdőrákok esetében - a 

daganatsejtek növekedésének gátlásában [14, 28]. 

A tüdőrák világviszonylatban és Magyarországon is a vezető daganatos halálok. 

A daganatos mortalitás 20-25%-áért felelős, ami hazánkban évente körülbelül 8000 

tüdőrákos beteg halálát jelenti. A tüdőrákokat morfológiai alapon két nagy csoport 

alkotja, amelyek a hagyományos terápia szempontjából is elkülönülnek: a 15-20%-ot 

kitevő kissejtes tüdőrákok (SCLC), amelyek döntő többsége már felfedezéskor távoli 

áttétet adott és a 80-85%-ot kitevő, jobb prognózisú, nem-kissejtes tüdőrákok. Az 

NSCLC-n belül további szövettani csoportok különíthetők el: a laphámrákok (SCC, a 

tüdőrákok kb. 30%-a), adenokarcinómák (ADC, kb. 30%), a nagysejtes differenciálatlan 

rákok (5-10%) és az említett szövettani típusok kevert formái [29, 30]. 

Az EGFR gátlására számos stratégia született, melyek közül az intracelluláris 

TK aldoménnel szembeni kis molekulájú gátlók (TKI) és az extracelluláris domént 

támadó monoklonális antitestek váltak a legismertebbekké. A klinikai használat 

szempontjából a legjelentősebb TKI a gefitinib (Iressa™, ZD1839) és az erlotinib 

(Tarceva™, OSI-774) (5. ábra). Mindkettő anilinoquinazolin vázzal rendelkezik, ez 

teszi lehetővé, hogy bekötődjenek a receptor ATP kötő helyére és ezzel kompetitíve 

akadályozzák a receptor foszforilációját. Az így létrejövő EGFR gátlás kiiktatja a 

receptorról induló, mitogén és antiapoptotikus jeleket. A vázhoz kapcsolódó oldalláncok 

biológiai hatással rendelkeznek és így felelősek a két szer közötti különbségért. A 

gefitinib specificitását jelzi, hogy 50-szer hatékonyabban gátolja az EGFR-t, mint más 

tirozin kinázt. Előnyt jelent, hogy a TKI-k könnyebben bejutnak a tumorszövetbe és a 

tumorsejtekbe, mint a monoklonális antitestek. Hátrány azonban, hogy míg pl. a 
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gefitinib életideje a keringésben órákban mérhető, addig a monoklonális antitesté 

hetekben [14].  

 

  Gefitinib (Iressa™, ZD-1839)  Erlotinib (Tarceva™, OSI-774) 

 

5. ábra: A két legjelentősebb EGFR TKI kémiai szerkezete. Forrás: [31]. 

 

A gefitinibet a klinikumban először az NSCLC ellen használták. A 2 TKI 

esetében a fázis II és III vizsgálatok során terápiás válasz 8-19%-ban jelentkezett, enyhe 

mellékhatások mellett [32, 33, 34] (1. táblázat). A kedvező fázis I és II eredményeket 

követően a gefitinib gyorsított eljárásban megkapta az FDA (az Egyesült Államok 

Élelmiszer és Gyógyszer Felügyelete) engedélyét. Két kedvezőtlen fázis III vizsgálati 

eredményt követően azonban, az Egyesült Államokban (és hazánkban is) a gefitinib 

indikációját csak azon betegekre korlátozták, akik már szedték és terápiás választ 

mutattak a szerre, valamint klinikai kísérletben vettek részt [35]. Az ISEL (Iressa 

Survival Evaluation in Lung Cancer) és az S0023 vizsgálatban ugyanis a gefitinib 

kezelés nem eredményezett hosszabb túlélést. Az ISEL vizsgálatban a gefitinibet 

monoterápiában használták, másod- illetve harmadvonalban [36]. Az INTACT (Iressa 

NSCLC Trial Assessing Combination Treatment) 1 és 2 fázis III vizsgálatokban a 

gefitinib a standard kemoterápiával kombinálva sem ért el túlélési előnyt [37, 38]. Bár 

az erlotinib a TRIBUTE (Tarceva responses in conjunction with paclitaxel and 

carboplatin) és a TALENT fázis III vizsgálatokban, kemoterápiával kombinálva, első 

vonalban elbukott (nem eredményezett hosszabb túlélést); a BR.21 fázis III 

vizsgálatban, monoterápiaként, másod- és harmadvonalban már szignifikánsan hosszabb 

túlélést eredményezett: A teljes túlélést 4,7 hónapról 6,7 hónapra emelte [34, 39, 40]. 

Ezt követően az erlotinib megkapta az FDA engedélyt és világszerte (hazánkban is) 

törzskönyvezésre került és a klinikum számára hozzáférhetővé vált a nem-kissejtes 

tüdőrákok, sikertelen standard kemoterápiát követő, másod- és harmadvonalbeli 
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kezelésében. A gefitinib jelenéleg csak Ázsiában rendelkezik érvényes törzskönyvvel és 

csak itt használják az NSCLC-k másod- és harmadvonalbeli kezelésében (1. táblázat). 

 

1. táblázat: Az EGFR TKI-k legjelentősebb klinikai vizsgálatai. 

teljes túlélés 
(OS,hónap) Vizsgálat Fázis TKI Vonal 

+ Kemo-
terápia 

TKI 
dózis 
(mg) 

RR 
RR 

ADC-
ben + TKI kontroll 

Iroda-
lom 

250 18,4% ? 7,6 - 
IDEAL1 II gefitinib 2.+ 3. - 

500 19,0% ? 8,0 - 
[32] 

250 11,8% 14,3% 7 - 
IDEAL2 II gefitinib 3. - 

500 8,8% 12,3% 6 - 
[33] 

ISEL III gefitinib 2.+ 3. - 250 8,0% 11,9% 

5,6 

ADC: 
6,3 

5,1 

ADC: 
5,4 

[36] 

250   9,9 
INTACT1 III gefitinib 1. + 

500   8,0 
10,9 [37] 

250   9,8 
INTACT2 III gefitinib 1. + 

500   8,7 
9,9 [38] 

TRIBUTE III erlotinib 1. + 150   10,6 10,5 [39] 

TALENT III erlotinib 1. + 150   10,0 10,3 [40] 

BR.21 III erlotinib 2.+ 3. - 150 8,9% 13,9% 6,7 4,7 [34] 
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2.5. Tüdőrákok célzott EGFR TKI kezelése 

 

Bár a fázis III vizsgálatok során, a teljes kezelt populációban az EGFR TKI 

kezelés nem vagy alig hosszabbította a túlélést, szembetűnő volt, hogy egyes betegeknél 

gyors és drámai daganatcsökkentő - sokszor életmentő - hatást értek el, egyes 

betegcsoportokban pedig a túlélés is szignifikánsan hosszabb volt [41]. Az említett 

vizsgálatokban semmilyen célzást nem használtak, így a jól reagáló betegek 

statisztikailag „kihígultak”. A tumorbiológiai ismeretek és a terápiás alkalmazások 

tapasztalatai alapján sokak számára nyilvánvalóvá vált, hogy az EGFR TKI-kat 

célzottan, megfelelő prediktív markerek figyelembe vételével érdemes alkalmazni. 

A klinikai jellemzőket retrospektíven vizsgálva, nagyobb volt a válaszarány és 

jobb volt a túlélés az adenokarcinómákban, a sosem dohányzottakban, az Ázsiaiakban, a 

nőkben és a mellékhatásként bőrelváltozást (rash) mutatókban. Számos biomarker 

azonban sokkal objektívebben és megbízhatóbban képes előre jelezni az EGFR TKI 

terápia hatékonyságát vagy hatástalanságát. 

 

2.5.1. Az EGFR TK aldoménjének mutációja, mint predikciós biomarker 

2004-ben derült fény arra, hogy az EGFR TKI kezelésre jól reagáló NSCLC-s 

betegek többségénél szekvenálással az EGFR mutációja kimutatható, míg a kezelésre 

nem reagáló betegeknél nem találtak ilyen mutációt [42,43,44]. 20 vizsgálat 

összesítésével az adatok némileg módosultak: az EGFR TKI-ra reagáló NSCLC-k 77%-

ban, míg a nem reagálók 7%-ban találták meg a TK aldomén mutációját. Az 

összefüggést reciprok módon vizgálva pedig, 27 vizsgálat eredményeit összesítve, míg 

az EGFR TK-mutáns NSCLC-k 75%-a reagállt az EGFR TKI kezelésre, addig a vad 

típusú NSCLC-k válaszaránya 9% volt (2. táblázat). A mutációk mintegy 5%-áról 

pedig kiderült, hogy EGFR-TKI rezisztenciát okoznak [45, 46, 47]. 

Az EGFR TK aldomén mutációk a 18.-22. exonokat érinthetik, azonban a 18., 

19. és a 21. exonra esik az összes mutáció 95%-a, a TKI érzékenyítő mutációk pedig



 23 

2. táblázat: Az EGFR TK-mutáció és a TKI terápia hatékonysága közötti összefüggés. 

Rövidítések: G = gefitinib, E = erlotinib, Mut = mutáció +, NÉ = nem érték el, NS = 

nem szignifikáns. 

 

RR 
Mutáns Vad típus 

teljes túlélés 
(OS, hónap) 

Vizsgáló 
[irodalom] 

(klinikai 
vizsgálat) 

TKI 
NR N∑∑∑∑ % NR N∑∑∑∑ % Mut Vad 

típus 
P 

Retrospektív vizsgálatok 
Lynch [42] G 8 8 100 1 8 13    
Paez [43] G 5 5 100 0 4 0    
Pao [44] G+E 12 12 100 5 23 22    

Huang [48] G 7 8 87 2 8 25    
Mu [49] G 7 7 100 0 8 0    

Tomizawa [50] G 11 11 100 3 9 33    
Rosell [51] G 7 8 87 3 24 13    
Kondo [52] G 4 4 100 0 8 0    
Nino [53] G 4 4 100 0 9 0    

Tokumo [54] G 8 9 89 2 12 17 25,1 14 0,15 
Mitsudomi [55] G 24 29 83 2 21 10 NÉ 14 0,0053 

Han [56] G 11 17 65 10 73 14 30,5 6,6 0,001 
Kim [57] G 6 6 100 2 21 10 47,3 11,9 0,008 

Cortes-Funes 
[58] 

G 6 10 60 6 73 9 13 4,9 0,02 

Capuzzo[74] G 8 15 53 4 74 5 20,8 8,5 0,09 
Chou [59] G 17 24 71 4 21 19 14,7 4,7 0,046 
Taron [60] G 16 17 94 6 51 12 NÉ 9,9 0,001 

Takano [61] G 32 39 82 3 27 11 20,4 6,9 0,0001 
Zhang [62] G 8 12 67 1 18 6 NÉ 7 0,0022 

Retrospektív vizsgálatok a klinikai kísérletek mintáin 
Hirsch [80] 

(ISEL) 
G 6 16 38 3 113 3    

Bell [76] 
(IDEAL/INTACT) 

G 6 13 46 6 61 10 7,9 6,1 NS 

Tsao [77] 
(BR.21) 

E 3 19 16 6 81 7 7,5 8,8 NS 

Prospektív vizsgálatok 
Paz-Ares [63] E 31 38 82       
Okamoto [64] G 20 27 74       

Sutani [65] G 21 27 78 1 8 13    
Morikawa [66] G 21 34 62 2 13 15    
Yoshida [67] G 19 21 90       

Összes G+E 328 440 75 72 768 9    
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több mint 99%-a. A 3 exonon belül további 3 hot spot különíthető el, amely lefedi a 

mutációk 94%-át: A 19-es exon delécióinak majd mindegyike a 747-750. pozíciójú 

LREA szakaszt érinti (az összes mutáció 48%-a). A 21. exon L858R és a 18. exon 

G719X (X=S/A/C) pontmutációja pedig az összes mutáció 41%-át, illetve 5%-át adja. A 

TKI-rezisztenciát okozó mutációk szinte mindegyike a 20. exonra esik. Az 20-as exon 

in frame inzerciói (az összes mutáció kb. 5%-a) a leggyakoribb elsődlegesen előforduló 

(az EGFR kezelés előtt kimutatható) rezisztenciát okozó mutációk. A másodlagosan 

megjelenő – az EGFR TKI rezisztencák feléért felelőssé tehető – T790M pontmutáció 

szintén a 20-as exonra esik [45, 68]. 

A 3 hot spot mindegyike az ATP kötődés kulcsfontosságú szereplője: A G719 a 

glicin-gazdag P-hurkon, az L858 - a DFG motívumhoz közel - az aktivációs hurkon, a 

19-es exon LREA szakasza pedig az αC-hélixen található. Mutációik az oldalláncok 

áthelyeződését okozza, ami az ATP és a TKI kötődés stabilitását fokozza. A mutációk – 

gátlószer hiányában - az EGFR aktivációját és az aktiváció időtartamának emelkedését 

okozzák. Az aktivációs hurok esetében például, a 858-as vagy a 861-es pozícióban lévő 

apoláros leucinok - melyek a kináz-aktivitáshoz szükséges K745-E762 kapcsolódást 

gátolják – poláros argininre (L858R), illetve glutaminre (L861Q) történő cseréje, az 

inaktív konformációt destabilizálja [42, 11].   

Az EGFR TK mutációk onkogén hatásúak és a tüdőrák kialakulásának 

folyamatában igen korán jelentkeznek. A mutációk főleg az PI3K/Akt és a STAT jelutat 

aktiválják, míg a MEK/ERK jelutat alig befolyásolják. Míg gefitinib a vad típusú 

EGFR-t tartalmazó tüdő sejtvonalakban G1 sejtciklus-blokkot okozott, addig a 19. és a 

21. exon mutációját tartalmazó sejtvonalakban apoptózist. Az EGFR TK mutáció 

megléte esetén a tumor mintegy függ az EGFR jelúttól (onkogénfüggő) - így érzékeny 

az EGFR TKI-kra, míg a kemoterápiával szemben rezisztenciát mutat [69, 70]. 

A különböző mutációk azonban eltérő mértékű TKI érzékenységet okoznak: A 

19-es exon deléciót hordozó NSCLC-s betegek hosszabb túlélést mutatnak a gefitinib és 

az erlotinib kezelésre, mint az L858R mutációt hordozók, az L858R mutáns fehérjét 

expresszáló sejt pedig érzékenyebb a gefitinibre, mint a G719S mutáns EGFR-t 

expresszáló. Az EGFR mutáns betegek kezelésekor a túlélést tekintve, nem volt 

különbség a gefitinib és az erlotinib között [71, 72]. 
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6. ábra: Az EGFR TKI kezelés utáni teljes túlélés a különböző EGFR mutációs 

státuszú betegek estében, Kaplan-Meier függvénnyel ábrázolva (Y tengely: a túlélés %-

os értéke, X tengely: idő, hónapban megadva). Forrás: A: [55], B: [56], C: [60], D: [61], 

E-G: a BR.21-es vizsgálat eredményei [77]. 
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Az EGFR TK mutációk prevalenciájára négy tényező van szignifikáns hatással 

[68]: 

Szövettan: A tüdőrákokon belül szinte csak az adenokarcinómák esetében jelentős a 

prevalencia (30%, világszerte 1380 ADC-s minta vizsgálatából), míg egyéb szövettani 

típusokban a gyakoriság elenyésző (2%, világszerte 16 eset a 993-ból: 7 kevert adeno- 

és laphámrák, 6 laphámrák, 1 nagysejtes és 2 egyéb szövettani típusú). A neuroendokrin 

tüdőrákokban nem találtak, kissejtes tüdőrákban pedig csak egy esetben: egy gefitinibre 

jól reagáló betegnél találtak ilyen mutációt [73]. Az adenokarcinómán belül a 

bronchioloalveoláris altípus nagyobb prevalenciája kérdéses. 

Etnikum: A kelet-ázsiai etnikumúak körében a prevalencia (ADC szövettan mellett: 

48%) sokkal nagyobb, mint a nem ázsiaiak esetében (ADC: 12%). 

Dohányzási anamnézis: A sosem dohányzottakban a gyakoriság (ADC: 54%) sokkal 

nagyobb, mint a dohányzók és a dohányzottak körében (ADC: 16%). 

Nem: Nőkben (ADC: 38%) gyakoribb a mutáció, mint a férfiakban (ADC: 10%). 

Bár az amerikai és az európai vizsgálatokban, a mutációk kis száma miatt, nem 

volt szignifikáns a túlélési előny gefitinib vagy erlotinib kezelésre; a nagyszámú mutáns 

esetet feldolgozó ázsiai tanulmányokan, az EGFR TK mutációt tartalmazó tumorok 

esetében, szignifikánsan hosszabb volt a túlélés EGFR TKI kezelésre, mint a vad 

típusúakban (2. táblázat, 6. ábra) [45, 74, 75, 76, 77, 78]. 

 

2.5.2. Az EGFR génkópiaszám emelkedése, mint predikciós biomarker 

Capuzzo és munkatársai nagyobb válaszarányt és hosszabb túlélést tapasztaltak 

azokban a gefitinibbel kezelt európai betegekben, akiknél a fluoreszcens in situ 

hibridizációval (FISH) EGFR génamplifikációt vagy az EGFR gént tartalmazó 7-es 

kromoszóma poliszómiáját észlelték. Amplifikáció esetén az EGFR gén / 7-es 

kromoszóma számaránya ≥2, míg a poliszómia esetén általában az EGFR gén és a 7-es 

kromoszóma száma együtt nő, azaz arányuk általában 1 körüli. Az említett két csoport, 

kapta a FISH+ (FISH pozitív) minősítést. A biomarker prediktív értékét a gefitinib fázis 

II (S0126) és fázis III (ISEL), valamint az erlotinib fázis III (BR.21) vizsgálataiban részt 

vettek esetében is megerősítették. A BR.21 vizsgálatban az erlotinib csak a FISH 

pozitívak esetében mutatott túlélési előnyt, a FISH negatívak esetében nem. Az EGFR 
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génkópiaszámot kvantitatív PCR-rel (qPCR) vizsgálva, csak a válaszarányban volt 

szignifikáns különbség, a túlélés hosszában már nem (3. táblázat, 7. ábra) [61, 74-80]. 

 

3. táblázat: Az EGFR génkópiaszám és a TKI terápia hatékonysága közötti 

összefüggés. Rövidítések: G = gefitinib, E = erlotinib, NÉ = nem érték el, NS = nem 

szignifikáns, S = szignifikáns. 
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7. ábra: Az EGFR TKI kezelés utáni teljes túlélés a BR.21-es vizsgálat különböző 

EGFR FISH státuszú betegeinek estében, Kaplan-Meier függvénnyel ábrázolva (Y 

tengely: a túlélés %-os értéke, X tengely: idő, hónapban megadva). Forrás: [77]. 

 

NSCLC-kben a FISH pozitivitás mintegy 31-45%-ban van jelen. Gyakoribb 

adenokarcinómákban (32-53%), sosem dohányzottakban és nőkben, azonban a 

RR 
Emelkedett Alacsony 

teljes túlélés 
(OS, hónap) 

Vizsgáló 
[irodalom] 

(klinikai 
vizsgálat) 

Mód- 
szer 

TKI 
NR N∑∑∑∑ % NR N∑∑∑∑ % Emel-

kedett 
Ala-

csony 
P 

Takano 
[61] 

qPCR G 21 29 72 14 37 38 16,4 15,7 0,33 

Han [79] qPCR G 10 31 32 4 35 11 12,3 8,4 0,49 
Bell [76] 
(IDEAL/ 
INTACT) 

qPCR G 2 7 29 12 79 15 8,1 6,2 NS 

Capuzzo 
[74] 

FISH G 12 33 36 2 69 3 18,7 7,1 0,03 

Hirsch [75] 
(S0126) 

FISH G 5 19 26 4 36 11 NÉ 8,0 0,0042 

Hirsch [80] 
(ISEL) 

FISH G 11 67 16 5 155 3 8,3 4,3 S 

Tsao [77] 
(BR.21) 

FISH E 5 25 20 1 41 2 10,7 7,8 S 

Összes FISH G+E 33 144 23 12 301 4    
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különbségek kisebbek, mint a mutáció esetében és a szignifikancia is kérdéses. Capuzzo 

és munkatársai sosem dohányzottakban és nőkben szignifikánasan, 

adenokarcinómákban nem szignifikánsan nagyobbnak találták a FISH pozitivitás 

prevalenciáját. Az EGFR amplifikáció az NSCLC-kben sokkal ritkább: mintegy 9-14%-

ban fordul elő. A prevalencia-eltérések az előbbivel általában ellentétesek: ritkább 

adenokarcinómákban (4-7%) és ázsiaiakban, gyakoribb dohányzókban és nőkben [45, 

74-78, 80, 81]. 

 

2.5.3. Az EGFR fehérje overexpresszió, mint predikciós biomarker 

Több korábbi vizsgálatban nem találtak összefüggést az immunhisztokémia 

(IHC) módszerével mért EGFR fehérje expresszió mértéke és a gefitinibre adott válasz 

között. A sikertelenséget sokan a módszer rossz reprodukálhatóságával és a kvantitatív 

értékelés nehézségeivel magyarázták [82, 83]. 

Három vizsgálatban azonban, két különböző antitestet és kiértékelési módszert 

alkalmazva, a gefitinib és az erlotinib kezelésben részesültek mintáit vizsgálva, az 

EGFR IHC+ esetekben nagyobb volt a válaszarány és hosszabb volt a túlélés, mint az 

IHC negatív esetekben. A BR.21 és az ISEL klinikai kísérletek betegmintáit vizsgálva 

az erlotinib, illetve a gefitinib csak az IHC pozitívak esetében mutatott túlélési előnyt, 

az IHC negatívak esetében nem. Az utóbbi két vizsgálatban egyaránt a Dako EGFR 

PharmDx kitet használták, a tumorsejtek 10%-os festődése esetén minősítve a mintát 

IHC+-nak. A harmadik (időrendileg első) vizsgálatban Capuzzo és munkatársai a 

Zymed cég 31G7 klón monoklonális antitestjét és egy összetettebb kiértékelési 

módszert alkalmazva tapasztalták az IHC prediktív értékét. Az IHC standardizáció 

elégtelenségét jelzi azonban, hogy a két említett technikát az ISEL vizsgálat mintáin 

alkalmazva az eltérés mértéke mintegy 24%-os volt. A túlélési előny predikciójában, a 

két tecnika közül, a Dako PharmDx kitet használó és a festődés százalékos gyakorisága 

alapján értékelő bizonyult a hatékonyabbnak. A 10%-os határérték emelése nem 

javította a predikciós hatékonyságot (4. táblázat, 8. ábra) [74, 76, 77, 84, 85]. 

Az említett három vizsgálatban az IHC pozitivitás prevalenciája 57-70% volt. A 

Capuzzo és munkatársai által végzett és a BR.21-es vizsgálatban ez alacsonyabb volt 

adenokarcinómákban: 58% és 50%, szemben a nem adenokarcinómák 66% és 63%-os 

értékével. Az előbbi vizsgálat esetében a nem és a dohányzás szerinti bontás adatai is 
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hozzáférhetőek: nők vs. férfiak: 62% vs. 58%, sosem dohányzottak vs. dohányzók + 

dohányzottak: 67% vs. 58%. A beteg karakterisztikák és az EGFR immunstátusz közötti 

összefüggés egyik esetben sem volt szignifikáns [74, 76, 77]. 

 

4. táblázat: Az EGFR fehérje expressziója és a TKI terápia hatékonysága közötti 

összefüggés. Rövidítések: G = gefitinib, E = erlotinib, S = szignifikáns. 

 

6 12 2418 30

100

80

60

40

20

100

80

60

40

20

6 12 2418 30

P=0,70IHC-

N=93
N=48

IHC+ P=0,02

N=117
N=67

 

8. ábra: Az EGFR TKI kezelés utáni teljes túlélés a BR.21-es vizsgálat különböző 

EGFR IHC státuszú betegeinek estében, Kaplan-Meier függvénnyel ábrázolva (Y 

tengely: a túlélés %-os értéke, X tengely: idő, hónapban megadva). Forrás: [77]. 

 

RR 
IHC+ IHC- 

teljes túlélés 
(OS, hónap) 

Vizsgáló 
[irodalom] 

(klinikai 
vizsgálat) 

Mód- 
szer 

TKI 
NR N∑∑∑∑ % NR N∑∑∑∑ % IHC+ IHC- P 

Capuzzo 
[74] 

Zymed 
pontsz. 

G 12 58 21 2 41 5 11,5 5,0 0,01 

Hirsch [80] 
(ISEL) 

Dako 
10% 

G 13 158 8 1 69 1,5 5,5 4,2 S 

Tsao [77] 
(BR.21) 

Dako 
10% 

E 12 106 11 3 80 4 8,8 4,9 S 

Összes  G+
E 

37 322 11,5 6 190 3    
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3. Célkitűzések 

 

 

A sikeres BR.21 vizsgálatot követően, az erlotinib - egyetlen EGFR gátló 

szerként - hozzáférhetővé vált az EGFR pozitív, nem-kissejtes tüdőrákok másod- és 

harmadvonalbeli kezeléseként. Hazánkban rövid időn belül, a klinikai tapasztalatok 

alapján, a kezelést csak az adenokarcinómákra korlátoztak. Azonban a – törzskönyvben 

is szereplő - EGFR pozitivitás pontos fogalma, azaz, hogy melyik vizsgálat a 

legmegfelelőbb az EGFR TKI kezelés hatékonyságának előrejelzésére, a mai napig 

nyitott kérdés maradt. 

Elsődleges célunk az volt, hogy az EGFR TKI-kra jól reagáló betegek mintáit 

retrospektíven, illetve a kezelést megelőzően nagyszámú betegmintát prospektíven 

vizsgálva, felmérjük a tüdőadenokarcinómák pontos EGFR státuszát és meghatározzuk 

azok egymással és az EGFR TKI terápia hatékonyságával való összefüggését. Fontos 

volt megválaszolnunk, hogy az EGFR fehérje túltermelődése szükségszerűen együtt jár-

e az EGFR aktiváló muttációjával vagy génkópiaszám emelkedésével és a TKI 

terápiaérzékenységgel. 

Az EGFR státuszt három - az irodalomban fellelhető tapasztalatok alapján 

leghatékonyabb – módszerrel kívántuk meghatározni: Az EGFR TK aldomén 

érzékenyítő mutációinak meglétét szekvenálással, az EGFR génkópiaszámát FISH-vel, 

az EGFR fehérje expressziót pedig, immunhisztokémia módszerével vizsgáltuk. 

A klinikum számára szintén lényeges az EGFR státusz elváltozások gyakorisága 

és azoknak a betegkarakterisztikákkal való összefüggései, melyek felmérése szintén 

célkitűzéseink része volt. Munkacsoportunk kívánta megjelentetni a közép-kelet európai 

populáció mindhárom EGFR státusz elváltozásainak gyakoriságait leíró első 

nemzetközi közleményt. 
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4. Módszerek 

 

 

4.1. Tumorminták 

 

Az elsőként vizsgált minta egy 1942-ben született, sosem dohányzott magyar 

nőbeteg primer adenokarcinómája volt, amit 2000-ben diagnosztizáltak és műtétileg 

eltávolítottak. Ezt követően a beteg négy ciklus cisplatin és vepeside adjuváns 

kemoterápiát kapott. 2003 végéig tünetmentes volt, amikor is a mágneses rezonancia 

vizsgálat (MRI) többszörös, mindkét oldali agyi metasztázisok jelenlétét mutatta, 

valamint a koponyaűri nyomásfokozódás tünetei – fejfájás, hányás, nausea és 

látászavarok - jelentkeztek. Hat hónappal a 12 frakció 3 Gy teljes agyi sugárkezelést 

követően, a kontrol MRI nem mutatott tumorválaszt és a beteg állapota gyorsan romlott. 

Ekkor - az Országos Gyógyszerészeti Intézet egyedi engedélyével - napi egy 250 mg-os 

gefitinib tabletta-kezelés kezdődött, aminek hatására a klinikai tünetek gyorsan javultak 

és 8 héttel a kezelés után végzett kontrol MRI vizsgálat az agyi metasztázisok teljes 

regresszióját (CR = complete response) mutatták (9. ábra). Az időközben végzett 

mellkas CT vizsgálatok a tüdőben is kimutattak több áttétet, amelyek azonban a 

gefitinib folyamatos szedése mellett, a 2004 októberében végzett kontroll vizsgálatok 

idejére regrediáltak. A beteg - a gefitinib folyamatos szedése mellett – a disszertáció 

megírásáig (2008 szeptemberéig) tünet- és daganatmentes volt. 

További nyolc – erlotinib kezelésre jól reagáló – nem kis-sejtes tüdőrákos 

magyar beteg mintáját vizsgáltuk retrospektíven. Két-két esetben csak kenet és 

kisméretű bronhoszkópos biopsziás minta állt rendelkezésre. A 2 bronhoszkópos mintát 

leszámítva, az összes retrospektíven vizsgált minta esetében a tumorsejt-magok aránya 

≥30% volt. 

A prospektív vizsgálatokat a kezelőorvosok kérésére végeztük. Amennyiben a 

munkacsoportunk által szerkesztett vizsgálatkérő lapot (10. ábra) a klinikus kitöltötte és 

eljuttatta hozzánk, a mintát bekértük és elbíráltuk a vizsgálatra való alkalmasságát. 

Prospektív vizsgálatot csak olyan mintán végeztünk, ahol a tumorsejt-magok aránya 

≥30% és a szövettan adenokarcinóma volt. 127 magyar tüdőadenokarcinómás beteg 
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mintáját vizsgáltuk. A minták Magyarország 21 patológiai osztályáról érkeztek. Hét volt 

kisméretű bronhoszkópos biopsziás minta és kettő volt kisméretű, agyi biopsziából 

származó minta, a többi minta standard méretű műtéti anyag volt. 

MR 2004.01.24. MR 2004.05.22

 

9. ábra: Agyi metasztázisok teljes regressziója gefitinib kezelés hatására. A beteg 

primer tüdőadenokarcinómájából végeztük az első retrospektív EGFR státusz-

vizsgálatot. 
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Beteg neve: ………………………………..…………………………………………..………………… 

Születési idő: ……………………………………..  TAJ: ………………………...…………………….. 

Lakcím: ………………………………………………………..………………………………………… 

Beküldő orvos neve: ………...…..………….……..……….…...... telefon: …………………..……….. 

           munkahelye: …………………………………………...………………………..…..……………. 

           ambuláns osztálykód: ………………………………………..…Fax: ……………………………

Sebészi biopszia ideje: ………………..….., kórház neve: ……………………….……..…………...….

A biopszia:       primer tüdőrák,        nyirokcsomó áttét,        agyi áttét,       egyéb: …….……....... 

Daganat szövettani típusa:        adenocarcinoma            bronchiolo-alveolaris carcinoma 

A szövettani leletet aláíró patológus neve: ………….………………………...………………………… 

A biopsziás mintát őrző patológiai osztály neve és címe: ……………………………………………….           

………………………………...…………….…… telefon: ...…………..……...Fax: …….…….....…… 

Onkológiai kezelés: 

Opus típusa: …………………………………..……………,   ideje: …………...……………………… 

Irradiáció: mellkas: ……………………..Gy,  ideje: ……….…………….….…………..………..……. 

                 agy: …………Gy,  ideje: …………………………,  egyéb: ……….....…………..………… 

Kemoterápia: 1. összetétele: ………………………..…………………..……………………………….. 

                      ciklusok száma: ……………………, kezelés vége: ………………………...…………… 

                      2. összetétele: …………………………………..………...……………………………….. 

                      ciklusok száma: ……………………, kezelés vége: …………..…………….…………… 

Jelenlegi klinikai TNM:    T …..…  N …..…  M …..…      Performance status: Karnofsky: …….....…. 

A betegség lefolyása:       daganat nem mutatható ki            daganat kimutatható, a betegség stagnál 

                                         a betegség regrediált                     a betegség progrediál 

Dohányzás:    …..... éve napi …..... szál,     …..... éve abbahagyta, előtte napi …..… szál,     sosem 

Egyéb megjegyzés: ………………………..…………………………………………………………….. 

 

 

Dátum: ……………..………               Aláírás (pecsét): …………………….………..…………………        

Cím: Dr. Pápay Judit,  S. E. I. Pathologiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, 
1085 Budapest, Üllői út 26. Fax: 317-1074, vagy 266-1638 / 4439 mellék 

 
Vizsgálatkérő lap EGFR mutáció daganatszövetből történő kimutatásához 

 

10. ábra: Az EGFR-mutációs vizsgálat kérőlapja. 
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A két retrospektíven vizsgált kenetet leszámítva, ninden minta formalin fixált, 

paraffinba ágyazott anyag volt. A tumorsejt-magok arányát minden esetben patológus 

(Pápay Judit Dr.) állapította meg. Az EGFR TKI kezelés napi 250 mg gefitinib vagy 

150 mg erlotinib szedését jelentette. A terápiás válasz elbírálása a RECIST (Response 

Evaluation Criteria in Solid Tumors) alapján történt [86]: 

− A válasz a teljes regresszió (CR = complete response) minősítést kapta, ha a daganat 

teljesen eltűnt. 

− Részleges volt a válasz (PR = partial response), ha a daganat leghosszabb 

átmérőinek összege legalább 30%-kal csökkent. 

− Stabil volt a daganat állapota (SD = stable desease), ha sem a CR, sem a PR, sem a 

PD krtériumok nem teljesültek. 

− A daganat progrediált (PD = progressive desease), ha a daganat leghosszabb 

átmérőinek összege legalább 20%-kal emelkedett és korábban sem CR-t, sem PR-t, 

sem PD-t nem dokumentáltak. 

A CR és a PR számít terápiás válasznak (OR = objective response), arányuk adja 

terápiás válaszarányt (RR = response rate). 

 

 

4.2. Mutáció-analízis 

 

4.2.1. DNS kivonás formalin fixált paraffinba ágyazott anyagból 

A blokkból készült 3-5db 5um-es metszetet 100%-os etanollal mostuk, 

szárítottuk, majd 5mg/ml-es proteináz K (Sigma) oldattal 50°C-on, 16 órán keresztül 

emésztettük. A fehérjét 3,3M-os ammónium-acetát oldattal kicsaptuk, a felülúszót 1ml -

20°C-os izopropanollal és 1ml -20°C-os 70%-os etanollal mostuk, a pelletképződést 5ul 

glikogén hozzáadásával segítve. Szárítást követően, a pelletben lévő DNS-t 50ul vízben 

oldottuk. 

 

4.2.2. DNS kivonás kenetekből 

A fedőlemezt 40 órás xilolos áztatással eltávolítottuk. A kenetre 200ul 5mg/ml-

es proteináz K oldatot pipettáztunk, steril sebészi pengével a kenet sejtjeit a folyadékba 

kapartuk, majd az emésztőoldattal együtt 1,5ml-es Eppendorf-csőbe pipettáztuk. Az 
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50°C-on, 16 órán keresztül tartó emésztést követően az eljárás megegyezett a formalin 

fixált, paraffinba ágyazott anyagoknál leírtakkal. 

 

4.2.3. Nested PCR (polimeráz-láncreakció) 

Az EGFR gén 18-as, 19-es és 21-es exonjait tartalmazó DNS szakaszokat 

kétlépcsős – „nested” – PCR-rel amplifikáltuk. A 25ul-es PCR oldat 1x-es PCR puffert, 

0,2mM-os dNTP-t, 1,5mM MgCl2-t, 0,5U PlatinumTaq polimerázt (Invitrogen) és 

0,4uM forward és reverse primert tartalmazott. Az alkalmazott primereket a 5. táblázat 

foglalja össze. A PCR futtatása során touch-down protokolt alkalmaztunk: 1 ciklus: 

95°C 2 percig; 10 ciklus: 94°C 30 másodpercig, 62°C – ciklusonként 1°C-kal 

csökkentve – 30 másodpercig, 72°C 45 másodpercig, 30 ciklus: 94°C 30 másodpercig, 

52°C 30 másodpercig, 72°C 45 másodpercig; majd befelyezésként 1 ciklus: 72°C 10 

percig. A PCR termék mennyiségét 1,5%-os agaróz-gélben történő futtatással 

ellenőriztük. Elégtelen mennyiség esetén az első PCR 1ul-jén egy második PCR-t 

végeztünk, a DNS-szakaszon beljebb lévő primerekkel. A kontamináció elkerülését 

párhuzamos vízkontroll alkalmazásával ellenőriztük. 

 

5. táblázat: A nested és a mutáció-dúsító PCR során használt primerek. A *-gal jelölt 

primerek megegyeznek a Lynch és munkatársai által használtakkal [40]. A többi primer 

saját tervezésű. 

Név 5'→3' szekvencia
18externalF* CAAGTGCCGTGTCCTGGCACCCAAGC
18externalR* CCAAACACTCAGTGAAACAAAGAG
18nestedF GCCATGTCTGGCACTGCTTT
18nestedR AGTAGATGATGGAAATATACAGCTTGC
19externalF CTGGTAACATCCACCCAGATCACTG
19externalR GAGATGAGCAGGGTCTAGAGCAGAG
19nestedF CAGATCACTGGGCAGCATGTGG
19nestedR CTAGAGCAGAGCAGCTGCCAGACAT
21externalF CTGAATTCGGATGCAGAGCTTCTT
21externalR CATCCTCCCCTGCATGTGTTAAA
21nestedF GATGCAGAGCTTCTTCCCATGAT
21nestedR GCATGTGTTAAACAATACAGCTAGTGG
19mF ATCCCAGAAGGTGAGAAAGATAAAATTC  
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4.2.4. Mutáció-dúsító PCR 

Az alacsony arányban előforduló mutáns allélek dúsítására az Asano és 

munkatársai által leírt, mutáció-dúsító PCR technikát modosítottuk [87]. A többlépcsős 

PCR-t alkalmazó módszer lényege, hogy a vad típusú génszakaszt - a mutáció 

lehetséges előfordulási helyen, a hot spot-nál - szelektíven hasítjuk (11. ábra). 

A 19-es exon PCR termékét a 19mF (forward) és a 19nestedR primerrel PCR 

reamplifikáltuk. A 19mF primer a TTAA→ATAA mutagenezissel megszüntette az 

egyik olyan restrikciós hasítási helyet, melyet a 19 exon deléciói nem érintenek. 1ul 

PCR terméket 1 IU MseI restrikciós enzimmel hasítunk 37°C-on, 4 órán keresztül, 5µl-

es reakció-térfogatban. Az enzim a vad típusú, 2239-2242. pozícióban lévő - a L747-

R748 aminosavak kodolásában résztvevő - TTAA szekvenciát hasítja, amelyet szinte 

minden 19-es exon deléció eltüntet. A hasítási terméket Montage PCR Centrifugal Filter 

Device-val (Millipore) szűrtük, majd a 19mF és a 19nestedR primerekkel újabb PCR 

reakcióval amplifikáltuk. Pozitív kontrollként a H1650 (19-es exon deléciót tartalmazó) 

és a H358 (vad típusú EGFR-t tartalmazó) sejtkultúrák 3/97 arányú elegyét használtuk, 

a mintákkal párhuzamosan kezelve. 

Az EGFR gén 19-es exonja Az EGFR gén 21-es exonjaA

deléció

+1. PCR
Amplifikáció, 

mutagenezissel

majd restr. hasítás

+2. PCR Re-amplifikáció

pontmutáció

Amplifikáció

majd restr. hasítás

+1. PCR

+2. PCR Re-amplifikáció

Mutáns

Vad 
típusú

Mutáns

Vad 
típusú

Mutáns

Vad 
típusú

Mutáns

Vad 
típusú

Mutáns

Vad 
típusú

Mutáns

Vad 
típusú  

11. ábra: A mutáció-dúsító PCR működési elve. 
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A 21-es exon PCR termékének 1ul-jét 1 IU MscI restrikciós enzimmel, 37°C-on, 

4 órán keresztül, 5µl-es reakció-térfogatban, hasítottuk. Az enzim a vad típusú 

TGGCCA szekvenciát hasítja, melyet az T2573G>L858R mutáció GGGCCA-vá alakít. 

A hasítási terméket Montage PCR Centrifugal Filter Device-val történő szűrést 

követően, a 21nestedF és 21nestedR primerekkel, újabb PCR reakcióban amplifikáltuk. 

Pozitív kontrolként a H1975 (a T790M mellett L858R mutációt is tartalmazó) és a H358 

sejtkultúrák 3/97 arányú elegyét használtuk, a mintákkal párhuzamosan kezelve. 

A kontamináció elkerülését mindkét eljárás esetében párhuzamos vízkontrol 

alkalmazásával zártuk ki. 

 

4.2.5. Szekvenálás 

A PCR termék szekvenálhatóságát gélfuttatással ellenőriztük. A megfelelő PCR 

terméket Montage PCR Centrifugal Filter Device-val szűrtük. BigDye Terminator v3.1 

Sequencing Kittel (Applied Biosystems) végzett Sanger-reakciót követően a terméket 

DyeEx 2.0 Spin Kittel (Qiagen) tisztítottuk. Formamidos elegyítést és denaturálást 

követően, az elektroforézist ABI PRISM 310 Genetic Analyzer (ABI) készüléken 

végeztük, 61cm-es kapilárist és POP-6 polimert alkalmazva. 

A 19-es exon mutáció-dúsító PCR termékét leszámítva, minden PCR terméket 

két irányból, a nested primerekkel szekvenáltunk. 19-es exon mutáció-dúsító PCR 

termékét, mivel a 19mF primerhez a deléciós hot spot túl közel van, csak egy irányból: 

a 19nestedR primerrel szekvenáltuk. A vad típustól eltérő, fenotípust érintő, 

szekvenciavariációkat csak ismételt PCR reakciót és kétirányú szekvenálást követő, 

újbóli megjelenés után fogadtuk el mutációnak. Két ellentétes eredményű reakciót 

követően, a 3. reakció eredménye döntött. A 19-es exon mutáció-dúsító PCR-e során 

észlelt mutációt követően a DNS izolálást követő teljes procedúrát megismételtük. 

 

 

4.3. FISH 

 

A tumorsejtek EGFR génjének kópiaszámát FISH vizsgálattal, LSI EGFR 

SpectrumOrange/CEP 7 SpectrumGreen (Vysis) próbával határoztuk meg. A vörös szín 
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jelöli az EGFR gént, a zöld szín a 7-es kromoszóma centroméráját. A magokat DAPI 

(kék színű) háttérfestéssel jelöltük. A hibridizációig a metszeteket Discovery Automatic 

Hybridizator (Ventana) automatával vagy manuálisan Tissue Conversion Kittel (Q-

Biogene) kezeltük. Utóbbira akkor került sor, ha az automatával történő előkezelést 

követően a jelerősség és/vagy a minta állapota nem volt megfelelő és így a vizsgálat 

megismétlésére volt szükség. Az ismétlések során a manuális procedura standardnak 

mondható, 45 perces emésztési idejét csökkentettük vagy növeltük, az első vizsgálatot 

követően látott mikroszkópos kép alapján (alul- vagy túlemésztettség). A 16 órás 

hibridzációt követően a minta utókezelését minden esetben a Tissue Conversion Kittel 

végeztük. 

A kiértékelést a Capuzzo és munkatársai által leírt kritériumrendszer alapján 

végeztük: FISH pozitívnak nyilvánítottuk a mintát, ha az magas poliszómás 

(tumorsejtek ≥ 40%-a tartalmazott ≥ 4 génkópiát) vagy génamplifikált (EGFR gén-

csoportok jelenléte volt megfigyelhető, valamint a tumoros sejtek EGFR/17-es 

kromoszóma aránya ≥ 2 vagy ≥ 15 EGFR génkópia/sejt a vizsgált sejtek ≥10%-ában) 

volt [74]. A tumoros magok beazonosítását és azokban az EGFR gén és a 7-es 

kromoszóma-centroméra kópiaszámának meghatározását, a FISH kiértékelésben jártas 

patológus (Sápi Zoltán Dr.) végezte. 

Az alkalmazott próba és a kiértékelés módja egyaránt megegyezett a gefitinib 

fázis II (S0126) és fázis III (ISEL), valamint az erlotinib fázis III (BR.21) vizsgálataiban 

használt FISH analízisével, ahol is az EGFR génkópiaszám-vizsgálat, mint az EGFR 

TKI terápiát prediktáló biomarker meghatározás, sikeresnek bizonyult [75, 77, 80]. 

 

 

4.4. Immunhisztokémia (IHC) 

 

Az EGFR fehérje expresszióját - hematoxilin háttérfestés mellett - a Dako cég 

EGFR PharmDx kitjével vizsgáltuk. A mintát IHC pozitívnak minősítettük, ha a 

daganatos sejtek több mint 10%-a mutatott membránfestődést. A BR.21 és az ISEL 

klinikai kísérletekhez kapcsolodó sikeres immunhisztokémiai vizsgátok során ugyanezt 

a kitet és elbírálást használták. A pontosabb EGFR státusz megállapítást lehetővé tévő, 

fél-kvantitatív IHC pontszámot is meghatároztuk, a Capuzzo és munkatársai által 
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leírtakhoz hasonlóan: Meghatároztuk a membránfestődés intenzitását (0, 1+, 2+ = a kit 

kontrollmetszetének festődési intenzitásával megegyező, 3+) és a festődés százalékos 

gyakoriságát (0%-100%). A két érték szorzata adta az IHC pontszámot, melynek 

nagysága alapján a mintákat 3 kategóriába soroltuk (0-99, 100-199, 200-300) [74, 77, 

80]. 

 

 

4.5. Statisztikai módszerek 

 

Az alábbi változók közötti kapcslatok vizsgálatai során a χ2- (khi-négyzet-) vagy 

a Fisher egzakt tesztet használtuk: 

− EGFR státusz - klinikai jellemzők, 

− Mutáció típusa – terápiás válasz erőssége. 

A különböző alpopulációk közötti korkülönbséget kétmintás t-próbával vizsgáltuk. Az 

IHC pontszám – más EGFR státusz-jellemző közötti korrelációt Mann-Whitney U-

teszttel vizsgáltuk. 

 Minden esetben a kétoldali P értéket vettük figyelembe. Az összefüggést akkor 

tartottuk szignifikánsnak, ha P < 0,05. 
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5. Eredmények 

 

 

5.1. Retrospektív vizsgálatok 

 

A gefitinibre teljes regressziót mutató adenokarcinóma műtéti anyagát vizsgálva, 

az EGFR gén 19-es exonjának del747-753insS delécióját találtuk (12. ábra, A). A FISH 

vizsgálat az EGFR gén amplifikációját mutatta (12. ábra, B). Az immunhisztokémia a 

tumorsejtek 75%-ának a membránján mutatott ++ intenzitású EGFR protein expressziót 

(12. ábra, C).  

ATCAAGGAAT

ATCAAGGAATTAAGAAAAGCAACATCTCCGAAAGCCA

CGAAAGCCA

tumor 
forward

tumor 
reverse

vér vad 
típus

L747-
S752 
del, 

P753S

L747-
S752 
del, 

P753S

A

B C

 

12. ábra: A gefitinibre teljes regressziót mutató adenokarcinóma EGFR génjének 19-es 

exon deléciója (A) és amplifikációja (B), valamint az EGFR protein overexpressziója 

(C). 



 41 

A beteg perifériás fehérvérsejtjeiben és a tumort határoló ép szövetben nem volt 

jelen a mutáció, ami az utóbbi szomatikus eredetét mutatja. A 19-es exon PCR termékét 

klónozva és 6 klónt leszekvenálva, mindegyik EGFR-klón mutánsnak bizonyult, ami azt 

jelezte, hogy az amplifikáció a mutáns allélt érinthette. 

A retrospektív vizsgálatok során további 8 – erlotinib kezelésre jól reagáló – 

nem kis-sejtes tüdőrákos beteg mintáját vizsgáltuk. Ketten teljes regressziót (2xCR), 

öten részleges válszt (5xPR) mutattak, egyikük állapota pedig stabilizálódott (1xSD) a 

TKI kezelés hatására. A 2 bronchoszkópos biopszia során nyert minta mindegyike 30% 

alatti tumoraránnyal rendelkezett: az egyikükben körülbelül 25%, a másikukban 10%-

nál kisebb volt a daganatos sejtek aránya. 3 minta esetében a patológusi diagnózis az 

egyértelmű adenokarcinómától eltérő szövettant írt le: 2 minta anaplasztikus karcinóma, 

1 minta pedig adenokarcinóma és laphámrák keveréke volt. A retrospektíven vizsgált 

betegminták adatait a 6. táblázat első részében foglaltuk össze. 

Az összes minta esetében sikerült az EGFR 3 exonját megszekvenálni. A 

standard (mutáció-dúsítás nélküli) módszerrel további 6 mintában találtunk EGFR TK 

mutációt.  A 25% tumorarányt tartalmazó minta esetében az első standard szekvenálás 

során a 19-es exon del746-750 delécióját találtuk, de a 2 független PCR-t követő 

ismételt szekvenálás csak vad típusú szekvenciát jelzett. A mutáció-dúsító PCR-t követő 

szekvenálás mindkét esetben kimutatta a del746-750 mutáció jelenlétét. A <10% 

tumorarányt tartalmazó minta esetében a standard szekvenálás a 18-as, 19-es és 21-es 

exont egyaránt vad típusúnak mutatta. A mutáció-dúsító PCR-t követő szekvenálás a 

21-es exont továbbra is vad típusúnak mutatta, de a 19-es exon esetében itt is deléciót 

jelzett. Azonban ezt a mutációt, a 2 független mutáció-dúsító PCR-t követő szekvenálás 

egyike sem erösítette meg, így a minta EGFR génjét vad típusúnak nyilvánítottuk. 

A 9 EGFR TKI-ra jól reagáló magyar beteg közül (a további összesítésekben a 

gefitinibre reagáló betegminta is szerepel), tehát 8-nak (89%) volt EGFR TK mutációja. 

Hatuknak volt 19-es exon deléciójuk és kettőjüknek a 21-es exont érintő, L858R 

pontmutációjuk (13. ábra, A-B). 

6 esetben végeztünk sikeres FISH vizsgálatot. A 2 kenet esetében az 

immunhisztokémiát követően, DNS izolálásra a sejteket lekapartuk, így a FISH-re nem 

volt mód; 1 esetben pedig, elégtelen jelerősség miatt, a vizsgálat sikertelen volt. 

Mindegyik sikeresen vizsgált minta FISH pozitív volt. 2 génamplifikált és 4 magas 
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poliszómiás volt (13. ábra, E-F). A <10% tumorarányt tartalmazó, bronchoszkópos 

biopsziából származó minta esetében, ahol a génszekvencia-vizsgálat nem igazolta a 

mutáció jelenlétét, a FISH magas poliszómiát mutatott. 

 

6. táblázat: A retrospektíven vizsgált, illetve a prospektív vizsgálatok során mutáns 

EGFR-t hordozónak bizonyult betegek jellemzői.  

* Bronchoszkópos biopszából származó minta ~25% tumoraránnyal.  

** Bronchoszkópos biopszából származó minta <10% tumoraránnyal. 

Fenotípus FISH
IHC 

(pont)

Rtr 1 ADC 58 Nő sosem del747-753insS + + (150) gefitinib CR

Rtr 2 ADC 68 Nő sosem del746-750 NI (kenet) - (0) erlotinib CR

Rtr 3 adsq. c. 62 Nő dohányzott L858R + (ampl) + (160) erlotinib CR

Rtr 4 ADC 66 Nő sosem del746-750 NI (kenet) - (5) erlotinib PR

Rtr 5 ADC 50 Férfi sosem del746-751insA + (ampl) + (120) erlotinib PR

Rtr 6 ADC 65 Nő sosem L858R + + (70) erlotinib PR

Rtr 7 ADC 72 Nő sosem del746-750 NI - (5) erlotinib PR

Rtr 8 anap. c. 54 Férfi dohányzott del746-750* + - (0) erlotinib SD

Rtr 9 anap. c. 60 Nő ? vad típus** + + (200) erlotinib PR

Pr 1 ADC 61 Nő sosem del747-750insP + + (150) gefitinib CR

Pr 2 ADC 45 Nő sosem del746-752insV + (ampl) + (240) gefitinib CR

Pr 3 ADC 50 Férfi dohányzott del747-753insS - + (60) erlotinib CR

Pr 4 ADC 55 Nő sosem del746-750 + - (0) erlotinib CR

Pr 5 ADC 59 Nő sosem L858R NI + (120) gefitinib CR

Pr 6 ADC 67 Nő sosem del746-750 - + (15) erlotinib PR

Pr 7 ADC 53 Nő sosem L858R - ND erlotinib PR

Pr 8 ADC 67 Férfi sosem L858R + - (0) erlotinib PR

Pr 9 ADC 64 Nő sosem L858R - - (0) erlotinib PR

Pr 10 ADC 55 Férfi sosem L858R + (ampl) + (270) erlotinib
primer: 

PR, meta: 
SD

Pr 11 ADC 62 Férfi sosem L858R + + (270)
erlotinib, 

abba-
hagyva

-

Pr 12 ADC 57 Nő sosem del746-750 + (ampl) + (180) - -

Pr 13 ADC 54 Nő ? del747-751 + (ampl) + (270) - -

Pr 14 ADC 43 Nő sosem del746-750 + - (5) - -

Pr 15 ADC 56 Nő dohányzik del747-753insS - + (180) - -

Pr 16 ADC 62 Nő sosem L861Q + + (240) - -

Pr 17 ADC 81 Férfi ? A743T - ND - -
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Az IHC csak 5 minta (56%) esetében mutatott pozitivitást, azaz 10% feletti 

gyakorisággal membránfestődést. A 4 IHC- minta vagy semmilyen (2x) vagy <10%-ban 

+ festődést mutatott. Míg a <10% tumorarányú mintában a daganatos sejtek 100%-a ++ 

erősségű mebránfestődést mutatott, addig a 4 IHC- minta mindegyike EGFR mutációt 

(19-es exon deléciót) tartalmazott. 

 

 

5.2. Prospektív vizsgálatok 

 

A kezelőorvosok kérésére 127 tüdőadenokarcinómás magyar beteg EGFR-

státusz analízisét végeztük el. 90 minta primer tüdőtumort, 37 minta a 

tüdőadenokarcinóma más szervbe adott metasztázisát tartalmazta. A prospektív EGFR-

státuszvizsgálatok eredményeit a 7. táblázatban összesítettük. 

 

5.2.1. EGFR TK mutáció-vizsgálat 

A mutációanalízis 126 esetben (99%) volt sikeres. Az EGFR TK aldomén 

mutációját 17 esetben mutattuk ki. A mutációs ráta tehát 13,5% volt. Az EGFR 

mutációt hordozó betegek klinikai és diagnosztikai adatait a 6. táblázat második 

részében összesítettük. A mutációk közül 9 (53%) a 19-es exon deléciója, 7 (41%) pedig 

a 21-es exon pontmutációja (6x T2573G>L858R, 1x T2582A>L861Q) volt (13. ábra, 

A-B). Az említett 16 mutáció (a mutációk 94%-a) az irodalomban ismert volt és a 

közlemények szerint EGFR TKI terápia-érzékenységgel összefüggésbe hozható volt. Az 

EGFR TKI-érzékenységet okozó mutációk gyakorisága tehát 12,7% volt a magyar 

tüdőadenokarcinómás betegekben. Egy esetben (a mutációk 6%-ában, a 126 beteg 

0,8%-ában) egy eddig ismeretlen pontmutációt, a 19-es exon G2227A>A743T 

pontmutációját találtuk. A mutációk minden esetben egyedül fordultak elő: a mutációt 

tartalmazó exon mellett a másik két exon vad típusú volt. 

Az elfogadott mutációk esetében a szekvenciavariációt a független PCR reakciót 

követő ismételt szekvenálás is bizonyította. 28 minta esetében (22%) észleltünk 36 

olyan szekvenciavariációt, ami a fenotípusban megjelent volna, de az ismételt reakció 

nem erősítette meg, így ezeket nem tartottuk igazi mutációnak. 
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A B

C D

E F

 

13. ábra: A 19-es exon del2235-49>del746-750 deléciójának (A) és a 21-es exon 

T2573G>L858R pontmutációjának (B) elektroforetogramja. A 7-es kromoszóma 

diszómiájának (C), triszómiájának (D), magas poliszómiájának (E) és az EGFR gén 

amplifikációjának (F) FISH képe. A zöld fluoreszcens jel jelöli a 7-es kromoszómát, a 

piros fluoreszcens jel pedig az EGFR gént. 
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7. táblázat: A prospektív EGFR-státuszvizsgálatok eredményei. 

Összes

Y parameter ↓ % P % P % P % P

Összesen 127 13,5 (17/126) 40 (39/97) 6 (6/97) 59 (68/116)
Nem:

Nő 74 16 (12/74) 42 (24/57) 7 (4/57) 58 (39/67)
Férfi 53 10 (5/52) 38 (15/40) 5 (2/40) 59 (29/49)

Dohányzási anamnézis:
Dodányzott / dohányzik 52 4 (2/51) 42 (16/38) 5 (2/38) 64 (32/50)
Sosem dohányzott 31 42 (13/31) 54 (13/24) 13 (3/24) 73 (22/30)

Nő 25 40 (10/25) 47 (9/19) 11 (2/19) 71 (17/24)

Férfi 6 50 (3/6) 80 (4/5) 20 (1/5) 83 (5/6)

Ismeretlen 44 5 (2/44) 71 (25/35) 3 (1/35) 39 (14/36)

Kor (év) +/- 54,9

Mutáns 17 63 (10/16) 25 (4/16) 73 (11/15)
Vad típusú 109 36 (29/80) 2,5 (2/80) 56 (56/100)

FISH+ 39 26 (10/39) 66 (25/38)
Génamplifikált 6 67 (4/6) 100 (6/6)

FISH- 58 10,5 (6/57) 57 (30/53)

IHC+ 68 16 (11/67) 45 (25/55) 11 (6/55)

IHC- 48 8 (4/48) 36 (13/36) 0 (0/36)

IHC pontszám
0-99 74 8,1 (6/74) 31 (17/55) 0 (0/55) 35 (26/74)
100-199 25 16 (4/25) 57 (12/21) 4,8 (1/21) 100 (25/25)
200-300 17 31 (5/16) 60 (9/15) 33 (5/15) 100 (17/17)

0,521 1,000

0,025 0,077 <0,001 <0,001

0,204 0,377 0,078

0,051

0,051

0,204

0,377

0,0780,007

0,354

58,3/54,0 0,086 54,1/56.7 0,163

0,676 0,327

0,007

<0,001

Mutáció+
(NFISH+/     
NY-vizsgált)

0,649

(Nmut+/     NY-

vizsgált)

0,286

50,3/56,0 0,135

FISH+

0,388

0,795

IHC+Génamplifikált
(NIHC+/     NY-

vizsgált)

0,916

(Namp+/     NY-

vizsgált)

1,000

55,0/54.6

0,366
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A sosem dohányzottak esetében feltűnően nagyobb volt a mutációk aránya 

(42%, 13/31 eset), mint a dohányosok (dohányzók + dohányzottak: 4%, 2/51 eset) 

között. A negatív dohányzási anamnézis és az EGFR TK mutáció között szignifikáns 

volt az összefüggés (P < 0,0001). A mutáció gyakoribb volt nőkben (16%, 12/74 eset), 

mint férfiakban (10%, 5/52 eset), de a különbség nem volt szignifikáns. A mutáns és a 

vad típusu tüdőadenokarcimómában szenvedők életkora között sem volt szignifikáns a 

különbség (58,3 vs. 54 év). 

A FISH pozitív esetekben a mutáció gyakoribb volt (26%, 10/39 eset), mint a 

FISH negatívak esetében (10,5%, 6/57 eset), de az összefüggés épp nem volt 

szignifikáns (P = 0,051). A FISH pozitivitáson belül azonban, az amplifikáció már – a 

kis mintaszám ellenére is - szignifikáns összefüggést mutatott az EGFR mutációval (P = 

0,007): Az amplifikáltak 67%-a mutációt is tartalmazott, azaz a 6 amplifikált 

adenokarcinóma közül, 4 tartalmazott EGFR TK mutációt: 3 a 19-es exon delécióját, 1 

az L858R pontmutációt. 

Az erlotinib fázis III (BR.21), valamint a gefitinib fázis III (ISEL) vizsgálatainak 

kritériumrendszerét alkalmazva [77, 80], az EGFR IHC poztívakban nagyobb volt a 

mutációk gyakorisága (16%, 11/67 eset), mint az IHC negatívakban (8%, 4/48 eset), de 

a különbség nem volt szignifikáns. A Capuzzo és munkatársai által leírtakhoz hasonló 

fél-kvantitatív értékelést alkalmazva [52], az EGFR IHC pontszám már szignifikáns 

korrelációt mutatott (P = 0,025) a mutáció gyakoriságával: 0-99 közötti IHC pontszám 

esetén 8,1% (6/74 eset), 100-199 között 16% (4/25 eset), 200-300 között pedig 31% 

(5/16 eset) volt a mutációs ráta. 

 

5.2.2. FISH 

Az EGFR génkópiaszámát 118 minta esetében vizsgáltuk FISH-vel. A vizsgálat 

97 esetben (82%-ban) volt sikeres. Az első FISH vizsgálat során, a fél-automata 

mintakezelést követően, csak 61 minta esetében volt elég erős a jelintenzitás. 36 minta 

esetében csak ismételt reakcióval, manuális mintakezeléssel, a hibridizáció elötti 

emésztés időtartamának változtatásával, sikerült az EGFR gén és a 7-es kromoszóma 

centroméra kópiaszámát sejtenként meghatározni. 21 minta esetében többszöri ismétlést 

és módosítást követően sem sikerült értékelhető jelintenzitást elérni. 
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A sikeresen vizsgált 97 mintából 39-ben (40%) találtunk FISH pozitivitást, azaz 

az EGFR génkópiaszámának emelkedését. 6 minta (6%) génamplifikált volt (13. ábra, 

F). 1 esetben (1%) ez a 7-es kromoszóma poliszómiájával is járt. 33 esetben magas 

poliszómiát észleltünk, az EGFR gén amplifikációja nélkül (13. ábra, E). 42 esetben 

(43%) a 7-es kromoszóma diszómiáját (13. ábra, C), 1 esetben (1%) alcsony triszómiát 

(3 génkópia a sejtek <40%-ában), 14 esetben (14%) magas triszómiát (3 génkópia a 

sejtek ≥40%-ában, 13. ábra, D) és 1 esetben (1%) alacsony poliszómiát (≥4 génkópiát a 

sejtek <40%-ában) találtunk. Az utóbbi 58 esetet (60%) minősítettük FISH negatívnak. 

A FISH+ és a génamplifikáció gyakorisága és a klinikai jellemzők (dohányzás, 

nem és kor) között nem találtunk szignifikáns összefüggést. 

Míg az EGFR mutáns minták esetében 63% (10/16 eset) volt a FISH+-ak és 

25% (4/16 eset) a génamplifikáltak aránya, a vad típusúak között 36% (29/80 eset) és 

3% (2/80 eset) volt a két genotípus gyakorisága. 

Mind a 6 EGFR génamplikált minta az immunhisztokémiai reakció során erős, - 

+++ intenzitású - membránfestődést mutatott. Továbbá az IHC+-ak között nagyobb volt 

a FISH pozitivitás (45%) és a génamplifikáció (11%) prevalenciája, mint az IHC 

negatívak esetében (36% FISH+, 0% génamplifikáció). A 10%-os + intenzitást, - mint 

határértéket – használva, azonban az FISH+ – IHC+ (P = 0,377) és a génamplifikáció – 

IHC+ (P = 0,078) közötti összefüggés egyike sem volt szignifikáns mértékű. A fél-

kvantitatív értékelést alkalmazva, az IHC pontszáma szignifikánsan korrelált az 

amplifikáció gyakoriságával (P < 0,0001): 5 génamplifikált minta IHC értéke esett a 

200-300-as tartományba - az összes ilyen IHC pontszámú minta 33%-a volt 

génamplifikált. A 6. génamplifikált mintában a daganatsejtek 20%-a +++, 60%-a ++ 

intenzitású membránfestődést mutatott, ami 180-as IHC pontszámnak felelt meg – így a 

21db 100-199 IHC pontszámú minta 5%-a volt génamplifikált. Az IHC pontszám 

növekedésével a FISH pozitivitás gyakorisága is nőt: a 0-99 IHC pontszámú minták 

közül 17 (31%), a 100-199 pontszámúak közül 12 (57%), a 200-300 pontszámúak közül 

pedig 9 (60%) volt FISH+. Ez a FISH státusz - IHC pontszám közötti összefüggés sem 

volt szignifikáns (P = 0,077). 
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5.2.3. IHC 

Az EGFR fehérje expresszióját 117 betegmintán vizsgáltuk, 116 esetben (99%) 

sikeresen. 68 esetben (59%) találtunk IHC pozitivitást. A 48 IHC- minta mindegyike, 

továbbá 26 IHC+ minta, azaz összesen 74 minta (az összes sikeresen vizsgált minta 

63,8%-a) kapott 0-99 IHC pontszámot. 25 minta (21,6%) pontszáma volt 100-199 és 17 

minta (14,7%) pontszáma volt 200-300.  

 Az IHC pozitivitás gyakorisága és a klinikai jellemzők (dohányzás, nem és kor) 

között nem találtunk szignifikáns összefüggést. 

 Az EGFR fehérje expressziónak, a két EGFR genotípusváltozástól való - 

korábban említett - függetlenségét próbáltuk érzékeltetni a 14 ábrán. 

Mutáns

Vad 
típusú

-Mutáns

-Vad 
típusú

AmplifikáltFISH+FISH-

IHC-

Pozitív kontroll:

IHC+

Negatív kontroll:

 

14. ábra: Az EGFR protein expressziója a különböző genotípusok esetében. 
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5.2.4. Mindhárom módszerrel vizsgált minták 

90 mintán sikerült mindhárom EGFR-státuszvizsgálatot elvégezni. A mutáció 

+/-, FISH +/- és IHC+/- csoportok közül egyik sem fedte teljesen a másikat, így mind a 

8 lehetséges státusz-variáció előfordult. Mivel az EGFR génamplifikált minták 

mindegyike FISH+ és IHC+ volt, így az amplifikációt is megjelenítve további két 

halmaz állítható fel. Az alcsoportok egymáshoz való viszonyát a 15. ábrán látható 

Venn-diagrammal ábrázoltuk. 

C

MUT FISH   IHC n gyakoriság
+ + + 7 7,8%
+ + - 3 3,3%
+ - + 3 3,3%
+ - - 1 1,1%
- + + 18 20%
- + - 10 11,1%
- - + 26 28,9%
- - - 22 24,4%

90 100%

AMP +   MUT + 4 4,4%
AMP +   MUT - 2 2,2%

 

15. ábra: Az EGFR-státuszvizsgálatokkal meghatározott tüdőadenokarcinóma-

alcsoportok egymáshoz való viszonya. 
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Mivel a háromoldalú analízis az eddig részletezett kétoldali vizsgálatok 

mintáinak egy részén történt, így a különböző EGFR-státuszpozitivitások gyakoriságai 

itt némileg eltérnek: a 14 EGFR mutáns minta 15,6%, a 38 FISH+ minta 42,2%, az 54 

IHC+ minta 60%-os gyakokoriságnak felelt meg. Csak 22 minta (24,4%) bizonyult -  

mindhárom státuszanalízissel vizsgálva – EGFR negatívnak. 

 

5.2.5. EGFR mutáns tumorok gefitinib és erlotinib érzékenysége 

Az EGFR mutációjának prospektív detektálását követően, 10 

tüdőadenokarcinómás beteg kapott tartós gefitinib vagy erlotinib kezelést. További egy 

beteg esetében kezdtek erlotinib kezelést, azonban a bőrelváltozások miatt az EGFR 

TKI terápiát rövid időn belül abbahagyták. Az EGFR TKI-val tartósan kezeltek 

mindegyike terápiás választ mutatott: Öten teljes regressziót (CR), öten részleges 

tumorválaszt mutattak (PR). Az öt 19-es exon deléciót tartalmazó tumor esetében 4/1 

volt a CR/PR arány, míg az öt L858R 21-es exon pontmutációt tartalmazó daganat 

esetében 1/4 volt a CR/PR arány. Azaz a mutációk EGFR TKI érzékenységei között 

szembetűnő volt a különbség. Mégis ez a különbség - Fisher egzakt teszttel vizsgálva – 

nem volt szignifikáns (P = 0,352). Az egyik L858R mutáns daganatot erlotinibbel 

kezelve, a primer tüdődaganat részleges választ adott, míg a csontáttét – amiből az 

EGFR-státuszmeghatározást is végeztük – stabil állapotú maradt. 

A 10 beteg közül heten voltak nők és hárman férfiak. Egy korábban dohányzó 

férfit leszámítva, akinek a tumora erlotinibre teljes regressziót mutatott, az összes beteg 

dohányzási anamnézise negatív volt (sosem dohányoztak). 

5 EGFR mutáns, EGFR TKI-ra válaszoló daganat volt FISH+ (közülük 2 

génamplifikált volt), 4 volt FISH-, 1 esetben pedig a FISH sikertelen volt. 6 minta volt 

IHC+, 3 volt IHC-. Az egyik részleges választ mutató, FISH- daganat esetében az IHC 

vizsgálat sikertelen volt. Egy másik, erlotinibre részleges választ adó tumor esetében az 

EGFR génkópiaszám 2 volt (FISH-) és az EGFR fehérje túltermelódése is hiányzott 

(IHC-), így az egyetlen EGFR-t érintő abnormalitás a T2573G>L858R mutáció volt.     
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6. Megbeszélés 

 
 

Jelenleg is folynak prospektív, randomizált, placebo-kontrolált klinikai 

vizsgálatok, hogy meghatározzák a különböző prediktív biomarkerek pontos szerepét a 

nem-kissejtes tüdőrákos betegek EGFR TKI terápiára való kiválasztásában. Hazánkban 

utóbbi az erlotinib terápiát jelenti. A kísérletek lezárulta évek múlva várható. Jelenleg az 

onkológusoknak azon tudományos publikációkra alapozva kell meghozni terápiás 

döntéseiket, melyek a fokozott EGFR aktivitást jelző biomarkerek – úgymint a fehérje 

overexpresszió, emelkedett génkópiaszám és aktiváló mutációk – meglétéhez 

kapcsolják az EGFR-gátló terápia hatékonyságát. 

A leírt eredményeink bizonyítják, hogy a különböző EGFR-t vizsgáló 

diagnosztikai módszerekkel pozitívnak talált betegpopulációk csak részben fedik 

egymást. Az egyik legfigyelemreméltóbb jelenség, hogy az EGFR fehérjét nem 

overexpresszáló, azaz az immunhiszokémiai reakcióval negatívnak bizonyult daganatok 

is tartalmazhatják az EGFR TK aldomén aktiváló mutációját, az EGFR TKI - köztük az 

erlotinib - kezelésre pedig nagy érzékenységgel reagálnak. 

Mivel az összes beteg esetében nem áll rendelkezésre klinikai információ, így 

nem lehet a mutáció hiányának egyértelmű negatív predikciós értéket tulajdonítani. 

Azonban a 93%-os terápiás válaszarány, ami a 14, retrospektíven és a prospektíven 

EGFR mutánsnak talált betegek esetében, az erlotinib kezeléskor jelentkezett, sokkal 

nagyobb, mint amit Tsao és munkatársai leírtak a BR.21-es klinikai kísérletben részt 

vettek mintáinak retrospektív vizsgálatait követően. Tsao és munkatársai a „klasszikus” 

EGFR mutációk esetében csak 25%-os terápiás válaszarányt találtak – a 8 betegből 

ketten reagáltak, de ez is nagyobb volt a teljes populációban észlelt 9%-nál [77]. 

A BR.21-es klinikai vizsgálatban csak az EGFR IHC+ és a FISH+ betegeknél 

jelentkezett szignifikáns túlélési előny az erlotinib kezelésre [77]. Az említett fázis III 

klinikai kísérlet alapján az FDA engedélyezte az erlotinib alkalmazását az NSCLC-k 

másod- és harmadvolnalbeli kezelésében, a biomarker vizsgálatoktól függetlenül. 

Azonban az Európai Únió Gyógyszerügyi Hatósága a regisztráció során fontos 

megjegyzést tett: „Az erlotinib nem nyújt túlélési előnyt az EGFR negatív betegekben.” 

Az IHC analízis előnyei: 
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− A legolcsóbb és a legkönnyebb módszer. 

− A legtöbb in vitro diagnosztikai labor el tudja végezni. 

− A leggyakrabban jár pozitív eredménnyel (vizsgálatunkban 59%-ban), így ez a 

vizsgálat zárja ki a legkevesebb beteget. 

Az IHC egyik legjelentősebb hátránya, hogy a módszer standardizációja nehéz. 

Laboratóriumunkban ugyanazt a standardizált protokollt és ugyanazt az - EGFR IHC 

pozitivitást 10%-os membránfestődés esetén kimondó - elbírálási követelményrendszert 

alkalmaztuk, mint Tsao és munkatársai. Az immunhisztokémiai reakció érzékenysége 

növelhető, de a standard protokoll megváltoztatása a kvantitatív információkat eltünteti 

és megszünteti a laboratóriumok közötti összehasonlíthatóságot. Az említett technikai 

problémákról a HER2-vizsgálat esetében nagy irodalom áll rendelkezésre [88, 89]. A 

tüdőrákok EGFR IHC és FISH vizsgálatait illetően azonban nincs hasonló konszenzus 

és nincsenek hasonló irányelvek. 

 A FISH az immunhisztokémia módszerénél sokkal drágább és nehezebb 

módszer. Egységes protokollal, az ország 21 patológiai osztályáról érkezett minták 

51,7%-ában volt sikeres a FISH reakció. A reakció - az egyes mintákra külön történő 

optimalizálásával - sikerült elérni a 82,2%-os hatásfokot. Az irodalmi adatok alapján ez 

jónak mondható (a BR.21 vizsgálatban a FISH hatásfoka 57%-os volt [77]), de jóval 

elmarad az immunhisztokémia és a mutációanalízis - laboratóriumunkban tapasztalt - 

99%-os hatékonyságától. A FISH vizsgálat az IHC módszerénél annyival 

megbízhatóbb, hogy a normál kariotípus (diszómia) estén is láthatóaknak kell lenni a 

fluoreszcens jeleknek, ami segít elkerülni fals negativitást. A FISH kvantitatív elbírálása 

is sokkal objektívebb. Az említett technikai előnyök eredményezhették, hogy a FISH 

nagyobb predikciós értékkel bírt a BR.21 és a gefitinib fázis II vizsgálatokban egyaránt 

[75, 77]. 

 Vizsgálataink alapján, a pozitivitás a FISH esetében (40%) ritkább, mint az IHC 

esetében (59%). Mivel a túlélési előny a BR.21 vizsgálat nagyobb IHC+ populációjában 

szignifikáns volt; így a FISH-, de IHC+ betegek nem zárhatók ki az erlotinib terápiából. 

Mind a hat EGFR génamplifikált mintánk +++ IHC festődést is mutatott, ahogy az a 

HER2 esetében az emlőrákokban is megfigyelhető. A génaplifikáció nélküli 

poliszómiák 41%-a (13/32 eset) azonban IHC negatív volt. A BR.21 vizsgálatban a 
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FISH+ betegek szignifikáns terápiás választ mutattak az erlotinibre, az IHC státusztól 

függetlenül. Tehát az IHC-, de FISH+ betegek sem nyilváníthatók EGFR negatívnak. 

 Az archivált szövetmintákból izolált DNS szekvenálása a mutáció-kimutatás 

legelfogadottabb módszere, de igen labor-intenzív és bonyolult vizsgálat. 

Laboratóriumunkban azonban, az EGFR gén adott részletét 99%-ban sikerült 

megszekvenálni, a túlnyomórészt sebészi anyagokból származó mintákon. Módszerünk 

érzékenységét dicséri, hogy keneteken és kisméretű formalin fixált (bronchoszkópos és 

agyi biopsziás) mintákon is sikerrel alkalmaztuk. 

 Az EGFR aktiváló mutációja a fehérje túltermelődése nélkül is emelheti a 

receptor aktivitást és onkogén-függőséghez vezethet. A hipotézis és az említett 

mutációk - IHC negitivitás esetén is - meglévő klinikai jelentőségének igazolására 

retrospektíven megvizsgáltuk kilenc, - az EGFR TKI terápiára jó választ adó - beteg 

mintáját. Az aktiváló mutációt - egy kivételével – minden esetben reprodukálható 

módon kimutattuk. Tíz olyan beteg klinikai információit is sikerült megszereznünk, 

akiknek a mintájukban EGFR TK mutációt találtunk, és akik a diagnózisunkat követően 

erlotinib vagy gefitinib kezelést kaptak. Öten teljes regressziót, öten pedig részleges 

választ adtak az EGFR TKI kezelésre, az IHC pozitivitás meglététől függetlenül. A 

mutációt nem hordozó betegekről nincsenek klinikai adataink, de az említett 

eredmények jól értékelhetőek az EGFR TK mutációk alacsony – 13,5%-os - 

gyakoriságát és a BR.21-es vizsgálatában az adenokarcinómák esetében tapasztalt 

13,9%-os válaszarány figyelembevételével [77]. 

 A legfontosabb vizsgálati eredményünk volt, hogy hét, az EGFR TK mutációt 

hordozó és a TKI kezelésre választ adó, beteg mintája IHC negatív volt. Öt közülük 

semmilyen festődést nem mutatott, kettő pedig a 10%-os határt nem érte el. Bár a 

standard IHC protokoll megváltoztatásával növelhető az IHC+ minták aránya, de ez már 

most is 59% és az érzékenység további növelésével csökken az EGFR expresszió 

kvantitatív információtartalma. A gefitinibbel kezelt nem-kissejtes tüdőrákos betegek 

estében az EGFR mutáció megléte és az EGFR IHC pozitivitás közötti korreláció 

hiányáról [74] és IHC negatív EGFR mutáns tumorokról [80] is beszámoltak 

közlemények, azonban tanulmányunk volt az első, amely erre a jelenségre fókuszált az 

erlotinibbel és gefitinibbel kezelt tüdőadenokarcinómák esetében. 
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Sok vizsgálat esetében, az EGFR TK mutáns tumorú betegek alacsony száma 

nehezíti a szignifikancia elérését a statisztikai analízis során, akadályozva ezzel a 

mutációk klinikai jelentőségének meghatározását. A BR.21-es vizsgálatban, amely az 

erlotinib piacra kerüléséhez vezetett, az erlotinib kezelésben csak 8 olyan beteg vett 

részt, akinek a daganatában klasszkus aktiváló EGFR mutációt találtak. Közülük csak 

egy reagált teljes regresszióval és egy részleges terápiás válasszal. A két beteg tehát 

25%-os válaszarányt jelentett, ami jóval elmarad a többi közleményben megjelent 65-

100%-os válaszaránytól, amit szintén az EGFR TK mutáns daganatú betegek EGFR 

TKI kezelésekor észleltek. Tanulmányunkban 18 EGFR mutáns daganatú - 14 

erlotinibbel és 4 gefitinibbel kezelt - beteg klinikai adatait közöltük. Esetükben 94% 

volt a teljes és a részleges válasz aránya. A különbséget a különböző laboratóriumok 

eltérő vizsgálati gyakorlata magyarázhatja [77]. 

A BR.21-es vizsgálat azt a következtetést is levonta, hogy az EGFR mutáció a 

daganatokban, az EGFR TKI kezeléstől függetlenül is jobb prognózist jelent. Az EGFR 

mutáns daganatú betegek túlélése a kezeletlen karban ugyanis 9,1 hónap volt, míg a 

teljes kezeletlen kar túlélése 4,7 hónap volt [77]. Ezzel szemben több másik vizsgálat, 

arról számolt be, hogy az EGFR mutáns tumorú betegek TKI kezelés nélküli átlagos 

hosszúságú túlélése, a kezelés hatására 30 hónap fölé emelkedett [56, 57]. Az említett 

betegpopulációk közvetlenül nem hasonlíthatók össze és új randomizált prospektív 

vizsgálatok szükségesek a végső konklúzió levonására. Több betegünk, akiknél az 

EGFR mutációt detektáltuk, az EGFR TKI kezelést a betegségük késői fázisában kapta , 

így a daganataik méretének nagymértékű csökkentése - gyakran teljes eltüntetése - a 

túlélésüket nyilvánvalóan meghosszabbította, a túlélés pontos idejének megállapítására 

azonban, további (valószínüleg évekig tartó) utánkövetésre van szükség. Az első 

betegünk, akinél az EGFR mutációt detektáltuk, a gefitinib kezelés megkezdésekor 

többszörös – súlyos tüneteket okozó – agyi metasztásoktól szenvedett és terminális 

klinikai állapotban volt, a gefitinib folyamatos szedésével tünetmentessé vált és a mai 

napig (2008 szeptemberéig) teljes értékű életet élhet. 

Véleményünk szerint, bár további vizsgálatok szükségesek annak a 

meghatározására, hogy mely biomarker-vizsgálatok a legmegfelelőbbek a 

tüdőadenokarcinómák személyre szabott EGFR TKI kezelésében, a terápiás döntés 

jelenleg nem alapulhat az immmunhisztokémia, mint egyetlen alkalmazott diagnosztikai 
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módszer eredményén; a DNS szekvencia-analízise pedig a prediktív EGFR-

státuszmeghatározás elengedhetetlen eszköze kell, hogy legyen. Vizsgálatunk három 

olyan beteg mintájára is kiterjedt, akik korábban dohányoztak, daganatuk mégis EGFR 

mutációt tartalmazott és az EGFR TKI kezelésre is jól reagáltak. Fontosnak tartjuk 

leszögezni, hogy nem kizárólag az EGFR mutáns dagantatú betegeknek kell EGFR TKI 

terápiában részesülniük, azonban az érzékenyitő EGFR mutációt tartalmazó 

tüdőadenokarcinómák mindegyikét EGFR-gátlóval kell kezelni, függetlenül az egyéb 

biomarkerektől és a dohányzási anamnézistől. 
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7. Összefoglalás 

 

A sikeres BR.21 fázis III vizsgálatot követően, az erlotinib - egyetlen EGFR 

gátló szerként - hozzáférhetővé vált az EGFR pozitív, nem-kissejtes tüdőrákok másod- 

és harmadvonalbeli kezeléseként. Bár hazánkban rövid időn belül, a klinikai 

tapasztalatok alapján, a kezelést csak az adenokarcinómákra korlátoztak, a – 

törzskönyvben is szereplő - EGFR pozitivitás pontos fogalma, azaz, hogy melyik 

vizsgálat a legmegfelelőbb az EGFR TKI kezelés hatékonyságának előrejelzésére, a mai 

napig nyitott kérdés maradt. 

Elsődleges célunk volt, hogy 9, az EGFR TKI-kra jól reagáló beteg mintáját 

retrospektíven, illetve a kezelést megelőzően 127 betegmintát prospektíven vizsgálva, 

felmérjük a tüdőadenokarcinómák pontos EGFR státuszát és meghatározzuk azok 

egymással és az EGFR TKI terápia hatékonyságával való összefüggését. Fontos volt 

megválaszolnunk, hogy az EGFR fehérje túltermelődése szükségszerűen együtt jár-e az 

EGFR aktiváló muttációjával vagy génkópiaszám emelkedésével és a TKI 

terápiaérzékenységgel. 

Az EGFR TK aldomén érzékenyítő mutációinak meglétét szekvenálással, az 

EGFR génkópiaszámát FISH-vel, az EGFR fehérje expressziót pedig, 

immunhisztokémia módszerével vizsgáltuk. Kilenc, az EGFR TKI kezelésre jól reagáló 

beteg (3xCR, 5xPR, 1xSD) mintáját retrospektíven vizsgálva: 8/9 minta EGFR 

mutácó+, 6/6 FISH+ és 5/9 volt csak IHC+. 127 beteg mintáját prospektíven vizsgálva: 

a TK mutáció aránya 13,5% (17/126), a FISH+ 40% (39/97), az IHC+ 59% (68/116) 

volt. Egyik csoport sem fedte teljesen a másikat. A mutáció+ minták 27%-a és a FISH+-

ak 34%-a IHC- volt. A sosem dohányzottak esetében feltűnően nagyobb volt a mutációk 

aránya (42%, 13/31), mint a dohányosok (dohányzók + dohányzottak: 4%, 2/51) között 

(P<0,0001) .Az EGFR mutációjának detektálását követően a gefitinibbel vagy 

erlotinibbel kezelt 10 beteg mindegyike terápiás választ adott (5xCR, 5xPR). Közülük 4 

FISH-, 3 IHC- volt. Az összesen 18, mintájukban EGFR mutációt tartalmazó és az 

EGFR TKI kezelésre is jól reagáló beteg közül hárman dohányoztak korábban. 

 Eredményeink azt bizonyítják, hogy az aktiváló EGFR mutációt tartalmazó 

tüdőadenokarcinómák mindegyikét EGFR-gátlóval kell kezelni, függetlenül az egyéb 

biomarkerektől és a dohányzási anamnézistől. 
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8. Abstract 

 

Following successful BR 21 phase III examination, erlotinib – as the only EGFR 

inhibitor – became accessible as secondary and tertiary treatment of the EGFR positive, 

non-small-cell lung cancer. Based on the clinical experiences, the treatment in our 

country was restricted to the adenocarcinomas. The exact definition of EGFR positivity, 

as it appears in the register too, and the most appropriate examination to test for the 

predictability of the efficiency of the EGFR TKI treatment are remained undetermined. 

Our primary objective was to assess the precise EGFR status of the lung-

adenocarcinomas and to define the relationship between one another and the efficiency 

of the EGFR TKI therapy by analysing retrospectively 9 samples of patients responding 

well to the EGFR TKI and by investigating prospectively 127 specimen of patients prior 

to the treatment. It was important to answer the question as to whether the 

overproduction of the EGFR protein necessarily goes hand in hand with the activating 

mutation of the EGFR or with the gene copy elevation and the TKI therapy-sensitivity. 

The presence of sensitising mutation of the EGFR TK subdomain was analysed 

by sequencing, gene copy number was assessed by FISH, and the EGFR protein 

expression was determined by immunhistochemistry. Based on the retrospective 

analysis of samples of 9 patients (3xCR, 5xPR, 1xSD) responding well to the EGFR 

TKI treatment: 8/9 sample were EGFR mutation+, 6/6 were FISH+ and only 5/9 were 

IHC+. Based on the prospective investigation of 127 patients: the ratio of TK mutations 

was 13,5% (17/126), the FISH+ was 40% (39/97), the IHC+ was 59% (68/116). None 

of the groups covered entirely the other. 27% of the mutant samples and 34% of the 

FISH+ were IHC negative. In case of those who have never smoked, the proportion of 

mutations was considerably larger (42%, 13/31) compared to the smokers (smokers + 

ex-smokers: 4%, 2/51) (P<0,0001). Following the detection of the EGFR mutation, all 

the 10 patients who were treated with gefitinib or erlotinib gave therapy responses 

(5xCR, 5xPR). Four of them were FISH negative and three were IHC negative. Three 

out of the 18 patients who carried EGFR mutations and responded well to the EGFR 

TKI treatment have smoked before. 

Our results prove that each lung-adenocarcinoma which contains the EGFR 

activating mutation has to be treated with EGFR inhibitor regardless of other 

biomarkers and the smoking anamnesis. 
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