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Bevezetés 

 

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). A 2 TKI esetében a fázis II és III vizsgálatok során a nem-

kissejtes tüdőrákok kezelésekor terápiás válasz 8-19%-ban jelentkezett, enyhe 

mellékhatások mellett. A fázis III vizsgálatokban a gefitinib kezelés nem eredményezett 

hosszabb túlélést. Az erlotinib 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. 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 kezelésében. 

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. 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. 

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. 20 vizsgálat összesítésével az 
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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 EGFR TK mutációk prevalenciájára négy tényező van szignifikáns hatással: 

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. 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. 

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. 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. 

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

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

különbségek kisebbek, mint a mutáció esetében és a szignifikancia is kérdéses. Capuzzo 

és munkatársai sosem dohányzottakban és nőkben szignifikánasan, 
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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. 

Több korábbi vizsgálatban nem találtak összefüggést az immunhisztokémia 

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

között. Három későbbi vizsgálatban azonban, 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 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 

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. 

 

 

Célkitűzések 

 

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 kilenc, az EGFR TKI-kra jól reagáló beteg mintáit 

retrospektíven, illetve a kezelést megelőzően 127 betegmintát prospektíven vizsgálva, 

felmérjük a tüdőadenokarcinómák pontos EGFR státuszát és meghatározzuk azok 
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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. 

 

 

Módszerek 

 

Tumorminták: 9 mintát retrospektíven, az EGFR TKI kezelést követően és 127 

tüdőadenocarcinóma mintát prospektíven, az EGFR TKI kezelés elött vizsgáltunk. A 

prospektív analízis mintái Magyarország 21 patológiai osztályáról érkeztek. Hét volt 

közülük kisméretű bronhoszkópos biopsziás minta és kettő volt kisméretű, agyi 

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

mintát patológus is megvizsgált és megállapította bennük a tumorsejt-magok arányát. 

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

≥30% és a szövettan adenokarcinóma volt. A retrospektíven vizsgált bronhoszkópos 

minta esetében a tumorsejtek aránya <30% volt, itt a mtáció-dúsító PCR-t alkalmaztuk. 

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. 

PCR és szekvenálás: A paraffinba ágyazott formalin fixált blokkokből és a 2 

retrospektíven vizsgált kenetből történő DNS kivonást követően, az EGFR gén 18-as, 

19-es és 21-es exonjait tartalmazó DNS szakaszokat kétlépcsős – „nested” – PCR-rel, 
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„touch-down  protokolt alkalmazva amplifikáltuk. Tisztítást követően a 2. lépcsős 

primerekkel 2 irányból szekvenáló reakciót végeztünk, aminek a termékeit ABI PRISM 

310 Genetic Analyzer (ABI) készüléken detektáltuk. A vad típustól eltérő, fenotípust 

érintő, szekvenciavariációkat csak ismételt PCR reakciót és kétirányú szekvenálást 

követő, újbóli megjelenés után fogadtuk el mutációnak. 

Mutáció-dúsító PCR: Az alacsony arányban előforduló mutáns allélek dúsítására az 

Asano és munkatársai által leírt, mutáció-dúsító PCR technikát modosítottuk. A 

többlépcsős PCR-t alkalmazó módszer lényege, hogy a vad típusú génszakaszt, az 19 

exon deléció és az L858R pontmutáció lehetséges előfordulási helyein szelektíven 

hasítjuk. 

Fluoreszcens in Situ Hibridizáció (FISH): A tumorsejtek EGFR génjének 

kópiaszámát FISH vizsgálattal, LSI EGFR SpectrumOrange/CEP 7 SpectrumGreen 

(Vysis) próbával határoztuk meg. A hibridizációig a metszeteket Discovery Automatic 

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

Biogene) kezeltük. A kiértékelést a Capuzzo és munkatársai által leírt és a BR.21 

vizsgálatban is alkalmazott kritériumrendszer alapján végeztük. FISH pozitívnak 

nyilvánítottuk a mintát, ha az magas poliszómás  vagy génamplifikált volt. 

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 klinikai kísérlethez kapcsolodó 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 

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). 

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. 
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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. 

 

 

Eredmények 

 

Retrospektív vizsgálatok 

A retrospektív vizsgálatok során 9 – az EGFR TKI 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 az 1. 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. 
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1. 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 - -

P
r
o
s
p
e
k
t
í
v

Dohány-
zás

EGFR-statusz

Nem
Szövet-

tan
KorEset

R
e
t
r
o
s
p

Ana-
lízis

TKI
Terápiás 
válasz

 

 

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

pontmutációjuk. 

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

immunhisztokémiát követően, DNS izolálásra a sejteket lekapartuk, így a FISH-re nem 
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volt mód; 1 esetben pedig, elégtelen jelerősség miatt, a vizsgálat sikertelen volt. 

Mindegyik sikeresen vizsgált minta FISH pozitív volt. 2 génamplifikált és 4 magas 

poliszómiás volt. A <10% tumorarányt tartalmazó, bronchoszkópos biopsziából 

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

jelenlétét, a FISH magas poliszómiát mutatott. 

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. 

 

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 2. táblázatban összesítettük. 

EGFR 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 az 1. 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. 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 



 9 

2. 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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nem erősítette meg, így ezeket nem tartottuk igazi mutációnak. 

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, 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, 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. 

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. 

A sikeresen vizsgált 97 mintából 39-ben (40%) találtunk FISH pozitivitást, azaz 

az EGFR génkópiaszámának emelkedését. 6 minta (6%) génamplifikált volt. 1 esetben 
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(1%) ez a 7-es kromoszóma poliszómiájával is járt. 33 esetben magas poliszómiát 

észleltünk, az EGFR gén amplifikációja nélkül. 42 esetben (43%) a 7-es kromoszóma 

diszómiáját, 1 esetben (1%) alcsony triszómiát (3 génkópia a sejtek <40%-ában), 14 

esetben (14%) magas triszómiát (3 génkópia a sejtek ≥40%-ában) 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). 

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 
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minta (14,7%) pontszáma volt 200-300. Az IHC pozitivitás gyakorisága és a klinikai 

jellemzők (dohányzás, nem és kor) között nem találtunk szignifikáns összefüggést. 

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 az 1. ábrán látható Venn-diagrammal ábrázoltuk. 

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. 

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 
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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. 

 

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%

 

1. ábra: Az EGFR-státuszvizsgálatokkal meghatározott tüdőadenokarcinóma-

alcsoportok egymáshoz való viszonya. 
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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. 

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

jelentkezett szignifikáns túlélési előny az erlotinib kezelésre. 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: 

− A legolcsóbb és a legkönnyebb módszer. 
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− 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. 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), 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. 

 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 

FISH+ betegek szignifikáns terápiás választ mutattak az erlotinibre, az IHC státusztól 

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

 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 és IHC negatív EGFR mutáns tumorokról is beszámoltak közlemények, 

azonban tanulmányunk volt az első, amely erre a jelenségre fókuszált az erlotinibbel és 

gefitinibbel kezelt tüdőadenokarcinómák esetében. 

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 



 17 

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. 

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. 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. 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 

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 
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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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