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Souhrn

Východiska: Mutace genu pro receptor epidermálního růstového faktoru (epidermal growth
factor receptor – EGFR) hrají důležitou roli v patogenezi nemalobuněčného karcinomu plic.
Protože se jedná o alterace často ovlivnitelné cílenou léčbou, představuje jejich detekce součást běžné klinické praxe. U pacientů s aktivačními mutacemi EGFR bylo dosaženo výrazného
zlepšení léčebných výsledků pomocí cílené léčby tyrozinkinázovými inhibitory. Diagnostickým
standardem mutací EGFR jsou v současné době metody založené na polymerázové řetězové
reakci, zejména kvantitativní polymerázová řetězová reakce v reálném čase. V posledních letech roste význam sekvenování nové generace. EGFR obsahuje čtyři domény: extracelulární
s vazebným místem ligandu, transmembránovou doménu, cytoplazmatickou tyrozinkinázovou katalytickou doménu a C-terminální doménu. Klíčové struktury tyrozinkinázové domény
zodpovědné za aktivaci a přenos signálu jsou kódovány v rámci exonů 18–21 na 7. chromozomu. Mutace EGFR jsou vysoce heterogenní. Asi 90 % mutací EGFR tvoří delece exonu 19 a bodová mutace L858R v exonu 21. Jsou označovány za „klasické“ mutace. Přibližně 10% podíl
z celkového počtu mutací připadá na méně časté alterace genu pro EGFR. Vzhledem k nízké
incidenci nemalobuněčného karcinomu plic s méně častými mutacemi je stále třeba nových
informací o jejich prediktivním významu. Většinu dosavadních dat o méně častých mutacích
tvoří retrospektivní analýzy a hodnocení menších souborů. Cíl: Cílem tohoto přehledového
článku je shrnout možnosti diagnostiky a léčby nemalobuněčného karcinomu plic s méně častými mutacemi EGFR.

Klíčová slova

nemalobuněčný karcinom plic – receptor pro epidermální růstový faktor – tyrozinkinázové
inhibitory – cílená léčba – mutace EGFR

Práce byla podpořena MŠMT – NPU I – LO1413
a MZ ČR – RVO (MOÚ, 00209805).
This work was supported by the MEYS – NPS I –
LO1413 and MH CR – DRO (MMCI, 00209805).
Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem
studie nemají žádné komerční zájmy.
The authors declare they have no potential
conflicts of interest concerning drugs, products,
or services used in the study.
Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce
splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do
bi omedicínských časopisů.
The Editorial Board declares that the manuscript
met the ICMJE recommendation for biomedical
papers.



doc. RNDr. Lenka Zdražilová-Dubská,
Ph.D.
Regionální centrum aplikované
molekulární onkologie
Masarykův onkologický ústav
Žlutý kopec 7
656 53
e-mail: dubska@mou.cz
Obdrženo/Submitted: 2. 6. 2019
Přijato/Accepted: 26. 8. 2019
doi: 10.14735/amko20193S6

3S6

Klin Onkol 2019; 32 (Suppl 3): 3S6–3S 12

Méně časté mutace EGFR v kontextu léčby nemalobuněčného karcinomu plic

Summary

Background: Epidermal growth factor receptor (EGFR) mutations play an important role in the pathogenesis of non-small cell lung cancer.
Because these alterations are so-called targetable mutations, their identification is important in daily clinical practice. The diagnostic standard
of EGFR mutations is currently based on polymerase chain reaction methods, particularly the quantitative real-time polymerase chain reaction.
In recent years, new generation sequencing has become increasingly important. In patients with EGFR mutations, a significant improvement
in therapeutic outcomes was achieved with the administration of targeted therapy using tyrosine kinase inhibitors. EGFR is composed of four
domains: extracellular with a ligand binding site, a transmembrane domain, a cytoplasmic tyrosine kinase catalytic domain, and a C-terminal
domain. The key structures of the tyrosine kinase domain responsible for signal activation and transmission are encoded within exons 18–21 on
chromosome 7. EGFR mutations are highly heterogeneous. About 90% of EGFR mutations are deletions of exon 19 and point mutation L858R
in exon 21. These are referred to as ‘classic’ mutations. Approximately 10% of the total number of EGFR mutations is attributable to less frequent
alterations in the EGFR gene. Due to the low incidence of non-small cell lung cancer with less frequent EGFR mutations, information on their predictive significance is still incomplete. Most of the data for the treatment of cases with uncommon mutations were gathered from retrospective
analyses and evaluations of small cohorts. Purpose: The aim of this review is to summarise the current options for diagnosing and treating non-small cell lung cancer patients with uncommon EGFR mutations.
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Úvod
Incidence bronchogenního karcinomu v ČR je 49,2/100 000 žen a 82,6/
100 000 mužů. Nemalobuněčný karcinom plic (non-small cell lung cancer –
NSCLC) tvoří převážnou většinu (85 %)
těchto závažných plicních malignit [1].
Nejvýznamnějším rizikovým faktorem
je kouření. Endogenní rizikové faktory
jsou méně časté [2]. Významný onkogenní potenciál mají specifické řídicí genové mutace (driver mutations – mutace přímo poskytující buňce selektivní
růstovou výhodu), které dělí NSCLC na
molekulárně definované podjednotky
a svědčí o vysoké heterogenitě onemocnění. S tím souvisí dramatický rozvoj možností systémové léčby v posledním desetiletí, protože se často jedná
o alterace ovlivnitelné cílenou léčbou
(targetable mutations). U pacientů s aktivačními mutacemi genu pro receptor
epidermálního růstového faktoru (epidermal growth factor receptor – EGFR)
nebo přestavbou ALK či ROS1 bylo dosaženo výrazného zlepšení léčebných výsledků [3,4]. Mezi další terapeutické cíle
patří B-RAF, c-met, RET a další [5–7]. Zásadní přínos znamenalo zařazení imunoterapie do léčby NSCLC, zejména inhibitory PD-1 a PD-L1 [8].
V roce 2003 byly publikovány první
práce popisující léčebný efekt inhibice EGFR tyrozinkinázovými inhibitory
(TKI) [9,10]. Význam mutací EGFR jako
prediktoru dobré odpovědi na léčbu TKI
byl popsán Lynchem et al a Paezem et al
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v roce 2004 [11,12]. Studie fáze III Ires
sa Pan-Asia Study publikovaná v roce
2009 prokázala mimořádný klinický benefit gefitinibu (léčebná odpověď (response rate – RR) 72,1 vs. 1,1 %) u pacientů s mutací EGFR [13]. Následně
studie EURTAC přinesla podobné léčebné výsledky u erlotinibu [14]. Četnost
mutací EGFR u adenokarcinomů je v kavkazské populaci udávána 10–15 %, u asijských pacientů až 50 %. Častější výskyt je
u žen a nekuřáků. Asi 90 % mutací EGFR
tvoří delece exonu 19 (del19) a bodová
mutace L858R v exonu 21. Jsou označovány jako „klasické“ mutace [15,16].
Pacienti s EGFR mutovaným NSCLC
v klinickém stadiu IIIB, IV jsou standardně
léčeni TKI 1. generace (gefitinib, erlotinib) či 2. generace (afatinib). Klinické
studie fáze III prokázaly zlepšení doby
do progrese (progression-free survival
– PFS) a objektivní odpovědi na léčbu
(overall response rate – ORR) [17–24].
V souhrnné analýze studií Lux-Lung 3
a Lux-Lung 6 bylo navíc prokázáno prodloužení celkového přežití (overall survival – OS) pacientů s del19 léčených
afatinibem [25]. Léčba je nicméně komplikována rozvojem sekundární rezistence k léčbě TKI 1. a 2. generace, která je
ve více než 50 % případů spojena s výskytem bodové mutace T790M v exonu 20.
Rezistenci mutace T790M překonává TKI
3. generace osimertinib [26,27]. Přibývají
informace osvětlující další mechanizmy
poskytující nové léčebné cíle, zejména
rezistentní mutace C797S v exonu 20,

dále mutace PI3KCA, KRAS, BRAF amplifikace MET, fúze RET či FGFR [28]. Další
příčinou rezistence se ukazují být epigenetické změny. Podle preklinických studií vykazovaly buněčné linie s hypermetylací promotoru EGFR nižší citlivost ke
gefitinibu. Tato oblast zůstává předmětem výzkumu [29].
Mutace EGFR jsou vysoce heterogenní. Vzhledem k nízké incidenci
NSCLC s méně častými mutacemi je stále
třeba nových informací o jejich prediktivním významu. Klinické studie zpravidla randomizovaly či primárně hodnotily
pouze pacienty s klasickými mutacemi.
Většinu dosavadních dat o méně častých mutacích tedy tvoří retrospektivní
analýzy a hodnocení malých souborů.
Pouze čtyři velké prospektivní studie
zahrnovaly i pacienty s primárně dia
gnostikovanými méně častými mutacemi definovanými jako všechny mutace s výjimkou del19 a L858R. V těchto
studiích představovaly přibližně
10% podíl z celkového počtu mutací
EGFR [17,18,23,24]. Cílem tohoto přehledového článku je shrnout možnosti dia
gnostiky a léčby NSCLC pacientů s méně
častými mutacemi EGFR.

Aktivace EGFR a mechanizmus
účinku TKI
Receptor pro epidermální růstový faktor obsahuje čtyři domény: extracelulární s vazebným místem ligandu, transmembránovou doménu (alpha helix),
cytoplazmatickou tyrozinkinázovou (TK)
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Schéma 1. Schéma shrnující nejčastěji detekované mutace genu EGFR u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Červeně
jsou vyznačeny „klasické“ mutace.
TM – transmembránová doména

katalytickou doménu a C-terminální doménu zodpovědnou za další přenos signálu [30]. Kinázová aktivita je regulována
konformací katalytické domény. Aktivovaná kináza je schopna transportovat
fosfát z ATP na peptidový substrát C-terminálního konce a umožnit tak přenos
signálu. Za vytvoření či zrušení těchto
podmínek jsou zodpovědné klíčové
struktury TK domény, jako je aktivační
smyčka (activation loop) či C-helix. V případě aktivované kinázové domény je aktivační smyčka extendována z vazebné
štěrbiny ATP (cleft) a umožní navázání
peptidového substrátu, zatímco katalytické glutamátové reziduum C-helixu
zformuje iontovou interakci s lyzinovými
rezidui, která koordinují α a β fosfáty ATP.
V inaktivní formě aktivační smyčka dramaticky mění svou konformaci, aby zabránila navázání peptidového substrátu,
zatímco C-helix je odtažen glutamáto-
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vými rezidui [31]. Navázání ligandu epidermálního růstového faktoru (EGF)
umožní vznik asymetrické dimerizace
dvou kináz. Následná autofosforylace
tyrozinových zbytků v intracelulárním
konci EGFR iniciuje tvorbu proteinových
komplexů zodpovědných za transdukci
signálu prostřednictvím signálních drah,
zejména RAS/MAPK a PI3K/AKT, a dalších. Výsledkem je ovlivnění exprese
genů podporujících buněčnou proliferaci, přežití a migraci [32]. V případě mutované kinázy se dimerizace jako primární mechanizmus aktivace nejeví. Je
upřednostněn trvale aktivní stav domény, což vede ke zvýšené aktivitě receptoru a zvýšení onkogenního rizika.
Klíčové struktury TK domény zodpovědné za aktivaci a přenos signálu
jsou kódovány v rámci exonů 18–21 na
7. chromozomu. Mutace detekované
v těchto exonech představují 98 % mu-

tací v EGFR a mohou vést k aktivaci TK
domény bez přítomnosti ligandu [16].
Vyskytují se ve formě: a) krátkých delecí,
zejména v rámci exonu 19; b) bodových
substitucí nukleotidů; c) inzercí, popř.
duplikací [33]. Je možný komplexní výskyt více než jedné mutace v různých
exonech [34]. V posledních letech byly
rovněž popsány případy chromozomálních aberací ve smyslu duplikací či fúzních translokací, které se ukazují být využitelné jako terapeutické cíle [35,36].
Klasické mutace EGFR (del19 a L858R)
snižují afinitu kinázy k ATP, čímž je zajištěna vyšší afinita k TKI [37]. TKI 1. generace, gefitinib a erlotinib, se reverzibilně
vážou na vazebné místo ATP a blokují
fosforylaci mutované i nemutované kinázy [38]. Vyšší afinita TKI k mutované
kináze je příčinou vysoké léčebné odpovědi. TKI 2. generace afatinib se ireverzibilně váže na vazebné místo ATP
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receptoru EGFR, Her-2 a Her-4 [39]. Přibližně v 50 % případů dochází k rozvoji
sekundární mutace T790M, která obnovuje preferenční afinitu kinázy k ATP,
což je příčinou nižší účinnosti a rezistence TKI 1. generace [40]. Afatinib
v preklinických modelech vykazoval jistou míru účinku i za přítomnosti T790M,
bylo však zapotřebí vysokých dávek, kterých nelze s ohledem na související toxicitu v klinické praxi dosáhnout [41]. Osimertinib, ireverzibilní inhibitor EGFR,
Her-2 a Her-4, strukturálně překonává rezistenci T790M a obnovuje afinitu k vazebné štěrbině ATP ve srovnání s nemutovaným EGFR [42]. Další molekuly TKI
3. generace jsou ve fázi klinického zkoušení [43]. Schéma 1 znázorňuje přehled
mutací exonu 18–21 genu EGFR.

Diagnostika mutací EGFR
Detekce mutace EGFR, přestavby genu
ALK, ROS1, exprese PD-L1 jsou součástí
standardní diagnostiky NSCLC. Mutaci
EGFR lze diagnostikovat z formalínem
fixované, parafinizované tkáně nebo
z cytologických preparátů, popř. izolací
volné cirkulující DNA (cfDNA) z periferní
krve [44].
V minulosti se využívalo Sangerovo
sekvenování exonů 18–21, metoda je vysoce specifická, s možností záchytu nových mutací, je však limitována nízkou
senzitivitou s potřebou minimálně 20%
zastoupení mutovaných nádorových
buněk v analyzovaném vzorku [45]. Neprovádí se ani imunohistochemické testování specifickými protilátkami kvůli
nižší detekční výkonnosti ve srovnání
s jinými metodami [46].
V současné době jsou standardem
metody založené na polymerázové řetězové reakci (polymerase chain reaction – PCR), zejména kvantitativní PCR
v reálném čase (qPCR) vyznačující se
výrazně vyšší senzitivitou, řádově je
nutné pouze 1% zastoupení mutované
alely ve vzorku [44]. Jsou však detekovány pouze mutace, pro které byl navržen příslušný test. V Masarykově onkologickém ústavu je využíván diagnostický
kit cobas® EGFR Mutation Test v2 (Roche,
Basilej, Švýcarsko). Test detekuje bodové mutace G719X v exonu 18, del19,
inzerce v exonu 20 (ins20), bodové mutace S768I a T790M v exonu 20 a bodové
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mutace L858R a L861Q v exonu 21. Průměrnou mezí detekce metody jsou 4 %
nádorových buněk s mutací EGFR. Není-li k dispozici histologický materiál, je
možné stanovení z tekuté biopsie (liquid
biopsy) izolací extrabuněčné nádorové
DNA (cfDNA) z odběru krve [47]. Mutační analýza cfDNA může být provedena rovněž pomocí qPCR, vhodnější je
však použití tzv. digitální PCR. Digitální
PCR umožňuje absolutní kvantifikaci,
protože porovnává skutečné množství
templátové DNA, jejíž každá molekula je
v jedné kapénce, ve které probíhá samostatná PCR reakce. Metoda je minimálně
o řád senzitivnější než qPCR a umožňuje
rovněž kvantifikaci amplifikovatelné
DNA [48]. Nejčastějším využitím mutační
analýzy z tekutých biopsií je detekce rezistentní mutace T790M ve vzorku.
To, jestli detekujeme i původní aktivační mutaci, zároveň slouží jako vnitřní
kontrola reprezentativnosti získaného
vzorku.
V posledních letech roste význam sekvenování nové generace, které je využitelné k detekci bodových mutací, amplifikací i chromozomálních přestaveb
v rámci celého genomu [49]. Citlivost
detekce frekvencí mutovaných alel dosahuje až 0,1 % v závislosti na hloubce
sekvenace [50].

Léčba NSCLC s méně častou
mutací EGFR

Inzerce exonu 20
Ins20 představují největší podíl méně
častých mutací. Vyskytují se pouze
u 1,5–2,5 % všech NSCLC, ale představují přibližně 10 % (1–17 %) pacientů
s mutací EGFR. Podobně jako u klasických mutací jsou ins20 diagnostikovány
zejména u žen, nekuřáků a asijské populace. Nejčastěji detekované mutace
zahrnují D770_N771insNPG, V769_
D770insASV, D770_N771insSVD, H773_
V774insH a další [51].
Ins20 strukturálně ovlivňují aktivační
smyčku (activation loop) a navazující
C-terminální konec C-helixu. Výsledkem inzerce je nejčastěji fixace C-helixu „klínem“, kterým je zabráněno vytvoření zevní deaktivační konformace
kinázy a je trvale upřednostněn aktivovaný stav. Na rozdíl od klasických mutací
však zpravidla nedochází ke snížení afi-

nity k ATP, vazebná afinita k TKI je tedy
v těchto případech podobná nemutovanému EGFR a výsledkem je primární rezistence k současně používaným TKI [37].
Je k dispozici řada retrospektivních
studií hodnotících menší soubory pacientů léčených TKI 1. a 2. generace [52–
54]. Jediná prospektivní data vyplývají
z post hoc analýzy studií Lux-Lung 2,
Lux-Lung 3 a Lux-Lung 6, která ukázala, že u 23 pacientů s ins20 genu EGFR
byla ORR na afatinib pouze 8,7 %, medián času do progrese (mPFS) 2,7 měsíce a medián celkového přežití (mOS)
9,2 měsíce. U těchto pacientů byly zaznamenány lepší výsledky léčby chemoterapií [55]. Vyšší míra odpovědi na
chemoterapii byla pozorována také
v dalších retrospektivních studiích [56].
Podobně jako del19 jsou také ins20 vysoce heterogenní. Ukázalo se, že proximální lokalizace inzerce může ovlivnit
vazebnou kinetiku léčiva a ATP. Yasuda
et al studovali strukturu široké skupiny
inzerčních mutací exonu 20 a in vitro citlivost k TKI 1. generace. Naprostá většina ins20 vykazovala rezistenci k TKI.
Výjimku tvořila proximální inzerce A763_
Y764insFQEA, která vykazovala vysokou
citlivost k erlotinibu. Tato inzerce strukturálně posouvá C-helix v N koncovém
směru. Zdá se, že ins20 mezi kodony
769–775 neindukují tvorbu klínu na
C-terminálním konci C-helixu a není zvýšena vazebná afinita ATP. Předpokládá
se, že proximální inzerce vedou k podobným strukturálním změnám ve vazebné štěrbině ATP jako v případě klasické mutace L858R [53].
Prediktivní význam dobré léčebné
odpovědi inzerce A763_Y764insFQEA
byl opakovaně popsán v klinické praxi.
Klughmmera et al popsali částečnou regresi onemocnění ve druhé linii léčby
erlotinibem trvající 17,5 měsíce a OS
24 měsíců [57]. Dále byl zaznamenán
léčebný efekt v případě inzerce V769_
D770insASV (PFS 19,8 měsíce, OS 24 měsíců) a N771delinsKPP (PFS 8 měsíců
a OS 10 měsíců) [52,56]. Jsou k dispozici i data léčby NSCLC s ins20 osimertinibem, van Veggel et al prezentovali retrospektivní analýzu 18 pacientů, ORR
5,6 %, mPFS 3,6 měsíce [58]. Jsou zkoušeny nové molekuly cílící na překonání
rezistence ins20. Příkladem je inhibitor
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HSP90 (heat shock protein 90) luminespib, který v rámci studie fáze II u méně
předléčených pacientů dosáhl ORR 21 %
a mPFS 5,1 měsíce [59]. Nejen u NSCLC
přináší slibné výsledky EFGR-TKI 3. generace poziotinib, probíhá studie fáze II
(NTC03066206).
Bodové mutace exonu 20
Další mutací je S768I, tvoří cca 1 % mutací EGFR. Často se objevuje v kombinaci
s jinou mutací, zejména L858R a G719X
[51]. V retrospektivních studiích s TKI
1. generace byla zaznamenána částečná
odpověď s ORR 20–33 % v případě samostatného výskytu S768I, výrazně lepší výsledky byly u komplexních mutací. Chen
et al uvádějí mPFS 2,7 měsíce [60,61].
V post hoc analýze Lux-Lung 2, Lux-Lung 3 a Lux-Lung 6 byla zaznamenána
100% odpověď na léčbu afatinibem, PFS
14,7 měsíce, avšak u 7 z 8 pacientů byla
zachycena komplexní mutace s L858R
a G719X [55]. Jsou k dispozici i data s osimertinibem, ve studii fáze II byla u 8 pacientů s S768I zaznamenána ORR 37,5 %,
ve 2 případech se jednalo o kombinovanou mutaci [62].
Bodová mutace T790M je cca v 50 %
případů příčinou sekundární rezistence
po léčbě TKI 1. a 2. generace. Primární
výskyt se odhaduje na 1 % mutací EGFR.
V analýze studií Lux-Lung u pacientů léčených afatinibem bylo dosaženo ORR
14,3 %, mPFS 2,9 měsíce a mOS 9,2 měsíce [55]. V současné době je v případě
primární či sekundární detekce T790M
indikována léčba TKI 3. generace osimertinibem, ORR ve 2. linii léčby 71 %,
v 1. linii 80 % [26,27].
Byla popsána řada dalších velmi vzácných mutací exonu 20. U některých byly
zaznamenány odpovědi na TKI, např.
V765A, V774A či T783A, PFS však byl
krátký [63].
Bodové mutace exonu 18
Mutace exonu 18 představují 3–4 % mutací EGFR [51]. Strukturálně ovlivňují
p-smyčku TK domény (p-loop) [37]. Nejčastěji se jedná o Gly719X, záměnu
glycinu za serin, alanin nebo cystein.
Většina informací o výskytu pochází
z malých retrospektivních studií a kazuistik [52,64,65]. Častý je výskyt v rámci
komplexní mutace. Chiu et al publiko-
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vali soubor 76 pacientů s G719X léčených TKI 1. generace, bylo dosaženo ORR
36,8 % a mPFS 6,3 měsíce. Výrazně lepších výsledků bylo dosaženo u kombinovaných mutací, zejména G719X + S768I
(ORR 50 %) a G719X + L819Q (ORR
89 %) [66]. Analýza studií Lux-Lung prokázala výrazný benefit afatinibu s ORR
mPFS 13,8 měsíce a mOS 26 měsíců,
avšak více než polovina pacientů měla
komplexní mutaci [55]. V rámci retrospektivní jednoramenné studie bylo
hodnoceno 19 pacientů léčených osimertinibem, ORR 52,6 %, 6měsíční PFS
72,4 %, ve 4 případech se jednalo o komplexní mutaci s del19 nebo L858R [62].
Další velmi vzácnou bodovou mutací
exonu 18 je E709X. Wu et al publikovali
soubor 18 pacientů léčených TKI 1. generace, ORR 50 %, mPFS 6,2 měsíce. U většiny pacientů byla zachycena komplexní
mutace, u těchto byla zaznamenána
dobrá léčebná odpověď. U 5 pacientů
se samostatnou mutací E709 léčebná
odpověď nebyla [67]. Byl zaznamenán
dobrý efekt léčby afatinibem s mediánem doby do selhání léčby delším než
12 měsíců, jednalo se však pouze o 4 pacienty s komplexní mutací L858R nebo
G719A [68].
Mutace L861Q v exonu 21
Předpokládá se, že bodová mutace
L861Q na exonu 21 představuje 2 % mutací EGFR [51]. Podobně jako L858R kóduje oblast aktivační kličky kinázy (activation loop) [31]. Mírou léčebného efektu se
L861Q blíží klasickým mutacím. Chiu et al
publikovali skupinu 54 pacientů léčených
1. generací TKI, bylo dosaženo ORR 40 %
a PFS 8,1 měsíce [66]. Afatinib v analýze
studií Lux-Lung dosáhl ORR 54 %, mPFS
8,2 měsíce, čtvrtina pacientů měla komplexní mutaci. Ahn et al prezentovali
9 pacientů léčených osimertinibem, ORR
77,8 %, 6měsíční PFS dosahovalo 74,1 měsíce, ve 2 případech se jednalo o komplexní mutaci s GS19A v exonu 18 [62].
Komplexní mutace
Komplexní mutace tvoří až 14 % dia
gnostikovaných mutací EGFR [69].
Mutace mohou být v rámci tumoru
zastoupeny heterogenně, proto se předpokládá význam dostatečného množství diagnostického materiálu [70]. Nej-

lepších léčebných výsledků bylo podle
očekávání dosaženo v případě souběžného výskytu s klasickými mutacemi [34,64,71–73]. Wu et al popsali
soubor 32 pacientů s komplexními mutacemi léčených TKI 1. generace. V této
studii bylo dosaženo ORR 56 %, mPFS
3,5 měsíce a mOS 8,5 měsíce, lepší výsledky byly zaznamenány u pacientů
s klasickou mutací [64]. Přínos léčby afatinibem hodnotila post hoc analýza studií
Lux-Lung, nebyl zaznamenán rozdíl v léčebné odpovědi komplexních a jednotlivých mutací. Bylo dosaženo ORR 100 %
a mPFS 14,7 měsíce, ale ve většině případů byla diagnostikována kombinace
s klasickou mutací [55]. V případě kombinace T790M s citlivou mutací může být
dosaženo léčebného efektu TKI 1. a 2. generace [55]. V současné době je však
u těchto pacientů indikována léčba
3. generace TKI osimertinibem [27].

Závěr
Léčba TKI přináší výrazné zlepšení léčebných výsledků a kvality života u většiny
pacientů s mutací EGFR. Je stále třeba
nových dat týkajících se diagnostiky
a léčby vzácných mutací. Mnohé z nich
vykazují dobrou citlivost k léčbě TKI
1. a 2. generace, TKI 3. generace zatím
mají pouze omezená data. Zejména mutace G719X, S768I a L861Q vykazovaly
velmi dobrou citlivost k léčbě afatinibem. Naopak ins20 vykazuje v naprosté
většině případů primární rezistenci k TKI,
výjimkou se zdají být některé proximální
inzerce, u nichž byl byla léčba TKI přínosná. Řada mutací je detekována velmi
vzácně a léčebná odpověď byla publikována pouze na úrovni kazuistik. Zdokonaluje se diagnostika mutací, vedle standardní qPCR roste význam sekvenování
nové generace, které se stává komerčně
dostupné a umožňuje výrazně hlubší
detekci využitelnou např. v rámci specifikace ins20. Mezi standardní detekční
metody patří „tekutá biopsie“, zavedení
digitální PCR výrazně zlepšuje její senzitivitu. Pokračují snahy o překonání primární a sekundární rezistence.
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