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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ МУТАЦИОННИЯ СТАТУС НА ГЕНА 

EGFR ПРИ ПАЦИЕНТИ С БЕЛОДРОБЕН КАРЦИНОМ 

 

Рецепторът за епидермалния растежен фактор (EGFR) се експресира на 

повърхността на епидермалните клетки и притежава активност на тирозин киназа. 

Свръхекспресията на EGFR се открива само при недребноклетъчен рак на белия дроб 

(НДРБД), причинявайки клетъчна пролиферация. Инхибиторите на EGFR - тирозин 

киназата, гефинитиб и ерлотиниб са ефективни при потискане растежа на раковите 

клетки, което води до тяхната смърт. Някои специфични мутации в ATP - свързващия 

домейн на гена EGFR показват силна положителна корелация със степента на отговор 

към EGFR - тирозин киназни инхибитори. Пациентите с белодробен карцином, които 

са с EGFR мутации, са значително по-чувствителни към провежданата прицелна 

терапия.  

Мутации, активиращи EGFR, се откриват в екзони 18 до 21 на гена EGFR. При 

пациенти, диагностицирани с напреднал НДРБД, най-често наблюдаваните 

активиращи мутации са делеции на екзон 19 (~ 45%) и точкова мутация L858R в екзон 

21 (~ 38- 45%). 

Наборът от реактиви за определяне мутационния статус на EGFR (анализ на 40 бр. 

мутации) в нашата лаборатория осигурява прецизен и селективен тест (CE/IVD 

маркиран) за определяне на важни соматични мутации в гена EGFR. Провежданото от 

нас генетично изследване се използва за подбор на пациенти с НДРБД, които биха 

били най – чувствителни към терапия с тирозин киназните инхибитори гефинитиб или 

ерлотиниб. 

Пациентите с установени активиращи EGFR мутации показват значително 

удължаване на преживяемостта без прогресия при терапия с гефитиниб и 

ерлотиниб, докато при тумори “див тип” химиотерапевтичната комбинация показва 

значително по-ефективни резултати. И двата тирозин киназни инхибитора 

демонстрират отличен профил на безопасност, понижавайки относителния дял на 

редица странични ефекти от провежданата терапия като неутропения, анемия, гадене и 

повръщане. 

Въвеждането на тирозин киназни инхибитори за терапия при НДРБД значително 

подобрява резултатите от лечението при пациенти с установени мутации в гена за 

рецептора на епидермалния растежен фактор (EGFR).  

Изследването и установяването на Вашия мутационен статус по отношение на гена 

EGFR е от изключително значение за  персонализирания подход при Вашето лечение 

и  прецизиране на терапията Ви с подходящия за Вас медикамент!  
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