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01Вступ
    Рецептор епідермального фактора росту EGFR
є трансмембранним глікопротеїном – рецептором,
активація якого призводить до запуску сигнального шляху 
EGFR-RAS-RAF-MEK-MAPK, залученого в процеси пролі-
ферації, апоптозу та ангіогенезу.
    В нормі рецептор EGFR під дією стимулу передає
в клітину сигнал, активуючий фосфорилювання
(приєднання фосфорного залишку) рецепторної
тирозинкінази, який запускає каскад реакцій, котрі 
регулюють клітинну поліферацію та диференціювання. 

Рис.1 – Активація рецептора EGFR
03

СТИМУЛ

PАТ
+

P
аутофосфорилювання

Каскад реакції

EGFR
рецептор

рецепторна
Тирозинкіназа

Клітина

Проліферація Диференціювання

рецепторна
Тирозинкіназа



01Вступ

04

    З наявністю вроджених або набутих мутацій в гені 
EGFR пов’язані порушення регуляції клітинного циклу, 
процесів поділу і диференціювання. Внаслідок цього 
зростає хромосомна нестабільність, яка сприяє безкон-
трольному поділу і виживанню трансформованих клітин, 
що може сприяти розвитку раку.

    Активуючі мутації в гені EGFR зустрічаються у 10-20% 
пацієнтів європеоїдної раси і не менше 50% пацієнтів з 
недрібноклітинним раком легень (НДКРЛ) в Азії [10]

    Рак легень займає друге місце в структурі онкологіч-
них захворювань. По даним ВООЗ за 2020 рік в світі рак 
легень зареєстровано у 2`206`771 людини. 

    Приблизно 85-90% випадків раку легенів відноситься 
до недрібноклітинного раку, що включає наступні гісто-
логічні типи: аденокарцинома, плоскоклітинний та круп-
ноклітинний (недиференційований) рак легенів [4].
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    При недрібноклітинному раку легень частіше всього мутації 
виникають в 18-21 екзонах, кодуючих ділянку кіназного домену 
рецептора. Наявність активуючих мутацій є показанням для 
призначення молекулярно-направленої таргетної протипух-
линної терапії інгібіторами EGFR-тирозинкінази 1 покоління 
(гефітиніб, ерлотиніб), 2 покоління (афатиніб) або 3 покоління 
(осімертиніб) [3]. 

    Ефективність таргетної терапії у пацієнтів з мутацією EGFR  
при недрібноклітинній карциномі легені продемонстрована 
для цілого ряду препаратів: афатиніб, ерлотиніб, гефітиніб, 
осімертиніб, дакомітиніб, цетуксимаб, кризотиніб і пембролізу-
маб [8]. 

    Приблизно 85-90% активуючих мутації складають делеції в 19 
екзоні і заміна тиміна на гуанін в 21 екзоні (L858R), так звані 
«класичні» мутації EGFR [1,6].

Рис.2 – Процентний розподіл виявлення
гістологічних типів раку легень.
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Рис.3. Структура рецептора епідермального фактора росту (EGFR) і частота 
мутацій EGFR  при раку легені за результатами останніх великих досліджень [7].
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    Мутація  Т790М рідко виявляється в первинних пухли-
нах (1-3%) і частіше (41-62% випадків) виникає, як вторин-
на, при раку легені у пацієнтів з активуючими мутаціями 
в гені EGFR при розвитку резистентності до гефітинібу 
[9].

    Поява вторинної мутації Т790М диктує необхідність 
переходу на інгібітори EGFR-тирозинкінази наступного, 
третього, покоління, наприклад, осімертиніб.

    Частота зустрічальності інших мутацій в гені EGFR, 
нижче і складає від 1% до 5% для мутацій L816Q, S768I, 
G719X, інсерцій в 20 екзоні і менше 1% для інсерцій в 19 
екзоні (рис.3) [7].



    При молекулярно-генетичному тестуванні важливо не 
тільки виявити наявність активуючих мутацій в гені EGFR, 
але і визначити її тип для підбору специфічного, таргетно-
го інгібітора тирозинкінази (ІТК). Чутливість до різних 
таргетних препаратів в залежності від мутації при недріб-
ноклітинному раку легені представлена в таблиці 1.

    В теперішній час тестування мутацій в гені EGFR, наряду з 
визначенням транслокації ALK, ROS1 включено в стандарти міні-
мального «обов’язкового об’єму» молекулярно-генетичного 
дослідження і визначення біомаркерів в пухлині при НДКРЛ [3]. 

    Виявлення мутацій, які впливають на протікання захворювання, 
стимулювало розробку молекулярно-направленої терапії, що 
поліпшує прогноз для пацієнтів. При виявленні мутацій гена 
EGFR рекомендується призначення таргетної (направленої) тера-
пії. Терапія таргетними препаратами більш ефективна з точки 
зору частоти виживання без прогресування.

Таблиця 1– Чутливість* до різних таргетних препаратів
при недрібноклітинному раку легені

*Інформація надана для уявлення про таргетну терапію при соматичних 
мутаціях в гені EGFR. Складено на основі публікації [7]: «+» - чутливі, «-» - не 

чутливі, «?» - не відомо або недостатньо доведено.
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Точна лабораторна діагностика дозволяє збільшити 
клінічну ефективність застосованого лікування, а також 
знизити його вартість за рахунок відмови від завідомо 
неефективних препаратів. В теперішній час вона дозво-
ляє в форматі скринінгу визначити досить широкий 
перелік мутацій, асоційованих з недрібноклітинним 
раком легень.
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    Компанією «ДНК-Технология» був розроблений діагно-
стичний набір для визначення соматичних мутацій в гені 
EGFR методом алель-специфічної ПЛР в режимі реально-
го часу. Набір реагентів призначений для визначення 
соматичних мутацій в гені EGFR (делецій та інсерцій в 19 
екзоні та інсерцій в 20 екзоні, мутацій L858R, T709M, L861Q, 
S768I, і G719X) методом полімеразної ланцюгової реакції в 
режимі реального часу в препаратах ДНК, отриманих із 
фіксованих в формаліні парафінізованих зразків пухлин 
хворих недрібноклітинним раком легені з метою відбору 
пацієнтів для призначення таргетної терапії інгібіторами 
тирозинкінази.

Показанням для проведення дослідження з використан-
ням набора реагентів EGFR є:
• наявність гістологічно верифікованого зразка недрібно-
клітинного раку легені;
• вперше виявлені рецидивні та метастатичні пухлини.

Склад набору реагентів:
Набір реагентів EGFR випускається в двох варіантах (EGFR 4 та 
EGFR 8) і дозволяє виявити:
• EGFR 4 – делеції та інсерції в 19 екзоні, мутації L858R, T790M;
• EGFR 8 – делеції та інсерції в 19 екзоні, інсерції в 20 екзоні, мутації 
L858R, T709M, L861Q, S768I і G719X.
Обидва варіанти випускаються в двох форматах фасування:

•  Фасування S – в комплект входять стрипи  по 8 пробірок з розкапа-
ними сумішами для ампліфікації, запечатані парафіном; а також 
розчин Taq-полімерази, мінеральне масло і позитивний контроль-
ний зразок.

02Характеристика
набору реагентів

09

ХАРАКТЕРИСТИКА НАБОРУ РЕАГЕНТІВ



02Характеристика
набору реагентів

10

• Фасування U – містить по 1 пробірці з сумішами для 
ампліфікації (дозування по зразкам виконується операто-
ром); а також ПЛР-буфер, полімеразу ТехноTaq MAX і 
позитивний контрольний зразок.

Набір реагентів призначений для одноразового викори-
стання і розрахований на 48 досліджень, враховуючи 
негативні та позитивні контролі.

Принцип метода
Метод: полімеразна ланцюгова реакція в режимі реаль-
ного часу на основі технології алель-специфічної 
ампліфікації ДНК з напівкількісним визначенням частки 
мутантних алелей в одному із діапазонів: <1%, 1-10%, 5-20%, 
10-100%.
Умови реакції і використовувані олігонуклеотиди 
підібрані таким чином, щоб найбільш ефективно забез-
печити ампліфікацію на матриці мутантного алеля. Зна-
чення порогового цикла Cp на матриці мутантного алеля 
значно випереджає фонову ампліфікацію на матриці 
алеля дикого типу – не менше 6-9 циклів в залежності від 
кількості матриці. 
Окрім визначення мутантних алелів в кожній пробірці 
врахований показник КВМ – ідентифікатор пулу алелів 
«дикого» і мутантного типів, котрий використовується для 
контролю проходження полімеразної ланцюгової реакції, 
а також для виявлення і напівкількісної оцінки частки 
мутантних алелів.
ДНК-проби для детекції продуктів ампліфікації ДНК 
мутантних алелів гена EGFR помічені флуоресцентними 
мітками Fam, Hex, Rox, а для детекції КВМ – Cy5. Канали 
детекції продуктів ампліфікації наведені в таблиці 2.
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Дослідження з використанням набору реагентів EGFR
складається з наступних етапів:
• виділення ДНК (пробопідготовка)
• ПЛР-ампліфікація з одночасною детекцією результатів.

Час проведення аналізу (без урахування пробопідготовки):
від 2 годин. Реагенти для виділення ДНК не включені в склад 
набору реагентів.

Рекомендовані комплекти:
• ПРОБА-ПК для депарафінізації та попередньої обробки біома-
теріалу протеїназою К для усунення інгібуючих реакцію зшивок 
нуклеїнових кислот, викликаних фіксацією біоматеріалу,
• ПРОБА-НК-ПЛЮС для подальшого виділення ДНК

Таблиця 2 – Канали детекції продуктів ампліфікації 

Канали детекціїФасування UФасування S

Суміш для
ампліфікації

1, 3, 5, 7

2, 4, 6, 8

1, 5

2, 6

3, 7

4, 8

EGFR-4.1

EGFR-4.2

EGFR-8.1

EGFR-8.2

EGFR-8.3

EGFR-8.4

T79OM

DeI19ex,
Ins1l9ex

T79OM

DeI19ex,
Ins19ex

G719X

L861Q

L858R

-

L858R

-

Ins20ex

S768I

маркер

Ins19ex

маркер

Ins19ex

-

-

KBM

KBM

KBM

KBM

KBM

KBM

№ пробірки
в стрипі Hex Rox Су5Fam
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АНАЛІТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Аналітична специфічність 
Набір реагентів EGFR в варіанті виконання EGFR 8 
дозволяє виявити і провести напівкількісну оцінку 53 
соматичних мутацій, з них 37 делецій в 19 екзоні без 
диференціювання, 5 інсерцій в 19 екзоні без диферен-
ціювання, 3 інсерції в 20 екзоні без диференціювання, 
мутації L858R (дві без диференціювання), T790M, L861Q, 
S768I i G719X (A/S/C (без диференціювання).

Набір реагентів EGFR в варіанті виконання EGFR 4 
дозволяє виявити і провести напівкількісну оцінку 45 
соматичних мутацій, з них 37 делецій в 19 екзоні без 
диференціювання, 5 інсерцій в 19 екзоні без диферен-
ціювання, мутації L858R (дві без диференціювання) і 
T790M.

Таблиця 3 – Перелік мутацій гену EGFR, що виявляються
за допомогою набору реагентів EGFR

Мутація Екзони
Нуклеотидні заміни,

делеції і консерції
NM_005228.5

Делеції в 19 екзоні del2235-2258 (без диференціації)

Cosmic ID або
ClinVar RCV Id

p.T79OM

p.L858R

p.L747_T751deIinsS

p.L747_E749deI

p.E746_S752deIinsD

p.E746 _A75OdeI 
19

21

20

p.E746  A75OdeI 

p.L747_ S752deI

c.2240_2251deI

c.2239_2247deI

c.2238_2255deI 

с.2369С>Т

с.2573Т>G

c.2573_2574deIinsGT

СОЅМ624О

СОЅМ6224

СОЅМ12429

c.2235_2249deI

c.2236_2250deI

c.2239_2256deI

СОЅМ621О

СОЅМ6218

СОSМ622О

СОЅМ6223

COSM6225

СОЅМ6255



02Характеристика
набору реагентів

13

Мутація Екзони
Нуклеотидні заміни,

делеції і консерції
NM_005228.5

Cosmic ID або
ClinVar RCV Id

p.E746_S752delinsA

p.L747_T751deI

p.L747_P753delinsS

p.L747_A750deIinsP

p.L747_T751deIinsP

p.E746_S752deIinsV

p.E746_S752deIinsI

p.E746_T751deIinsV

p.L747_P753deIinsQ

p.L747_S752deIinsQ

p.E746_T751deIinsVA

p.L747_T751deIinsQ

p.L747_A750deIinsP

p.E746_T751deIinsA

p.E746_T751deI

p.E746_A750deIinsIP

p.E746_T751deIinsI 

p.E746_T751deIinsIP

p.E746_A750delinsAP

p.E746_T751deIinsVP 

p.E746_S752deIinsV

p.E746_P753deIinsVS

p.L747_T751deIinsP

p.K745_E749deI

p.E746_T751deIinsI

p.L747_A750deIinsS

c.2237_2254deI

c.2240_2254deI

c.2240_2257deI

c.2239_2248deIinsC

c.2239_2251deIinsC

c.2237_2255deIinsT

c.2235_2255deIinsAAT

c.2237_2252deIinsT

c.2239_2258deIinsCA

c.2239_2256deIinsCAA

 c.2237_2253deIinsTTGCT

c.2238_2252deIinsGCA

c.2238_2248deIinsGC

c.2237_2251deI

c.2236_2253deI

c.2235_2248deIinsAATTC

c.2235_2252deIinsAAT

c.2235_22S1deIinsAATTC

c.2237_2248delinsCAC
c.22Z7_2248delinsCCC

c.2237_2251deIinsTTC

c.2237_2256deIinsTC

c.2237_2257deIinsTCT

c.2238_2251deIinsGC

c.2233_2247deI

c.2236_2252deIinsAT

c.224O_2248deI

COSM12367

СОЅМ12369

СОЅМ1237О

COSM12382

СОЅМ12383

COSM12384

COSM12385

СОЅМ12386

COSM12387

CO5M124O3

COSM12416

COSM12419

COSM12422

COSM12678

COSM12728

СОЅМ1355О

COSM13551

COSM13552

COSM1442O7
RCV000150618

COSM18421

COSM18426

COSM18427

COSM22944

СОЅМ26038

СОЅМ2668О

COSM4170221
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Межа виявлення
    Межа виявлення частки мутантного алеля лімітована 
кількістю ДНК і складає 0,3% (L858R, T709M, L861Q, S768I, 
G719X, інсерцій в 20 екзоні) та 0,1% (делецій та інсерцій в 19 
екзоні) в зразку при значенні Cp КВМ ≤27-28 на каналі 
детекції Cy5, 1% - при значенні 27-28< Cp КВМ ≤30-31,5, 5% - 
при значенні 30-31,5< Cp КВМ ≤33-34 (табл.4).

Мутація Екзони

Інсерції в 19 екзоні (без диференціації)

p.G719X (без диференціації)

Інсерція в 20 екзоні (без диференціації)

Нуклеотидні заміни,
делеції і консерції

NM_005228.5
Cosmic ID або
ClinVar RCV Id

19

18

20

21

20

p.L747_E749deI

p.L747_P753deIinsT

p.L747_P753deIinsQS

p.E746_E749deIinsA

c.2235_ 2243deI

c.2239_2257deIinsA

c.2239_2257deIinsCAAT

c.2237_2246deIinsC

RCV000154252

RCV000154456

RCV000154485

RCV000155025

p.I744_K745insKIPVAI

p.K745_E746insIPVAIK

p.K745_E746insVPVAIK

p.K745_E746insTPVAIK

c.2214_2231dup

c.2215_2232dup

c.2217_2234dup

c.2219_2ЗЗ6

с.2234_2235ins
AACTCCCGTCGCTATCAA

c.2156G>C 

c.2155G>A

c.2155G>T

c.2303G>Т 

c.2582T>A

p.G719A

p.G719S

p.G719C

p.S768I

p.L861Q

СОЅМ62З9

COSM6252

COSM6253

COSM6241

СОЅМ6213

c.2300_2308(dup)

c.2317_2319dup

c.2310_2311insGGT

p.A767_V769dup

p.H773dup

p.D77O_N771insG

СОЅМ12376

СОЅМ12377

СОЅМ12378

COSM53176

нет данных

нет данных

COSM53172
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ОБЛАДНАННЯ ТА МАТЕРІАЛИ

    Прилади серії ДТ виробництва ТОВ «НВО ДНК-Технологія»
• «ДТпрайм»
• «ДТлайт»
Програмне забезпечення: облік та інтерпретація результатів 
реакції здійснюється автоматично для приладів серії «ДТ» 
виробництва ТОВ «НВО ДНК-Технологія».

Таблиця 4 – Межа виявлення частки мутантного алеля в зразку

*0,1% для делецій та інсерцій в 19 екзоні;
0,3% для мутацій L858R, T709M, L861Q, S768I, G719X, інсерцій в 20 екзоні.

Відповідне значення Ср для КВМ

Мінімальна кількість ДНК (копій пулу алелів дикого і
мутантних типів на ампліфікаційну пробірку)

Фасування U

Фасування S

Межа виявлення частки мутантного алеля в зразку

Cp≤27

Cp≤28

0,1%
0,3%*

27 < Cp ≤ 3O,5

28 < Cp ≤ 31,5

1%

30,5 < Cp ≤ 33

31,5 < Cр ≤ 34

104 103 200

5%
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КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ НАБОРУ
РЕАГЕНТІВ EGFR

• Диференційована діагностика мутацій в гені EGFR, в 
тому числі інсерцій та делецій в 19 екзоні;
• Висока чутливість: при великому вмісті матриці в зразку 
технологія дозволяє достовірно відрізняти менше 1% 
мутантних алелів в пулі алелів (дикий тип і мутація);
• Напівкількісна оцінка в одному із діапазонів: <1%, 1-10%, 
5-20%, 10-100%;
• Одночасна детекція кількох показників в одній пробірці, 
що дозволяє зменшити кількість матеріалу, необхідного 
для проведення дослідження;
• Низька вартість аналізу порівняно з іншими аналогами;
• Висока швидкість (для визначення генотипу пацієнта 
потрібно не більше доби);
• Автоматична система реєстрації, інтерпретації та видачі 
результатів;
• Наявність показника контролю взяття матеріалу (КВМ) в 
кожній пробірці, який використовується для контролю 
проходження полімеразної ланцюгової реакції, а також 
для визначення та напівкількісної оцінки частки мутант-
них алелів;
• Гнучка система оцінки результатів реакції, не потребує 
попереднього тестування та розведення вихідних зраз-
ків ДНК до заданого діапазону значень Ср КВМ;
• Наявність позитивних контрольних зразків в складі ком-
плекту дозволяє лабораторії проводити додатковий кон-
троль якості дослідження;
• Технологічність (стандартні методики ПЛР с детекцією 
результатів в режимі реального часу).
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Приклади результатів, отриманих з
використанням набору EGFR

Можливість перегляду результатів реакції в форматі 
«сирих» даних зі значенням порогових циклів.

Можливість перегляду результатів реакції в форматі 
«сирих» даних зі значенням порогових циклів.
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