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2020: 300$,  

<24 hrs? 

2008: ABI SOLiD 

60K$, 2 weeks 

2007: 454 

1M$, 3 months 

2001: Celera 

100M$, 3 years 

2001: Human Genome Project 

2.7G$, 11 years 

Sekwencjonowanie genomu 
 

NGS 

www.technion.il; zmodyfikowano  

http://www.technion.il/


Testy wielogenowe - 2018 
 

 Technologia sekwencjonowania nowej generacji 

(NGS) – ocena zaburzeń na poziomie DNA i RNA 

(mutacje, amplifikacje, rearanżacje) 

 

 Kilkaset genów, kilka tysięcy zaburzeń molekularnych 

 

 Czas oczekiwania na wynik – do 2 tygodni 

 

 10 skrawków guza  o wym. 0,5 x 0,5 cm,            

szkiełka po 4 μm 

 

 Badanie możliwe do przeprowadzenia z krwi 

obwodowej (ctDNA) 

  

 

 

 

 



Testy wielogenowe - 2018 
 



Testy wielogenowe - 2018 
 

 Mutacje, rearanżacje, amplifikacje o udowodnionym 

znaczeniu aktywującym; 

terapie ukierunkowane molekularnie są dostępne 

 

 Mutacje, rearanżacje, amplifikcaje o udowodnionym 

znaczeniu aktywującym; 

terapie ukierunkowane molekularnie są niedostępne 

(leki na etapie badań klinicznych, przedklinicznych 

lub brak leków) 

 

 Warianty polimorficzne o nieznanym znaczeniu (VUS) 

 

 

  

 

 

 

 



Wiodące zaburzenia molekularne 

NDRP 2018... 

Mutacje: 

• EGFR 

• HER2 

• KRAS 

• BRAF 

• MET 

• MEK 

 

 

Rearanżacje: 

• ALK 

• ROS1 

• RET 

• NTRK1, 2, 3 

• EGFR 

Amplifikacje: 

• MET 

• FGFR1 

 



Znaczenie kliniczne 
 

N = 938 

> 1 mutation 

No driver  2.4 years 
Driver, targeted therapy 3.5 years 

Driver,  no targeted therapy 2.1 years 

Median OS 

Years from diagnosis 

Multiple 
mutations 

(other) 

Kris M i wsp., JAMA 2014  



Korzyści vs. wady testów wielogenowych 
 

 Korzyści: 
- Krótki czas w porównaniu  

do sekwencyjnych testów 
jednogenowych 

- Wysoka czułość i dokładność 
diagnostyczna 

- Optymalne wykorzystanie  
skąpego materiału 

- Odpowiedź na wiele pytań  
klinicznych (diagnostycznych, 
prognostycznych, predykcyjnych) 
jednocześnie 

- Wartość poznawcza 

 

 

 

 

Wady: 
-     Koszt 

- Konieczność szerokiej wiedzy  
bioinformatycznej (określenie 
zaburzeń) i biologicznej + 
klinicznej (interpretacja) 

- Ograniczona wartość w 
diagnostyce nowotworów, dla 
których nie ma czynników 
predykcyjnych lub terapii 
celowanych/immunoterapii 



Korzyści 
 



Optymalne wykorzystanie materiału 
- Czy możemy pozwolić sobie na dokrajanie i kolejne testy?  

 

Mulley TR i wsp., Transl Lung Cancer Res 2012 



Dokładność diagnostyczna 
 

Dziadziuszko R i wsp., WCLC 2015 



Odpowiedź na wiele pytań 
diagnostycznych, prognostycznych  

i predykcyjnych jednocześnie 
 

 Chory lat 66 z rozpoznaniem rozsianego raka 

gruczołowego płuca, mutacją KRAS G12C  

i 24 mutacjami somatycznymi / milion par zasad  

(high TMB) 

- Brak potencjalnej korzyści z leków ukierunkowanych  

molekularnie 

- Potencjalna korzyść z zastosowania immunoterapii 

 

 

 

  

 

 

 

 



Wady 
 



Wysoki koszt 
 

 Obecnie: ~2.000 – ~20.000 zł 

 

- Koszt znacząco wyższy od testów jednogenowych 

    ALE: 

- Powyższa kwota jest mniejsza niż miesięczny koszt 

leczenia ukierunkowanego molekularnie 

- Przewidywany znaczący spadek kosztów NGS  

w ciągu 3 lat 

 

 

 

  

 

 

 

 



Ograniczone zastosowanie 
w przypadkach nowotoworów, dla których leki 

celowane i immunoterapie są niedostępne  
 

 Większość nowotworów przewodu pokarmowego 

 Rak szyjki i trzonu macicy 

 Rak prostaty 

 Rak nerki (brak czynników predykcyjnych) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Przykłady toczących się  
obecnie badań klinicznych z 

wykorzystaniem sekwencjonowania 
ctDNA (krew obwodowa) 

 



EORTC – Grupa Raka Płuca 

Study 1613 (APPLE): Feasibility and activity of 

AZD9291 (osimertinib) treatment on Positive PLasma 

T790M in EGFR mutant NSCLC patients   

 

SC: Rafal Dziadziuszko, Medical University of Gdańsk, Poland 

SC: Jordi Remon Masip, Delfos Hospital, Spain 



Advanced NSCLC 
Common mEGFR  
Treatment naïve 

PS 0-2 
Stable BM 

Gefitinib 

until ctDNA PD 

(T790M+) or  

RECIST PD 

R 
1:1:

1 

Osimertinib # until  

RECIST PD 

ARM C 

ARM A 

Primary End Point:  PFS2-rate at 18 months (All patients followed until PSF2) 

Gefitinib 

Until RECIST  
PD 

Osimertinib#  

Until RECIST PD 

(ctDNA by COBAS  / 4 weeks + Thorax & abdomen CT-scan and Brain MRI / 8 weeks all arms) 

*T790M assessed in blood and/or tissue according to institutional guidelines 

#Tissue biopsy is recommended at RECIST progression on osimertinib 

ARM B 

Stratification: 

-Del19 vs. L858R 

-Initial T790M + / - 

-BM + / -  

N=156 

T790M positive * 

T790M negative * 

Osimertinib#  

Until RECIST PD 

T790M +ve  by COBAS v2 

RECIST PD + T790M -ve * 

Plan badania APPLE 
Randomized, open-label, multicenter, 

phase II trial 

1) Best strategy for delivering osimertinib 
2) Best EGFR TKI for brain metastases 
3) Prospective validation of ctDNA  
in treatment decisions 

RECIST PD + T790M +ve * 

28days from 
 registration 

to randomization 

@Platinum / pemetrexed is  
recommended after EGFR TKI PD 

Investigator’s 

choice treatment@  

Investigator’s 

choice treatment@  

Investigator’s 

choice treatment@  

PFS1 PFS2 



Przebieg badania APPLE 

Registration 
  

68 patients 



Blood First Assay Screening Trial (BFAST): 
Plan badania 

A global, open-label, multi-cohort phase II/III prospective 
study to prospectively evaluate blood-based biomarkers and 
their relationship with the clinical activity of targeted 
therapies, including atezolizumab, alectinib and entrectinib 
in patients with NSCLC 

Blood-based NGS 
ctDNA assays, 
including bTMB* 

RET positive  
Alectinib 

n ≈ 8 

bTMB ≥ 10 mut / Mb‡  
Atezolizumab or platinum-

based chemo  
n ≈ 440 (R, 1:1) 

ALK positive  
Alectinib  

n ≈ 78 

Cohort A 

Cohort B 

Cohort C 

Patients with confirmed stage IIIB / 
IV advanced or metastatic NSCLC 
(any histology, n = 3,500)  

Additional cohorts added to 
protocol during trial based 

on identified alterations 

ROS1 positive  
Entrectinib  

n ≈ 50 

Cohort D 

Future 
cohorts 

Badanie realizowane przez Roche  



Opis przypadku 



• 37-letnia chora, niepaląca, z rozpoznaniem 
płaskonabłonkowego raka płuca ze skrajną 
dusznością zgłosiła się do UCK na konsultację 
5.12.2017 po niepowodzeniu 1. linii leczenia 

• W ciągu 2 tygodni: zmiana rozpoznania 
histopatologicznego, szczegółowa 
immunohistochemia, profilowane molekularne 
(rearanżacja genu ROS1 w NGS), włączenie do 
badania klinicznego fazy II z inhibitorem ROS1 
entrektynibem 

• Dramatyczna poprawa, chora spędziła Święta Bożego 
Narodzenia w domu bez duszności, w badaniu 
przedmiotowym znacząca odpowiedź 

 

Chora z NDRP ROS1+ 



 
Sekwencjonowanie NGS – fuzja CD74-ROS1 

Dzięki uprzejmości Prof. B. Wasąga 



KT klatki piersiowej - 12/2017 



KT klatki piersiowej – 03/2018 



rafald@gumed.edu.pl 


