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Abstrak 

Latar Belakang : 

Kanker paru adalah jenis kanker yang paling sering terjadi setelah  

kanker payudara dan kanker prostat. Agka kematian yang disebabkan oleh kanker 

paru menduduki urutan tertinggi dari semua kematian oleh kanker. Kanker paru 

dikategorikan sebagai kanker paru sel kecil (SCLC) dan kanker paru bukan sel kecil 

(NSCLC). Salah satu faktor utama dari pertumbuhan sel kanker adalah adanya mutasi 

gen faktor pertumbuhan epidermal reseptor (EGFR). Mutasi yang paling umum dari 

EGFR adalah pada domain intraseluler di exon 18, 19, 20,21. Gefitinib adalah salah 

satu generasi pertama dari anti-EGFR. Gefitinib dilaporkan memiliki efek yang lebih 

baik dalam mutasi EGFR exon 19 dan 21. Tapi belum pernah dilaporkan apakah 

gefitinib memberikan efek terbaik pada exon 19 atau exon 21. Penelitian ini adalah 

untuk membandingkan efek gefitinib pada  mutasi  EGFR exon 19 dan exon 21. 

metode 

Desain penelitian ini adalah kohort retrospektif. Sampel penelitian 

adalah pasien yang didiagnosis sebagai NSCLC dengan EGFR mutasi exon 19 dan 

exon 21 yang mendapatkan gefitinib sebagai terapi lini pertama untuk kanker paru di 

Poli Onkologi Satu Atap  (POSA) Dr.Soetomo Rumah Sakit Surabaya dari tahun 

2013 sampai tahun 2016. Untuk membandingkan efek gefitinib pada exon 19 dan 

ekson 21, kita menganalisa  respons subjektif, respons semi subjektif, respons 

obyektif, efek samping, progression free survival dan overall survival. 

Hasil 
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x 

 

Exon 19 memiliki median progression free survival adalah 8 bulan dan exon 21 

adalah 6 bulan (p-value = 0,049). Overall survival  exon 19 adalah 13,67 bulan dan 

exon 21 adalah 11,75 bulan (p-value = 0.526).  Evaluasi  RECIST exon 19 memiliki 

parsial respons lebih tinggi dari exon 21 (p-value 0,017). 

 

Kesimpulan 

Gefitinib memberikan respons terapi yang lebih baik pada KPKBSK EGFR mutasi 

exon 19 dibandingkan exon 21 

Kata kunci: EGFR mutasi exon 19 dan exon 21, gefitinib, progreesion free survival, 

overall survival, RECIST 
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