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ABSTRAK 
 

Latar Belakang: 
EGFR-TKIs merupakan pilihan lini pertama pada kasus mutasi EGFR positif. 
Tetapi, pasien akan mengalami progressive disease (median PFS 10 – 12 months). 
Pilihan terapi yang tepat ketika terjadi progressive disease masih sangat terbatas 
dibeberapa negara, dengan demikian platinum doublet adalah pilihan terapi 
berikutnya. Meskipun dari hasil studi IMPRESS menunjukkan tidak ada 
perbedaan bermakna dalam hal PFS dan OS tetapi beberapa penelitian lokal 
menujukkan manfaat melanjutkan EGFR TKI kombinasi platinum doublet. 
Tujuan: 
Membandingkan respons kemoterapi dan efek samping penggunaan platinum 
doublet kombinasi EGFR TKI dengan platinum doublet secara tunggal pada 
penderita NSCLC mutasi gen EGFR progressive disease 
Metode: 
Penelitian ini merupakan deskriptif analisis yang menggunakan rancangan kohort 
prospektif, melibatkan 30 pasien yang mengalami progressive disease setelah 
diterapi EGFR TKI yang memenuhi kriteria inklusi di RSU Dr. Soetomo. Subjek 
terbagi menjadi 2: kelompok A (platinum doublet kombinasi EGFR TKI) dan 
kelompok B (platinum doublet saja), subjek kemudian diamati selama 4 siklus 
kemoterapi platinum doublet. Respons subjektif (Berat badan dan kuisioner 
EQ5D) di analisis, CT scan toraks di evaluasi menggunakan kriteria recist dan 
pemantauan efek samping kemoterapi. Penelitian ini dilakukan sesuai dengan 
prinsip GCP dan telah menerima sertifikat etika dari komite etika Rumah Sakit 
Umum Dr. Soetomo (No.08 / Panke.KKE / I / 2017) 
HASIL: 
Karakteristik pada ke dua kelompok berbeda (p ≥ 0.05). Mutasi EGFR yang 
terbanyak adalah exon 21 (50% pada kelompok A dan 60% pada kelompok B). 
Respons subjektif di uji chi square  (EQ5D (p=0.483)). Respons semi subjektif di 
uji dengan T2 sampel bebas (body weight (p=1.00)). Ke dua kelompok 
dibandingkan setelah siklus 2 dan 4 menunjukkan nilai p value ≥ 0.05. Uji 
statistik efek samping menunjukkan nilai p = 0,526. 
Kesimpulan: 
Tidak perbedaan bermakna antara platinum doublet kombinasi EGFR TKI dengan 
platinum doublet tunggal pada pasien progressive disease EGFR TKI. 
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