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Léãba karcinomu plic.
Skfiiãková J.
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, LF MU, FN Brno, Bohunice

V celosvûtovém mûfiítku zaujímá karcinom plic druhé místo mezi v‰emi zhoubn˘mi nádory. V âeské republice je na prvním

místû mezi zhoubn˘mi nádory u muÏÛ a na prvním místû v pfiíãinách úmrtí na zhoubné nádory. Incidence byla v roce v 2002

u muÏÛ 83,2/100000 obyvatel a u Ïen 22,6/100000. Neexistují ãasné varovné signály, které by umoÏnily zachycení choroby

v poãáteãním stadiu. Jakmile se pfiíznaky nemoci objeví, je uÏ karcinom ve stádiu pokroãilém a léãba je svízelná.

Pro praxi má nejvût‰í v˘znam dûlení na skupinu malobunûãn˘ch karcinomÛ (25-30%) a skupinu nemalobunûãn˘ch karcino-

mÛ (pfiibliÏnû 70-75%), protoÏe z rozdíln˘ch biologick˘ch vlastností malobunûãn˘ch a nemalobunûãn˘ch karcinomÛ vypl˘vá

i rozdíln˘ pfiístup k léãbû. V anglické terminologii se pouÏívá Small Cell Lung Cancer pro malobunûãné bronchogenní karcino-

my a Non Small Cell Lung Cancer pro skupinu nemalobunûãn˘ch bronchogenních karcinomÛ.

Malobunûãné bronchogenní karcinomy se vyznaãují rychl˘m rÛstem, v˘razn˘m sklonem k ãasnému metastazování do kostí,

jater, centrálního nervového systému, nadledvin. Jsou zpoãátku velmi senzitivní na radioterapii a chemoterapii, jejich chemo-

a radiosenzitiva v‰ak po ãase pfiejde v chemo- a radiorezistenci, takÏe aã chemoterapie zprvu dosáhne v˘razného úspûchu, tumor

se ãasem stane rezistentním a jeho prÛbûh jiÏ dále není chemoterapií a radioterapií ovlivniteln˘.

Nemalobunûãné bronchogenní karcinomy rostou pomaleji, metastazují pozdûji, k radioterapii a protinádorové chemoterapii

jsou v‰ak málo citlivé.

Léãba malobunûãného karcinomu plic (SCLC)
Doporuãení léãby malobunûãného bronchogenního karcinomu se odvíjí od klinick˘ch stadií. Základními postupy léãby malo-

bunûãného karcinomu jsou:

• chemoterapie

• radioterapie cílená na tumor a metastázy

• preventivní ozáfiení mozku

• chirurgické zákroky

Léãba by se mûla principiálnû li‰it ve své intenzitû u pacientÛ se vzdálen˘mi metastázami, kde má jen vyslovenû paliativní

potenciál, od léãby pacientÛ s limitovan˘m onemocnûním, kde mÛÏe mít cíl kurativní.

Základním léãebn˘m postupem u limitovaného i extenzivního stadia onemocnûní malobunûãn˘m karcinomem plic je che-

moterapie (4-6 cyklÛ). V jejím dÛsledku dochází jak ke zlep‰ení kvality Ïivota, tak k prodlouÏení Ïivota nemocn˘ch.

Standardní léãba první linie SCLC: platinové deriváty (cisplatina, karboplatina) + etoposid. U fiady nemocn˘ch je cispla-

tina nahrazována karboplatinou pro její lep‰í sná‰enlivost. Jako tfietí lék do kombinované léãby první linie se doporuãuje ifosfa-

mid. Zda do kombinované léãby zafiadit dva nebo tfii léky je zatím spí‰e vûcí názoru, neboÈ dosud nejsou pfiesvûdãivé v˘sledky

o prodlouÏení doby pfieÏití pfii uÏití trojkombinace.

Léãba druhé linie SCLC: U více neÏ 95% nemocn˘ch s malobunûãn˘m karcinomem plic dochází k relapsu po iniciální léã-

bû. Chemoterapie druhé linie má v˘znam pfiedev‰ím pro paliaci pfiíznakÛ a pro prodlouÏení délky pfieÏití. Nemocní, u nichÏ nedo-

‰lo k odpovûdi na léãbu první linie chemoterapie, nebo nemocní, u nichÏ do‰lo k progresi do 3 mûsícÛ od ukonãení léãby první

linie, mají jen malou ‰anci na úspûch léãby druhé linie. Nemocn˘m, u nichÏ do‰lo k odpovûdi na léãbu první linie chemoterapie

a k relapsu onemocnûní pozdûji neÏ za 3 mûsíce, je indikována druhá linie léãby ve stejné kombinaci jako první linie léãby.

U nemocn˘ch, u kter˘ch do‰lo k relapsu dfiíve neÏ za 3 mûsíce a u tûch, ktefií neodpovídají na léãbu, je nyní doporuãován pfiede-

v‰ím topotekan.

Vysokodávkovaná chemoterapie s podporou periferních krevních bunûk je léãba, o které se pfiedpokládalo, Ïe bude léãbou

indukãní pfied plánovanou chirurgickou resekcí, její v˘znam se v‰ak nepotvrdil a v souãasnosti je pfiedmûtem klinick˘ch studií.

Radioterapie u limitovaného onemocnûní malobunûãného bronchogenního karcinomu
U limitovaného stadia onemocnûní je radioterapie v kombinaci s chemoterapií dnes povaÏována za standardní léãebn˘ postup.

Lze zvolit buì radioterapii po ukonãení chemoterapie, nebo pfiistoupit k takzvané konkomitantní (souãasné) radiochemoterapii

nebo chemoradioterapii. Ozafiuje se v dávce 45-50 Gy. Konkomitantní chemoradioterapie zpÛsobuje více lokálních neÏádoucích

úãinkÛ, ale dle nûkter˘ch studií dosahuje lep‰ích v˘sledkÛ. Nejednotné v˘sledky dosavadních studií v‰ak neumoÏÀují jednoznaãné

doporuãení, proto naãasování radioterapie a chemoterapie závisí na názorech a zku‰enostech jednotliv˘ch pracovi‰È a celkovém

stavu nemocného.

Radioterapie u extenzivního onemocnûní malobunûãného bronchogenního karcinomu má v˘znam pro paliaci pfiíznakÛ.

Preventivní ozáfiení mozku u nemocn˘ch s malobunûãn˘m bronchogenním karcinomem je v souãasnosti indikované u nemoc-

n˘ch s malobunûãn˘m karcinomem plic v limitovaném stadiu onemocnûní a s kompletní remisí jako adjuvantní léãba, neboÈ u 20-

40% pacientÛ jsou mozkové metastázy prvním pfiíznakem recidivy a velmi limitují kvalitu Ïivota nemocn˘ch.

Chirurgické odstranûní malobunûãného karcinomu plic b˘vá provádûno pomûrnû vzácnû vzhledem k biologické povaze

tohoto nádoru. Operaãní fie‰ení má b˘t tedy vyhrazeno jen pacientÛm se skuteãnû velmi limitovan˘m onemocnûním.
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U pacientÛ s limitovanou chorobou SULC se na nûkter˘ch pracovi‰tích provádí operace po pfiedchozí chemoterapii po dosa-

Ïení kompletní nebo parciální remise. Na tento postup v‰ak není jednoznaãn˘ názor.

Za záchrann˘ chirurgick˘ zákrok je povaÏována resekce nádoru s nedostateãnou léãebnou odpovûdí na pfiedchozí chemo-

terapii a radioterapii u pacientÛ v dobrém klinickém stadiu a s limitovan˘m onemocnûním. Ani na tento postup nejsou jedno-

znaãné názory.

Prognóza nemocn˘ch s malován karcinomem plic
Limitované stadium onemocnûní:
Bez léãby ……………………………… medián pfieÏití 3 mûsíce

Chemoterapie ………………………… medián pfieÏití 12-14 mûsícÛ

Chemoterapie + radioterapie …….…… medián pfieÏití 16-20

Extenzivní stadium onemocnûní:
Bez léãby..……………………………… medián pfieÏití 6 t˘dnÛ

Chemoterapie : ………………………… medián pfieÏití 7,8 mûsícÛ

Léãba nemalobunûãného bronchogenního karcinomu závisí také na klinick˘ch stádiích.

Léãba klinického stadia I a II NSCLC
Je-li v dobû stanovení diagnózy onemocnûní klasifikováno jako klinické stadium I a II a neexistují kontraindikace z funkãní-

ho nebo interního hlediska, je podle souãasn˘ch doporuãení indikována chirurgická léãba. Pokud nemocn˘ není schopen hrudní

operace v celkové anestezii, je indikována radioterapie. Pokud je proveden radikální chirurgick˘ v˘kon u klinického stádia Ib,

IIa, IIb je indikována následná adjuvantní chemoterapie
Léãba klinického stadia III A NSCLC
U pacientÛ v tomto stadiu je doporuãováno operaãní fie‰ení, pokud nejsou kontraindikace. Pfied operací se v‰ak má podat neo-

adjuvantní léãba (chemoterapie a radioterapie, buì samostatnû, nebo jako konkomitantní léãba). Poãet cyklÛ chemoterapie se

pfied rozvahou o operaãním fie‰ení pohybuje mezi 2-4. Pokud byl nemocn˘ léãen jen chemoterapií a po jejím ukonãení byl indi-

kován chirurgick˘ v˘kon, mûla by následovat radioterapie.

Léãba klinického stadia III B NSCLC
U nemocn˘ch ve stadiu III B v dobû stanovení diagnózy je indikována chemoterapie s následnou nebo soubûÏnou radiotera-

pií. Jen ve v˘jimeãn˘ch pfiípadech se v tomto stadiu zvaÏuje operace po pfiedchozí neoadjuvantní léãbû. PacientÛm v klinickém

stadiu III B je v‰ak operace indikována opravdu jen zcela v˘jimeãnû.

Léãba klinického stadia IV NSCLC
U nemocn˘ch s generalizovan˘m nemalobunûãn˘m bronchogenním karcinomem (klinické stadium IV) není názor na léãbu

chemoterapií jednoznaãn˘. Mûla by b˘t indikována jen u nemocn˘ch v dobrém klinickém stavu. V jejím prÛbûhu bychom mûli

peãlivû sledovat, zda touto léãbou nemocnému opravdu prospíváme. Po dvou cyklech chemoterapie by mûl b˘t její efekt pfie-

hodnocen. Pokraãování v léãbû do 4 aÏ 6 cyklÛ je indikováno u tûch nemocn˘ch, u kter˘ch je po 2 cyklech prokazatelná odpo-

vûì na léãbu. Ovûfienou pravdou zÛstává, Ïe chemoterapie u nûkter˘ch pacientÛ doãasnû zmen‰uje symptomy nemoci, a tak zlep-

‰uje kvalitu Ïivota a vede i ke statisticky v˘znamnému prodlouÏení Ïivota, i kdyÏ se jedna o t˘dny, zcela v˘jimeãnû o mûsíce.

Chemoterapie u nemalobunûãného bronchogenního karcinomu
Základem chemoterapeutick˘ch reÏimÛ jsou platinové deriváty cisplatina nebo karboplatina. Platinov˘ derivát lze kombino-

vat s dal‰ími cytostatiky. Pro nemalobunûãn˘ bronchogenní karcinom to byly do poãátku 90, let vinblastin, mitomycin C, ifos-

famid. V 90. letech vstoupily do léãby nemalobunûãného bronchogenního karcinomu tzv. cytostatika III. generace. Jsou to pfie-

dev‰ím paklitaxel, gemcitabin, vinorelbin a docetaxel, irinotecan. Pfii pouÏití kombinací s tûmito cytostatiky je dosahováno pfie-

dev‰ím vût‰ího procenta objektivních odpovûdí, coÏ pro samotné nemocné znamená zlep‰ení kvality Ïivota. Bylo prokázáno

i statisticky v˘znamné prodlouÏení pfieÏití.

Radioterapie u nemalobunûãného bronchogenního karcinomu
Primární radioterapie s kurativním zámûrem
Je indikována u inoperabilních nemocn˘ch bez prÛkazu vzdálen˘ch metastáz. Kurativním cílem v tomto pfiípadû myslíme

zmen‰ení nádoru a zpomalení rÛstu. Do ozafiovacího pole je zahrnut primární nádor, plicní hilus na postiÏené stranû, mediasti-

num a pfii uloÏení nádoru v horním laloku i nadklíãkové uzliny. Aby do‰lo ke zmen‰ení nádoru, je nutno aplikovat vy‰‰í dávky

záfiení. Proto se ozáfiení provádí vysokoenergetick˘mi zdroji (lineární urychlovaã). Celková dávka záfiení je vût‰inou 64 Gy.

U nûkter˘ch nemocn˘ch lze zevní radioterapii (teleterapii) doplnit brachyterapií (zavedení záfiiãe intrabronchiálnû).

Pooperaãní radioterapie
Pooperaãní radioterapie je indikována pfii N2 a N3, stejnû jako u inkompletní resekce tumoru. Ozafiovan˘ objem zaujímá

pÛvodní tumor a mediastinální uzliny, dávka se pohybuje kolem 50-60 Gy /5-6 t˘dnÛ pfii standardním frakcionování 2 Gy/den.

V̆ sledkem této léãby je sníÏení poãtu lokálních recidiv o 10% a nûkteré studie udávají i pozitivní vliv pooperaãní radioterapie

na délku pfieÏití.

Pfiedoperaãní ozáfiení
Pfiedoperaãní ozáfiení pfiichází v úvahu u Pancoastova tumoru, ozafiovací pole zahrnuje tumor, horní ãást mediastina a stejno-

strannou nadklíãkovou oblast. Obvykle se pouÏívá dávky 40 Gy a zb˘vajících 20 Gy se doplÀuje po operaci.
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Paliativní radioterapie
Paliativní radioterapie má za cíl mírnit komplikace zpÛsobené tumorem. Pfii paliativním ozafiování se aplikují dávka v roz-

mezí 30-50 Gy. Udává se následující úãinnost paliativní radioterapie u následujících symptomÛ: hemopt˘za 84%, bolesti 66%,

uvolnûní atalektázy 23%, du‰nost 60%, paréza rekurentu 6%, dráÏdûní ke ka‰li 60%.

Léãba 2. linie nemalobunûãného karcinomu
Cytostatická léãba 2. linie je indikována pokud 1. linií bylo dosaÏeno objektivní léãebné odpovûdi. Cílem je pfiedev‰ím symp-

tomatická úleva, i kdyÏ je prokázáno u vhodnû k chemoterapii indikovan˘ch nemocn˘ch prodlouÏení pfieÏití. Doporuãená je mono-

terapie, vhodné léky v této indikaci jsou docetaxel nebo pemetrexed, popfiípadû erlotinib.

Prognóza pacientÛ s nemalobunûãn˘m bronchogenním karcinomem
Nejlep‰í prognózu mají ti nemocní, u nichÏ byl nádor diagnostikován v operabilním stadiu a provedena úspû‰ná resekce plic-

ního tumoru. Podíl radikálnû operovan˘ch nemocn˘ch ze skupiny v‰ech pacientÛ s nemalobunûãn˘m bronchogenním karcino-

mem je pomûrnû nízk˘ a v jednotliv˘ch regionech âeské republiky mÛÏe b˘t odli‰n˘. V celé âeské republice nepfiesahuje 20%.

Dle zahraniãních údajÛ podíl operovan˘ch ãiní 25-30%. U men‰iny radikálnû operovan˘ch pacientÛ je prognóza závislá na TNM

klasifikaci. Nejlep‰í prognózy dosahují nemocní, jejichÏ nádor byl klasifikován jako T1 N0, u nichÏ b˘vá zaznamenáno 5leté pfie-

Ïití vût‰í jak 60%. I v pfiípadû, Ïe je provedena radikální resekce nádoru a postiÏen˘ch uzlin, u vût‰iny nemocn˘ch dochází k reci-

divû (lokální nebo vzdálené) do 2 let. Prognóza u pacientÛ s neoperabilním lokoregionálnû pokroãil˘m onemocnûním ãi genera-

lizovan˘m onemocnûním je i pfies aplikovanou léãbu ‰patná. Medián pfieÏití tûchto nemocn˘ch obvykle nepfiesahuje 12-18 mûsí-

cÛ.

Paliativní léãba malobunûãného i nemalobunûãného bronchogenního karcinomu
Paliativní léãba nemocn˘ch s bronchogenním karcinomem se fiídí stejn˘mi zásadami jako u jin˘ch nádorov˘ch onemocnûní.

U nemocn˘ch s rakovinou plic indikujeme paliativní léãbu pfiedev‰ím kvÛli potíÏím, které jsou spojeny se syndromem horní duté

Ïíly, s maligním pleurálním v˘potkem a bronchiální obstrukcí.

Sledování nemocn˘ch s bronchogenním karcinomem má za cíl ãasnû odhalit progresi a zahájit dal‰í léãbu. Udává-li nemoc-

n˘ nové potíÏe, je vhodné provést pfie‰etfiení (restaging) ihned. Pravidelné sledování má v˘znam i pro ty nemocné, u nichÏ po sta-

novení diagnózy nebyla zvolena léãba s kurativním zámûrem. Díky pravideln˘m kontrolám mÛÏeme vãas zachytit nov˘ pfiíznak

a dobfie zvolenou léãbou paliativní pak mÛÏeme zlep‰it kvalitu Ïivota nemocného.

Perspektivy diagnostiky a léãby bronchogenního karcinomu
Velkou nadûjí pro nemocné pfiedev‰ím s NSCLC je biologická léãba, která pfii ovlivÀování pfiirozen˘ch regulaãních mecha-

nismÛ fiídících metabolismus, proliferaci a migraci nádorov˘ch bunûk vyuÏívá nízkomolekulární preparáty, makromolekuly

i bunûãné efektory imunitního typu. V souãasnosti existuje nejvíce informací o ovlivnûní receptoru pro epidermální rÛstov˘ fak-

tor (epidermal growth factor receptor = EGFR). Velmi intenzivnû je zkoumána moÏnost inhibice intracelulární domény EGF

receptoru s tyrozinkinázovou aktivitou, protoÏe koneãn˘mi dÛsledky aktivace EGF receptoru je zv˘‰ení proliferace nádorov˘ch

bunûk, inhibice apoptózy, zv˘‰ení invazivity nádoru, aktivace angiogeneze, metastazování a vznik rezistence k chemoterapii

i radioterapii. Jedná se o terapeutick˘ pfiístup na subcelulární úrovni. Tato onkologická léãba je cílená (tzv. „targeted“) na nitro-

bunûãné mechanismy pfienosu signálu, kter˘ vyvolává zmûny proliferaãní aktivity nádorov˘ch bunûk. Jedná se o léãbu perorál-

ní, coÏ je velmi v˘hodné u nemocn˘ch ãasto znaãnû pfiedléãen˘ch s po‰kozen˘m a ‰patn˘m stavem periferního Ïilního pfiístupu.

Na základû probûhl˘ch studií je v âeské republice pro léãbu NSCLC ve 2. a 3. linii doporuãována Tarceva (erlotinib) a pfiedpo-

kládá se Ïe v dohledné dobû dojde ke kategorizaci inhibitoru VEGF (vascular endothelial growth factor) Avastinu (bevacizma-

bu) pro první linii NSCLC souãasnû s konvenãní cytostatickou léãbou v pfiípadû, Ïe se bude jednat o adenokarcinom.

Diagnostiku a léãbu nemalobunûãného bronchogenního karcinomu je tfieba provádût ve specializovan˘ch zafiízeních, která

mají potfiebné zázemí technické a pfiedev‰ím personální. Neménû dÛleÏitá je i mezioborová spolupráce, která se opírá o znalost

aktuálních doporuãen˘ch postupÛ.
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Chirurgie a radioterapie u bronchogenního karcinomu.
âapov I., Jedliãka V., Pe‰tál A., DoleÏel J., Vesel˘ M.
I. chirurgická klinika LF MU a FN USA v Brnû

Radioterapie (RT) sehrává v souãasné dobû nadále nezastupitelnou roli v urãit˘ch indikacích u NSCLC, z nichÏ profituje jak

operující chirurg, tak zejména pacient. Radioterapie z pohledu chirurga je dÛleÏitá jak v neoadjuvanci, adjuvanci (prevence lokál-

ní ãi regionální rekurence – sterilizace mediastina), paliativní léãbû a rovnûÏ pouÏití u nemocn˘ch s ãasn˘mi stádii NSCLC

neschopn˘mi podstoupit resekãní zákrok. Shennib (2005) u této velmi rizikové skupiny doporuãuje VATS klínovou resekci

a lokální RT. Birim (2005) doporuãuje sãítat rizikové faktory nemocn˘ch dle Charlsonova comorbidity indexu (CCI). RT byla

a je hlavní léãebnou metodou u velmi pokroãil˘ch forem NSCLC. V fiadû pfiípadÛ v‰ak jen jako léãba paliativní (zmen‰ení nádo-

rov˘ch loÏisek, léãba algického Pancostova tumoru, pfii hemopt˘ze, pfii skeletální diseminaci ãi syndrom VCS (·lampa 2004).
Radioterapie se rovnûÏ doporuãuje u minimal residual disease (R1).

Chirurgie je léãbou volby u nemocn˘ch s NSCLC, jehoÏ resekabilita je úzce spjata se stádiem onemocnûní. Zatímco ãasná

stádia I a II jsou nejvhodnûj‰í k primární resekci s velmi dobr˘mi v˘sledky, role chirurgie u stádia IIIA a IIIB zÛstává nadále kon-

troverzní a samotná chirurgická léãba je zcela nedostateãná ãi nûkdy nemoÏná. Stejnû jako stádium IIIA je i stádium IIIB velmi

rÛznorodou skupinou pacientÛ (IIIB se stádii T4N0-1 aÏ T1N3. DÛleÏitá je zde multimodalitní léãba zabírající i chirurgii pro defi-

nitivní lokální léãbu a regionální kontrolu. Optimální délka indukãní chemoterapie zÛstává rovnûÏ kontroverzní. ASCO (Ameri-

can Society of Clinical Oncology) guidelines doporuãují trvání od 2 do 8 cyklÛ (Pitz 2002). Velmi vydatnou pomocí je neoadju-

vance u Pancoastova tumoru (Sonett 2004). RT v˘raznû zlep‰uje v˘sledky léãby u tûchto nemocn˘ch, které je vhodné soustfie-

ìovat do speciálních akreditovan˘ch center hrudní chirurgie (viz analogie KOC). Není moÏné, aby léãil ten koho to napadne.

Radikální léãba je moÏná cca ve tfietinû pfiípadÛ po úspû‰né neoadjuvantní léãbû s prodlouÏen˘m pfieÏíváním. Poãet resekcí po

indukãní CHRT u stádií IIIB se pohybují v rozmezí 24-68% (Grünenwald 2001, Ichinose 2003, Galleta 2003). Velmi záleÏí na

vstupních kritériích, ale i na kvalitû a agresivitû chirurgick˘ch pracovi‰È (Japonsko, USA, Francie apod.)

Pfii neoadjuvantní chemoradioterapii CHRT) jsou rÛznû intenzivnû atakovány mediastinální tkánû. Neoadjuvantní multimo-

dální léãba mûní normální zánûtlivou odpovûì a podporuje tvorbu adhezí, dochází k fibrotizaci tkání, jeÏ v˘raznû ztûÏuje násled-

nou jemnou preparaci. Jako velmi v˘hodná pro restaging se jeví opakovaná mediastinoskopie k posouzení úspû‰nosti primární

léãby (vylouãení N3). Jako alternativa se nabízí v˘raznû draÏ‰í PET-scan.

Nejãastûji pozorované peroperaãní a pooperaãní komplikace po CHRT jsou krvácení, bronchopleurální pí‰tûl, empyém, pneu-

monitis, rozvoj ARDS (Granetzny 2003). Incidence tûchto komplikací je vy‰‰í neÏ kdyÏ je podána samotná chemoterapie (Per-
rot 2005). Operaãní letalita pacientÛ po pfiedoperaãní chemoradioterapii se pohybuje mezi 3- 10,4% (Grünenwald 2001, Sta-
matis 1999, Ichinose 2003, Kwong 2005). Jako prevenci komplikací po neoadjuvantní léãbû rutinû pfii resekãních zákrocích

poji‰Èujeme pah˘l prÛdu‰ky lalokem mediastinální pleury, lalokem z meziÏeberního svalu ãi z perikardu, pfiiãemÏ prÛdu‰ku ‰ije-

me vstfiebateln˘m materiálem s prodlouÏenou dobou hydrol˘zy (Monoplus, B.Braun ãi PDS, Ethicon) ãi materiálem nevstfieba-

teln˘m. Velmi peãlivû stavíme sebemen‰í krvácení, jeÏ by mohlo b˘t zdrojem pfietrvávajícího krvácení a dÛvodem k retorakoto-

mii. 
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