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Radioterapie nemalobunûãného bronchogenního karcinomu 
– léãebné postupy v MOÚ.
âoupek P., ·lampa P., âoupková I., Komínek L., Pospí‰il P.
MasarykÛv onkologick˘ ústav, Brno

Radioterapie je hlavní léãebnou metodou inoperabilního nemalobunûãného karcinomu plic. Jen u malého procenta nemoc-

n˘ch jde o léãbu pfiísnû kurativní, u vût‰iny nemocn˘ch je pokusem o kurativní léãbu, jejímÏ hlavním cílem je dosaÏení déletr-

vající stabilizace onemocnûní.

Léãebné postupy v MOÚ Brno dle klinického stadia – zafiazení radioterapie:

Stadium I, II: chirurgie, radioterapie event. chemo-radioterapie pfii kontraindikaci operace.

Stadium IIIA: (N2 minimal disease): operabilní – chirurgie, pooperaãní radioterapie: pfii inkompletní resekci, 

pfii pozitivních histol. okrajích, pfii pozitivních mediastinálních uzlinách.

Stadium IIIA: (N2 non minimal disease): inoperabilní: neoadjuvantní chemoterapie (3-6 sérií), 

v pfiípadû operability: operace, inoperabilní: radioterapie, chemoradioterapie

Stadium IIIB: pfiísnû individuálnû neoadjuvantní chemoterapie (+ posouzení operability), 

radioterapie event. chemoradioterapie, paliativní chemoterapie.

Stadium IV: individuálnû posuzovaná radioterapie i chemoterapie s cílem symptomatické úlevy

Adjuvantní radioterapie po radikálním chirurgickém v˘konu není v MOÚ indikována. V úvahu pfiichází pooperaãní radiote-

rapie pouze tehdy, nebyl-li operaãní v˘kon radikální (inkompletní resekce, pozitivní histologické okraje, postiÏené mediastinál-

ní uzliny). U pacientÛ s postiÏením mediastinálních uzlin zlep‰uje radioterapie lokální kontrolu onemocnûní, ale nemá vliv na

celkové pfieÏití. Dávka pooperaãní radioterapie je 50 Gy, pfii pozitivním okraji boost 10 Gy.

Konkomitantní chemoradioterapie je indikována u inoperabilních pacientÛ st. III A a IIIB s relativnû dobrou prognózou. Che-

moradioterapie zlep‰uje lokální kontrolu choroby a sniÏuje v˘skyt vzdálen˘ch metastáz. Celková dávka záfiení je (50-)60 Gy,

limitujícím faktorem je zv˘‰ení akutní toxicity (esofagitis, pneumonitis, myelosuprese).

Samotná radioterapie dnes vyÏaduje vysoké dávky záfiení (65-80 Gy), kter˘ch mÛÏe b˘t dosaÏeno konformní radioterapií,

ov‰em vÏdy v závislosti na velikosti tumoru a ozáfiení limitovaného objemu zdravé plicní tkánû. Do ozafiovaného objemu se zahr-

nuje makroskopicky viditeln˘ tumor a postiÏené lymfatické uzliny (dle CT a event. PET vy‰etfiení). Profylaktické ozáfiení nepo-

stiÏené ãásti mediastina se dnes neprovádí. VyuÏití hyperfrakcionace, pfiípadnû akcelerované hyperfrakcionace, umoÏÀuje zlep-

‰ení tolerance zdrav˘ch tkání a zvy‰uje i radiobiologick˘ efekt (aplikace vy‰‰í dávky v krat‰ím ãase).

Paliativní radioterapie bronchogenního karcinomu.
MacháÀová M.
Onkologie, Krajská nemocnice Liberec

Léãbû plicních nádorÛ je vûnováno velké úsilí souãasné onkologie. Pfies zavedení mnoha nov˘ch cytostatik i pfies v˘voj bio-

logick˘ch agens má v‰ak bronchogenní karcinom stále ve vysokém procentu pfiípadÛ závaÏnou prognosu. V tûchto pfiípadech

b˘vá radioterapie s paliativním zámûrem, která má za úkol odstranit symptomy, sniÏující kvalitu Ïivota nemocného, metodou vol-

by.

Tato skuteãnost je známa jiÏ nûkolik desetiletí a stále zÛstává platnou. Snad proto se jí nevûnuje tolik pozornosti v odborné

literatufie. V databázi Medline za poslední 3 roky (2006, 2005 a 2004) bylo vyhledáno 88 odkazÛ pfii zadání „lung cancer and

curative radiotherapy“ a 67 odkazÛ pfii zadání „lung cancer and palliative radiotherapy“. Uvedeno bylo v‰ak jen 9 odkazÛ pfii

vyhledávání „lung cancer and palliative chest radiotherapy“. Byly-li pouÏity deskriptory dle MeSH byla ãetnost vyhledan˘ch

ãlánkÛ v odborné literatufie za stejné období následující: „*Lung neoplasm“*/and *radiotherapy* 1512krát, ale „*Lung neo-

plasm“/* radiotherapy and „*Palliative care“ jen 51krát. V letech 2004 aÏ 2006 vy‰lo v evropském odborném ãasopisu Radiot-

herapy and Oncology 29 sdûlení, t˘kajících se radikální radioterapie bronchogenního karcinomu, ale jen 3 sdûlení zab˘vající se

problematikou paliativní radioterapie metastáz bronchogenního karcinomu (2x kostní metastázy a 1x mozkové metastázy) a pou-

ze jedna práce se vûnuje paliativní radioterapii primárního plicního nálezu. Je pochopitelné, Ïe v dobû, kdy nové technologie

umoÏÀují rozvoj IMRT (intenzivnû modulované radioterapie), IGRT (obrazem fiízené radioterapie) ãi plánování dle fúze CT-PET

obrazÛ, se jednoduché, lety osvûdãené techniky dostávají mimo hlavní zájem. Nelze v‰ak na nû zapomínat, neboÈ v paliativní péãi

mohou pfiinést úlevu od obtûÏujících symptomÛ mnoha nemocn˘m s primárním plicním nádorem.

Dle statistického v˘kaznictví bylo zji‰tûno, Ïe v âeské republice je indikováno k radioterapii znatelnû men‰í procento nemoc-

n˘ch s bronchogenním karcinomem, neÏ je tomu v jin˘ch evropsk˘ch zemích. Tento procentuální rozdíl se u diagnózy broncho-

genního karcinomu projevil jako podstatnû v˘znamnûj‰í ve srovnání s jin˘mi primárními nádorov˘mi lokalizacemi. Z tohoto
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dÛvodu je tfieba, abychom se u nás touto problematikou zab˘vali. Paliativní radioterapie mÛÏe efektivnû utlumit obtíÏe jako jsou

bolesti na hrudi, ka‰el, hemopt˘za, du‰nost. Tím se mÛÏe dosáhnout zlep‰ení performance status nemocného.

Bronchogenní karcinom je vhodn˘m pfiíkladem diagnózy, u které by léãba s paliativním zámûrem mûla b˘t stratifikována na

paliaci pfii del‰í oãekávané délce Ïivota a na léãbu paliativní pfii krátké oãekávané délce Ïivota. Cílem dlouhodobé paliace je kro-

mû kontroly symptomÛ i dosaÏení stabilizace nádorového procesu ãi jeho parciální regrese a tím i prodlouÏení Ïivota nemocné-

ho. U této léãby jsou postupy a ozafiovací techniky totoÏné s radikální radioterapií. Radioterapie je zde v indikovan˘ch pfiípadech

kombinována s chemoterapií, sekvenãnû nebo konkomitantnû. Pfii paliativní radioterapii s krátkodob˘m zámûrem je mírnûn urãi-

t˘ symptom nádorové choroby s v˘hledem, Ïe pacient jiÏ nemá pfied sebou dlouhé období Ïivota. Cílem je rychlá úleva s mini-

málními akutními vedlej‰ími úãinky. Pokud se akutní neÏádoucí úãinky vyskytnou, mají b˘t bezv˘znamné intenzity a musí odez-

nít v krátkém intervalu po ukonãení léãby. Riziko rozvoje pozdních neÏádoucích úãinkÛ radioterapie vzhledem ke krátké oãeká-

vané délce Ïivota léãeného ustupuje do pozadí.

Pfii paliativní radioterapii bronchogenního karcinomu je stejnû jako i u jin˘ch diagnóz v paliaci indikován niÏ‰í biologick˘

ekvivalent celkové dávky ve srovnání s radikální radioterapií, vût‰inou na hranici 40Gy pfii standardní frakcionaci 2Gy 5x t˘d-

nû. V praxi se pouÏívají krat‰í ozafiovací reÏimy, eventuelnû i jednorázové ozáfiení, s vy‰‰í dávkou na jednotlivou frakci. Nejãas-

tûji pouÏívaná a citovaná dávkovû frakcionaãní schémata ukazuje následující tabulka.

Tyto dávkovû frakcionaãní reÏimy mají del‰í historii. V první polovinû 90. let minulého století probûhlo nûkolik studií, napfi.

dva MRC trialy ve Velké Británii, které se zab˘valy ozáfiením s minimálním poãtem frakcí. První z nich porovnával schéma

10 x 3Gy s ozáfiením 2x po 8.5Gy v t˘denním intervalu. Druh˘ srovnával stejné klasické schéma s jednorázov˘m ozáfiením dáv-

kou 10Gy. Ukázalo se, Ïe v˘sledky pro paliaci byly prakticky identické, co se t˘ká ovlivnûní symptomÛ choroby. U jednorázo-

vého ozáfiení byly prokázány men‰í projevy akutní postirradiaãní esofagitidy

V paliativní radioterapii bronchogenního karcinomu mají dobré uplatnûní v‰echny typy megavoltáÏních teleterapeutick˘ch

ozafiovacích pfiístrojÛ, lineární urychlovaãe s fotonov˘m svazkem i kobaltové ozafiovaãe. Volba ozafiovacích polí, jejich uloÏení,

velikosti a tvarování se provádí zpravidla pfiímo na simulátoru. Pfii obturaci velk˘ch bronchÛ mÛÏe v˘razn˘ pozitivní efekt pfii-

nést intraluminální brachyterapie, která zabrání rozvoji plicní atelektázy. Tato metoda je pfiínosná i po rekanalizaci bronchu pomo-

cí laseru.

V teleterapii se pouÏívají jednoduché ozafiovací techniky s men‰ím poãtem ozafiovacích polí, nejãastûji dvû protilehlá pole.

Pfii dávce pfiesahující dávkov˘ ekvivalent 40Gy (napfi. v reÏimu 13 x 3Gy), poãítané na bod uprostfied AP rozmûru, je tfieba zvá-

Ïit dávku na míchu a riziko jejího radiaãního postiÏení, pokud pole zasahují na stfiední ãáru nebo pfies ni pfiesahují. BlíÏe povr-

chu, ãasto právû v hloubce míchy, b˘vá totiÏ uloÏeno dávkové maximum, které mÛÏe pfiekroãit pfiedepsanou dávkou o deset i dva-

cet procent. Tento rozdíl je více vyjádfien u pacientÛ s vût‰ím AP rozmûrem. ¤e‰ením je pak sklopení dorzálního pole, tak aby

svazek míjel míchu. 

Na poãátku plánování radioterapie je nutné vûnovat pozornost volbû optimální ozafiovací polohy, která sice zaruãí dobrou

reprodukovatelnost pfii kaÏdé frakci, souãasnû v‰ak umoÏní dostateãn˘ komfort pro nemocného a nebude zhor‰ovat jeho obtíÏe.

TotéÏ platí o volbû fixaãních pomÛcek.

V literatufie star‰ího data, av‰ak pfii pouÏití technik, které jsou stále aktuální, jsou uvedeny rÛzné v˘sledky, hodnotící procen-

to nemocn˘ch, kter˘m paliativní radioterapie pfiinesla úlevu od jejich obtíÏí. Lze shrnout, Ïe alespoÀ ãásteãn˘ efekt se projevil

minimálnû u poloviny pacientÛ, ãastûji byl sledován zhruba u º nemocn˘ch. âetnost dosaÏeného zmírnûní jednotliv˘ch sympto-

mÛ ukazuje následující tabulka:

Symptom Literatura MRC trial s jednorázov˘m Lbc 10 x 3Gy

ozáfiením 10Gy

bolesti na hrudi 45 – 90% 61% 60%

hemopt˘za 50 – 85% 84% 75%

ka‰el 50 – 90% 86% 67%

du‰nost 40 – 80% 60% 66%

Celkové % pacientÛ 50 – 80% 71% 74%

Celková dávka Poãet frakcí Dávka na frakci Celková doba léãby Poznámka
40 Gy 20 2 4 t˘dny

39 Gy 13 3 Gy 2 a pÛl t˘dne

30 Gy 10 3 Gy 2 t˘dny

20 Gy 5 4 Gy 1 t˘den

20 Gy 4 5 Gy 1 t˘den

14 – 17 Gy 2 7 – 8.5 Gy 1 t˘den po t˘dnu

28 – 10 Gy 1 8 – 10 Gy 1 den jednorázové 
ozáfiení
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U ozafiování plicních nálezÛ paliativní dávkou je z vedlej‰ích efektÛ pozorována jen akutní esofagitida, a to u ménû neÏ polo-

viny nemocn˘ch.

Indikací paliativní radioterapie u bronchogenního karcinomu je i syndrom horní duté Ïíly. Bronchogenní karcinom je právû

diagnóza, u které se syndrom horní duté Ïíly rozvíjí nejãastûji, a to v 75% jeho v˘skytu. Radioterapie má v˘znam pfiedev‰ím

u nemalobunûãného bronchogenního karcinomu. U malobunûãného karcinomu se více uplatÀuje chemoterapie. Vstupní ozafio-

vací pole b˘vá velké a do cílového objemu je zahrnut vlastní nádor a horní dutá Ïíla sahající od první chrupavky Ïeberní po tfie-

tí sternokostální skloubení. Bezpeãnostní lem se musí roz‰ífiit o dechové exkurze, které jsou pfii du‰nosti a zapojení auxiliárního

d˘chacího svalstva prohloubeny. Nejlep‰ího paliativního úãinku se dosáhne pfii zahájení léãby vy‰‰ími dávkami 3,5-4 Gy v prv-

ních 3 aÏ 4 dnech. Velmi podstatné je vãasné zahájení radioterapie. Vzhledem k tomu, Ïe se jedná o akutní stav, radioterapie by

mûla b˘t zapoãata do 24 hodin od její indikace, coÏ je zapracováno i do standardu paliativní radioterapie v âeské republice. V roce

2006 byla v ãasopise Radiotherapy and Oncology publikována studie holandsk˘ch autorÛ z Maastrichtu, zab˘vající se polohou

nemocného pfii ozafiování syndromu horní duté Ïíly. Nemocní pro svou du‰nost velmi ãasto nemohou zaujmou polohu vleÏe a je

nutno je ozafiovat vpolosedû aÏ vsedû. V̆ ‰e uvedené pracovi‰tû vyrobilo pro tuto polohu speciální kfieslo. Pfii plánování radiote-

rapie u 10 nemocn˘ch autofii zjistili, Ïe v poloze vsedû je signifikantnû vût‰í objem celé plíce neÏ pfii poloze vleÏe (3914 ± 292 cm3

oproti 3162 cm3, p = 0.028), av‰ak nebyly zji‰tûny rozdíly ve velikosti objemu ozáfieného mezi tûmito dvûma polohami. Z toho-

to vypl˘vá, Ïe v poloze vsedû dojde ke zmen‰ení procenta ozáfieného objemu zdravé plicní tkánû ve srovnání s polohou supinaãní

vleÏe (11 ± 1% oproti 15.5 ± 2.0%, p = 0.013).

Cílem podaného pfiehledu je pfiipomenout v˘znam paliativní radioterapie u bronchogenního karcinomu. Zv˘‰ením poãtu

nemocn˘ch indikovan˘ch k této léãebné modalitû bychom se mûli pfiiblíÏit k procentu ozafiovan˘ch nemocn˘ch s plicním nádo-

rov˘m nálezem v jin˘ch evropsk˘ch zemích, ale zejména bychom tím pfiinesli úlevu od nepfiíjemn˘ch symptomÛ na‰im pacien-

tÛm. Tato metoda neklade mimofiádné nároky na sofistikovanou moderní ozafiovací techniku, ale tfieba na ni myslet a ve vhod-

n˘ch pfiípadech ji indikovat.

Cesty ke zlep‰ení v˘sledkÛ radioterapie u nemalobunûãného karcinomu plic.
Feltl D.
Radioterapeutická klinika FN Ostrava

Úvod
Inoperabilní nemetastatick˘ nemalobunûãn˘ plicní karcinom (NSCLC) zÛstává i v dne‰ní dobû terapeutick˘m problémem,

léãebné v˘sledky jsou velmi neuspokojivé a mortalita znaãná. Nosnou léãbou nadále zÛstává radioterapie; za zlat˘ standard léã-

by je v souãasnosti povaÏována kombinace chemoterapie a radioterapie, pfiiãemÏ konkomitantní podání se preferuje pfied podá-

ním sekvenãním. Argumentem je lep‰í lokální kontrola i celkové pfieÏití (pro pfiehled viz napfi. (1)). Je ov‰em nutné se pfiedev‰ím

zamyslet nejen nad ãasováním obou léãebn˘ch modalit, ale pfiedev‰ím nad kvalitou jejich provedení. Klíãovou je pfiitom kvalita

radioterapie, neboÈ obsahuje vysoké mnoÏství promûnn˘ch – jednotlivá dávka, celková dávka, cílov˘ objem, pfiesnost lokaliza-

ce a nastavení. Radioterapie karcinomu plic patfií mezi nejobtíÏnûj‰í segmenty radiaãní onkologie, proto je tfieba si poloÏit otáz-

ku, do jaké míry ovlivÀuje preciznost provedení radioterapie léãebné v˘sledky.

Následující fiádky by mûly pomoci tuto nelehkou otázku zodpovûdût.

Jak˘ je skuteãn˘ pfiínos konkomitantní radiochemoterapie?
Koncem roku 2004 byl publikována rozsáhlá anal˘za Cochrane Database, která hodnotila randomizované studie srovnávají-

cí konkomitantní a sekvenãní radiochemoterapii, pfiípadnû konkomitantní radiochemoterapii se samostatnou radioterapií u NSCLC

stádia I-III. Analyzováno bylo celkem 14 prospektivních randomizovan˘ch studií s celkov˘m poãtem 2393 pacientÛ. V̆ sledkem

této vysoce reprezentativní metaanal˘zy je, Ïe konkomitantní radiochemoterapie ve srovnání se sekvenãním podáním dosahuje

vysoce signifikantních 14% redukce rizika úmrtí na NSCLC (95% interval spolehlivosti 0,78 – 0,95; P = 0,003), zatímco ve srov-

nání se samostatnou radioterapií byla redukce rizika pouze sedmiprocentní (95% interval spolehlivosti 0,88 – 0,98; P = 0,01).

Tento zjevn˘ rozpor se nepodafiilo uspokojivû vysvûtlit. Signifikantnû vy‰‰í je ov‰em i toxicita konkomitantní radiochemotera-

pie ve smyslu ezofagitidy, anémie a neutropenie. Autofii uzavírají, Ïe (citujeme) „doporuãujeme zdrÏenlivost pfii implementaci

konkomitantní radiochemoterapie jako nového standardu léãby, protoÏe reáln˘ pfiínos oproti sekvenãní léãbû je nejist˘. RovnûÏ

zatím není znám optimální reÏim chemoterapie (2).“ 

Je dávka radioterapie dostateãná?
V dobách minul˘ch, kdy v léãbû inoperabilního NSCLC dominovala samotná radioterapie, vládl ohlednû léãebn˘ch v˘sled-

kÛ terapeutick˘ nihilismus, z vût‰í ãásti oprávnûn˘ vzhledem k omezen˘m technick˘m moÏnostem radioterapie a ‰patn˘m léãeb-

n˘m v˘sledkÛm. Terapeutická dávka záfiení se pohybovala kolem 60 Gy s jasnû paliativním zámûrem. S rozmachem chemotera-

pie v pneumoonkologii se sice terapeutick˘ pfiístup ponûkud zmûnil, ale zcela nepatfiiãnû byla pfiedmûtem v˘zkumu témûfi v˘hrad-

nû chemoterapeutická schémata, jejich dávkování a timing. Na radioterapii se „zapomnûlo“, pfiestoÏe právû ona je nosnou léãebnou

modalitou u kombinované léãby. Nadále se proto aplikovala a aplikuje dávka 60, maximálnû 66 Gy. Není tfieba nijak hlubok˘ch
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