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Editorial

Současné postavení systémové chemoterapie 
v léčbě karcinomu žaludku – přínos, či zhoršení 
kvality života?

Karcinom žaludku je onemocnění s  tr
vale klesající incidencí mající v případě 
lokálně pokročilého stadia a metastatic
kého onemocnění závažnou prognózu. 
Ročně je nově dia gnostikováno téměř 
milion karcinomů žaludku (951 600, pub
likováno za rok 2012) a  v  723  100  pří
padů je karcinom žaludku příčinou 
smrti [1].

Léčba lokálně pokročilého 
karcinomu žaludku (od stadia IB)
U lokálně pokročilého operabilního kar
cinomu žaludku prokázala systémová 
perioperační chemoterapie jedno
značně přínos v celkovém přežití (over
all survival – OS) a je standardem léčby 
v  Evropě i  v  České republice  [2,3]. Zá
kladním režimem je trojkombinace ECF 
(epirubicin, cisplatina a 5fluorouracil – 
5FU) či její modifikace podávaná tři mě
síce předoperačně a pooperačně. Britská 
studie MAGIC prokázala prodloužení OS 
pacientů léčených chemoterapií oproti 
samostatné operaci – prodloužení 5le
tého OS z 23 na 36 %  [4]. Alternativou 
je použití dubletu (5FU a cisplatiny) [5]. 
Intenzifikace předoperační léčby, např. 
použitím taxanů, zvyšuje počet histopa
tologických odpovědí (pCR), ale její vý
znam pro OS zůstává zatím nejasný. Pří
kladem je FLOT4 studie, která srovnávala 
režim FLOT (5FU, leukovorin, oxalipla
tina, docetaxel) s ECF/ X (epirubicin, cis
platina, 5FU, případně kapecitabin) 
a  zvýšila počet patologických kom
pletních remisí (pCR) z  5,8  na 15,6  %. 
Korelace s  přežitím však ještě nebyla 
publikována [6].

Další možností léčby, která prodlu
žuje délku života pacientů s  lokálně 
pokročilým karcinomem žaludku, je 
adjuvantní konkomitantní chemora-
dioterapie. Její použití je preferováno 
v Severní Americe na základě studie In
tergroup 0116 z roku 2001. Pacienti lé

čení pooperačně konkomitantní che
moradioterapií žijí déle než ti, kteří 
podstoupili pouze operaci. Při použití ra
dioterapie o LD 45 Gy v 25 frakcích bylo 
3leté OS prodlouženo z 41 na 50 % [7,8]. 
Mnohem mladší a  operativou dokona
lejší korejská studie ARTIST potvrdila 
přínos přežití pouze u skupiny pacientů 
s N2 postižením uzlin a intestinální histo
logií [9]. Konečně nejmladší, holandsko
skandinávská studie, kombinovala oba 
postupy a  snažila se nalézt odpověď, 
jaký význam má adjuvantní konkomi
tantní chemoradioterapie po předope
rační chemoterapii. Podle jejích výsledků 
neprodlužuje adjuvantní chemoradiote
rapie po neoadjuvanci a radikální ope
raci OS [10]. Posledním používaným po
stupem je adjuvantní chemoterapie 
režimem kapecitabin/ oxaliplatina  [11], 
účinnost tohoto postupu však byla zkou
mána pouze u asijské populace.

Standardem léčby lokálně pokro-
čilého karcinomu žaludku je ideálně 
perioperační chemoterapie, alternati-
vou je adjuvantní chemoradioterapie 
či chemoterapie. Ačkoliv je jen polo-
vina pacientů schopna léčbu dokon-
čit (pro celkový stav, malnutrici či pří-
padné nežádoucí účinky), vede tento 
postup k prodloužení OS.

Léčba metastatického karcinomu 
žaludku
Použití systémové chemoterapie/ cílené 
léčby je u metastatického karcinomu ža
ludku paliativním postupem a  zvážení 
chemoterapie by mělo být výsledkem 
zhodnocení celkového stavu pacienta, 
stanovení PS, zhodnocení stávající kva
lity života, zhodnocení symptomato
logie onemocnění a  možnosti ovliv
nění/ zlepšení symptomů plánovanou 
paliativní chemoterapií, zhodnocení 
předpokládané délky života pacienta 
a  v  neposlední řadě by zahájení měla 

předcházet diskuze o cílech léčby a oče
kávaném přínosu završená informova
ným souhlasem poučeného pacienta.

1. linie léčby
Paliativní chemoterapie vede ve srov-
nání s  nejlepší podpůrnou léčbou 
nejen k prodloužení délky života pa-
cientů, ale také ke  stabilizaci kvality 
života  [12,13]. V  rámci 1. linie léčby 
je preferovaným přístupem použití 
dvojkombinace založené na 5FU a cis
platině, alternativně je možné použít ka
pecitabin a/ nebo oxaliplatinu. Režim 
volíme s  ohledem na předpokládané 
spektrum nežádoucích účinků a s ohle
dem na věk pacienta, kdy u starších je
dinců (nad 65 let) preferujeme oxalipla
tinu před cisplatinou [14]. Trojkombinace 
je vyhrazena pro mladé pacienty v dob
rém klinickém stavu s předpokladem, že 
kombinovanou léčbou dosáhneme větší 
odpovědi a kontroly symptomů, výsle
dek se však nepromítá do OS, a proto by 
měl být tento postup rezervován pro vý
jimečné případy a  je preferováno pou
žití alternativních schémat chemotera
pie jako např. režim FLOT, který je lépe 
tolerován než klasický DCF (docetaxel, 
cisplatina, 5FU) režim  [15]. Stejně tak 
by neměla být trojkombinace používána 
u pacientů starších 65 let [16]. Epirubicin 
se jako součást tripletu v paliaci již téměř 
nepoužívá, neboť benefit v  přežití byl 
vykoupen nežádoucími účinky a  zhor
šením kvality života nemocných. Jeho 
použití bylo nahrazeno dvojkombinací, 
která má nižší toxicitu a stejné OS. Alter
nativou v 1. linii je režim FOLFIRI, který 
může být použit při kontraindikaci cis
platiny/ oxaliplatiny  [17]. Trastuzumab 
je součástí 1. linie v  případě HER pozi
tivního karcinomu žaludku a v současné 
době je jediným cíleným lékem, který 
prokázal prodloužení přežití na základě 
stanovení prediktoru léčby [18].
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2. linie léčby
Pacienti v  dobrém celkovém stavu 
(ECOG 0–1  nebo 0–2) mohou být lé
čeni monoterapií, irinotekanem, taxa
nem nebo ramucirumabem  [19–23] se 
ziskem 1,4  měsíce, případně kombi
nací paclitaxelu s ramucirumabem [24] 
(OS pro kombinaci vs. monoterapie pac
litaxelem 9,6 vs. 7,4 měsíce) s důrazem 
na prodloužení přežití, lepší kontrolu 
symptomů, oddálení zhoršení PS a zlep
šení kvality života.

Závěr
Z randomizovaných studií vyplývá, 
že je paliativní chemoterapie jedno-
značným přínosem v prodloužení OS 
pacientů s  metastatickým karcino-
mem žaludku. To, zda bude přínosem 
pro zlepšení kvality života pacienta, zá
leží nejvíce na erudovaném onkologovi, 
který se o pacienta stará. Základním kri
tériem úspěšnosti je pečlivě zhodno
tit stav nemocného a  současně zhod
notit i  jeho motivaci, sociální zázemí 
a  citlivě probrat cíle a  možnosti navr
hované léčby. V paliativním podání pre
ferujeme dvojkombinaci nad trojkombi
nací a  kvalitu života pacienta je nutno 
hodnotit v kontextu objektivního zhod
nocení celkového stavu pacienta, tedy 
zjednodušeně stanovením PS. Při objek
tivním zhodnocení stavu pacienta však 
pouze individualizace léčebného po
stupu může přinést prodloužení přežití 
se zlepšením či minimálně zachováním 
kvality života. Nedílnou součástí léčby 
je podpůrná paliativní a  nutriční te-
rapie, na kterou můžeme redukovat lé
čebný postup dle aktuálního stavu, tole
rance a preferencí pacienta.

O vlivu paliativní chemoterapie na 
kvalitu života nemocných s karcinomem 
žaludku pojednává práce Šmída et al 
pub likovaná v srpnovém čísle Klinické 
onkologie [25].
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