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Souhrn

Chirurgická resekce je hlavní účinnou léčebnou modalitou v časných stadiích nemalobuněčného karcinomu plic. Díky pokrokům v chirurgické technice se snížila rizika operačních výkonů,
nicméně optimální postup u lokálně pokročilých stavů není vyjasněn. Naděje jsou vkládány do
neoadjuvantní imunoterapie.
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Klíčová slova

Surgical resection is a principal treatment modality in the early stages of non-small cell lung
cancer. The risks of surgical procedures are decreasing due to advancements in surgical techniques. However, optimal treatment strategy in locally advanced stages is unclear. Neoadjuvant immunotherapy could be a future treatment alternative.
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Úvod
Chirurgická resekce je nadále hlavní a nejúčinnější léčebnou modalitou v terapii časných stadií nemalobuněčné plicní rakoviny (non-small cell lung cancer – NSCLC),
která tvoří 85 % všech případů rakoviny
plic. Recentní metaanalýza 100 studií [1]
ukazuje, že lobektomie, resp. sublobární
resekce, má ve stadiu I ve všech parametrech lepší výsledky než stereotaktická radioterapie, resp. stereotaktická ablační radioterapie. Adjuvantní chemoterapie po
resekci NSCLC ve stadiu Ib–IIIa má jen
mírný vliv na dlouhodobé přežívání [2],
dle některých sdělení ji více než polovina
pacientů po operaci neabsolvuje [3]. Naděje jsou recentně vkládány do kombinace chemoterapie a adjuvantní terapie
tyrozinkinázovým inhibitorem 3. generace [4]. Ale i v případě lokálně pokročilých, kompletně resekabilních forem onemocnění je chirurgická léčba významnou
součástí multimodalitních protokolů.
V posledních 20 letech dochází v pneumochirurgické operativě k výraznému pokroku a díky rozvoji videotechniky, nástrojů (vysokoenergetické nástroje určené
k preparaci, disekci a hemostáze) a staplerů (automatických šicích nástrojů) se
metodou volby ve většině pneumoonkochirurgických operací časných stadií karcinomu plic stala videoasistovaná plicní
chirurgie (video-assisted thoracoscopic
surgery – VATS). V rukou špičkových torakochirurgů jsou tyto techniky aplikovány
i v případě vysoce náročných výkonů, jako
jsou bronchoplastiky či angioplastiky. Klasický operační přístup si však nadále zachovává svůj význam, především u pokročilejších resekabilních stadií nádorového
onemocnění plic.
Současně se v posledních letech začíná rozvíjet i robotická (roboticky asistovaná) hrudní chirurgie (robot-assisted
thoracic surgery – RATS), jejíž význam
v čase bude nepochybně stoupat.
V souvislosti s rozvojem šetrnějších
operačních technik, ale i v souvislosti
s pokroky v anestezii a intenzivní perioperační péči dochází u torakochirurgických výkonů k setrvalému poklesu morbidity a mortality.

Standardní chirurgické techniky
Představují klasický přístup torakotomií
v jejich modifikacích a jsou podrobně
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popsány v tuzemských zdrojích informací [5]. Nadále představují základ chirurgické léčby a každý hrudní chirurg by
je měl ovládat v celém rozsahu.

Minimálně invazivní chirurgické
techniky v léčbě karcinomu plic
VATS, vč. VATS anatomických plicních resekcí, byla zavedena do klinické praxe již
před 30 lety [6–9], poměrně dlouho však
trvalo, než byla VATS resekční léčba karcinomu plic akceptována jako onkologicky rovnocenná šetrnější náhrada tradiční hrudní chirurgie prostřednictvím
otevřeného přístupu – torakotomie.
V současnosti je k dispozici celá řada
prací, vč. metaanalýz, prokazujících onkologickou ekvivalenci VATS resekcí
k tradičnímu přístupu (torakotomii) při
menším počtu komplikací, kratší délce
hospitalizace a redukci posttorakotomické bolesti [10,11]. Ve srovnání s klasickým operačním přístupem je snížený
výskyt komplikací při VATS plicních resekcích spojován s menším operačním
traumatem, nižší protizánětlivou odpovědí a imunosupresí [12].
Pro přístup do pleurální dutiny při resekci pro plicní karcinom většina chirurgů volí minitorakotomii v přední části
v 3. až 4. mezižebří, poté následuje zavedení většinou dvou či tří přídatných malých incizí umístěných v závislosti na lokalizaci nádoru a na rozsahu resekce.
VATS plicní resekce má četné modifikace
a dle zkušeností a preferencí operatéra
je využit různý počet endoskopických
portů. Hlavním cílem je dosáhnout onkologicky plnohodnotné operace vč. lymfadenektomie; cévní struktury a bronchus
jsou přerušeny pomocí endoskopického
šicího nástroje – stapleru.
Dalším krokem vedoucím k redukci
chirurgické invaze je metoda „uniportal
VATS“, tedy endoskopického resekčního
výkonu provedeného z jednoho hrudního portu, do kterého je zavedena kamera i další nástroje (výhodné je použití
speciálních zahnutých nástrojů) umožňující z minimálního přístupu i složité
operační techniky [13,14]. Autor metody
a jeho následovníci touto technikou již
realizovali prakticky všechny typy komplikovaných operačních výkonů plicní
rakoviny. Konsensus skupiny evropských
chirurgů zaměřených na výše uvede-

nou metodu ji hodnotí jako bezpečnou
a validní alternativu k standardním VATS
technikám [15].
Ve snaze o maximální limitaci invaze
a s přihlédnutím k nevýhodám celkové
anestezie na plicní funkce operovaných
pacientů byl vzkříšen historický koncept
operací pacienta bez intubace a bez celkové anestezie (non intubated, awake
surgery), se zachovanou spontánní ventilací [16]. Kombinace hypnotik (propofol) a opioidů současně s lokální anestezií a vegetativními blokádami umožňuje
provedení standardní VATS operace
vč. lobektomie. Předpokladem je striktní
dodržení indikačních kritérií výkonů, extrémně důležitá je týmová souhra a široká erudice anesteziologa [17]. Některé
týmy vykazují již větší počty pacientů
s rakovinou plic operovaných metodou
VATS z jednoho portu v kombinaci s neintubační anestezií [18].
Další v současnosti rozvíjející se alternativou je RATS. Robotická technologie
ve srovnání s VATS přináší lepší schopnost preparace a prostorové vizualizace,
nevýhodou je zatím trvající nutnost poměrně složité manipulace s robotickými rameny a větší ekonomická náročnost metody, ergonomie operací se však
s technickým vývojem stále zlepšuje [19].
Zatím nebyl podán jasný důkaz o superioritě robotického přístupu, metaanalýza (20 retrospektivních studií) čínských
autorů [20] ukazuje ve srovnání s VATS
přístupem na nižší mortalitu a delší operační čas roboticky asistovaných výkonů,
ve všech sledovaných parametrech jsou
však rozdíly zatím minimální.

Typy resekčních operací
plicního karcinomu
Pneumonektomie je výkon, při kterém
je s nádorem odstraněno celé plicní
křídlo současně s kompletní lymfatickou plicní drenáží. Při intraperikardiální
pneumonektomii jsou plicní cévy přerušeny uvnitř perikardu, který musí být
často resekován a případně nahrazen
síťkou (polypropylen nebo PTFE). Pneumonektomie je nejčastějším výkonem
u centrálních nádorů či tumorů infiltrujících celou plíci a interlobární štěrbinu,
jedná se tedy téměř vždy o lokálně pokročilý nádor. Zátěž pro pacienta spojená s odstraněním plicního křídla,
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zvláště na pravé straně (vitální kapacita
55–60 %), je významná, vzniká plicní restrikce a plicní hypertenze v reziduální
plíci; posun mediastina může způsobovat deviaci průdušnice či hlavního
bronchu. To vše se promítá do vyšší perioperační mortality ve srovnání s lobektomií. V recentní studii [21] je ukázáno,
že téměř pětina (18 %) pacientů umírá
do 1–5 let po operaci z neonkologických
příčin (pneumonie, infarkt). Vzhledem
k rozšiřujícím se možnostem alternativního postupu (broncho- či angioplastické techniky, systémová léčba) podíl
pneumonektomií setrvale klesá, na špičkovém pracovišti (Memorial Sloan Kettering Cancer Center) je kolem 10 %
plicních resekcí za 18 let, s tendencí
k poklesu. Snahou o exaktní stanovení
rizik se lze vyhnout operaci u pacientů
s vysokou pravděpodobností život ohrožujících komplikací [22].
Lobektomie je standardem operační
léčby nemalobuněčného karcinomu
plic. Jedná se o odstranění plicního laloku s nádorem po selektivním přerušení lobárních cév a bronchu s lokálními
a spádovými lymfatickými uzlinami.
Bilobektomie (pouze pravostranný
výkon) znamená odstranění horního
a středního laloku (horní bilobektomie)
či dolního a středního laloku (dolní bilobektomie). Je nejčastěji indikována, když
nádor či uzlinové metastázy infiltrují mezilalokovou štěrbinu.
Rukávová (sleeve) lobektomie je operace, při které je plicní lalok resekován
s částí hlavního/intermediárního bronchu, resekovaná část bronchu je pak sešita. Uvedený typ resekce šetří plicní
parenchym a umožňuje se vyhnout
pneumonektomii, event. i menší resekci.
Výsledky studií ukazují, že lze dosáhnout
podobné onkologické radikality jako při
pneumonektomii, ale s menším množstvím komplikací i nižší perioperační
mortalitou. Při infiltraci plicní arterie
nádorem lze použít obdobné techniky
(vascular sleeve) plastiky plicní arterie,
v indikovaných případech je možné provést plastiku tepny a bronchu současně
(double sleeve). I tyto výkony lze provést
miniinvazivními technikami, patří však
zatím pouze do rukou expertů [23–25].
Segmentektomie je operace, při níž
je odstraněn příslušný plicní segment
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podle obdobných principů jako plicní
lalok při lobektomii, vč. lymfadenektomie. Výkon vyžaduje exaktní anatomickou orientaci, jeho obtížnost závisí
na uložení segmentu postiženého nádorem. Segmentektomie je indikována
u malých nádorů (nejlépe do 2 cm průměru), zvláště u ventilačně či interně rizikových pacientů. Rovněž v tomto
případě celosvětově narůstá počet
VATS či RATS operací spojujících minimálně invazivní přístup se šetřením
parenchymu [26].
Neanatomická (atypická, klínovitá)
plicní resekce (wedge resection) je výkon,
při němž je periferní nádorové ložisko
vyjmuto s lemem okolní nepostižené
tkáně. Uvedený typ operace je indikován tam, kde by pacient nebyl schopen
absolvovat resekci anatomickou. Toto je
v principu možné pouze u periferních ložisek, výkon není spojen s lymfadenektomií, lokální recidiva či reziduální nemoc
je často zastižena v uzlinách. V aktuální
práci [27] je porovnáno 19 888 (33 %) pacientů léčených stereotaktickou radioterapií, 33 052 (55 %) klínovitou resekcí
a 7 009 (12 %) segmentektomií. Resekční
výkon se promítl do lepšího přežívání
u adenokarcinomů > 6 mm a u spinocelulárních karcinomů > 8 mm; u agresivních papilárních a velkobuněčných karcinomů se prognóza mezi chirurgickým
a radioterapeutickým přístupem nelišila.
Systematická lymfadenektomie je standardní součástí plicní resekce pro karcinom a je doporučeným postupem dle
standardů Evropské společnosti pro
hrudní chirurgii [28]. Prospektivní severoamerická randomizovaná studie
AZOGOS (American College of Surgery
Oncology Group Z0030 Trial) [29] prokázala absenci přídatného rizika systematické lymfadenektomie proti samplingu
(odstranění pouze některých uzlin z vymezených oblastí, popřípadě jen zvětšených viditelných či hmatných uzlin).
Kompartmentová disekce zaručuje kompletnost lymfadenektomie [30].
Lobárně-specifická lymfadenektomie [31] je výkon analogický lymfadenektomii systematické, ale vynechávající
disekci oblastí, do kterých dle dostupných patologických studií tumory z definovaných lokalizací metastazují jen
velmi vzácně (jedná se např. o uzliny

plicního ligamenta při nádoru horního
plicního laloku). Podle některých autorů
je onkologický přínos zmíněného přístupu identický, jako je tomu u systematické lymfadenektomie.

Komplikace, morbidita a mortalita
spojené s plicními resekcemi
Třicetidenní mortalita u lobektomií
a menších resekcí se v současné době
pohybuje kolem 1–2 %, u pneumonektomií kolem 7 %, ale i více, což akcentuje nutnost pečlivého zvážení rozsahu
resekce a rezerv pacienta, exaktního
funkčního předoperačního zhodnocení
stavu a komorbidit (např. dle guidelines
Evropské respirační společnosti / Evropské společnosti pro hrudní chirurgii) [32].
Zvláště pravostranná pneumonektomie
je zatížena vyšším rizikem komplikací.
Četnost pneumonektomií však klesá,
na velkých pracovištích je kolem 10 %
a méně. Nejčastějšími komplikacemi
jsou protrahovaný únik vzduchu, síňová
fibrilace. Nejčastějšími velmi závažnými
komplikacemi jsou bronchopneumonie,
resp. respirační selhání [33–35].

Klasická chirurgie versus VATS
Ve většině studií VATS resekce konzistentně vykazují menší počet komplikací,
kratší délku hospitalizace, méně častou
a menší bolestivost [36,37]. Sihoe na základě literárních údajů uvedených ve
svém komplexním přehledovém článku
definuje VATS přístup v časných stadiích
NSCLC jako „zlatý standard“ [38]. Komplexní výkony u pokročilejších či hraničně
operabilních pacientů jsou zatím doménou některých (špičkových) pracovišť, jejich okruh se však stále rozšiřuje. Jsou očekávány výsledky britské multicentrické
prospektivní studie Violet [39] srovnávající
VATS a standardní otevřenou lobektomii
s předpokládaným zhodnocením panelu
parametrů týkajících se rizik, komplikací,
přežití, bolesti, kvality života atd.

Chirurgická léčba NSCLC
v jednotlivých stadiích
onemocnění dle 8. vydání TNM
klasifikace podle Unie pro
mezinárodní kontrolu rakoviny
Staging hraje v rozhodnutí o optimálním léčebném přístupu velmi důležitou
roli, ovlivňuje léčebnou strategii i pro-
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gnózu pacientů [40]. Obecně časný nemalobuněčný karcinom plic zahrnuje
stadium I a II NSCLC, tedy heterogenní
skupinu s odlišnou prognózou. Osmá
TNM klasifikace přinesla některé změny
reflektující odlišnou prognózu pacientů
v závislosti na stratifikované velikosti primárního nádoru [41].
Stadium Ia
S následujícími podskupinami představuje
pravé časné stadium NSCLC, je zde vždy,
pokud je to možné, indikována minimálně
invazivní chirurgie (VATS/RATS), která dosahuje výborných výsledků, 5 let přežívá
až 84 % pacientů [42]. Dle předběžného
sdělení [43] výsledků již uzavřené, ale ne
kompletně zhodnocené multicentrické
mezinárodní, non-inferiorní studie fáze III
(CALGB 140503) se u pacientů ve stadiu Ia
zdá, že za předpokladu adekvátního předoperačního posouzení a stratifikace rizika jednotlivých operačních výkonů (lobektomie, segmentektomie) mezi nimi
není rozdíl ve smyslu komplikací, mortality či přežívání. Definitivní výsledky studie jsou teprve očekávány. Non-inferioritu
segmentektomie u pacientů s tumorem
< 2 cm potvrzují výsledky japonské studie JCOG0802/ WJOG4607L, publikované
v roce 2019 [44].
• T1a1;
• T1Mi N0 M0 (T ≤ 3 cm) – jedná se o premaligní, resp. neinvazivní léze projevující se na CT jako opacity mléčného
skla; lze volit strategii sledování vývoje léze nebo chirurgického přístupu,
v tomto případě optimálně atypické
resekce bez lymfadenektomie [45].
Tento typ nádoru v ČR vidíme velmi
vzácně, je však častý ve východní Asii
(u žen nekuřaček).
• T1a N0 M0 (T ≤ 1 cm) – u interně operabilního pacienta může chirurgie docílit až 97% přežívání v pěti letech [46].
Lobektomie zajišťuje pravděpodobně
nejmenší riziko lokální recidivy, ně
které práce však nenacházejí v uvedeném stadiu vliv typu operace na
přežívání.
• T1a2–T1b N0 M0 (T 1–2 cm) / T1a3–T1c
N0 M0 (T 2–3 cm) – tyto podskupiny
se liší prognózou ve statistickém hodnocení velkých souborů, ale nemění
nic na chirurgickém přístupu. Nepřecházejí přes pleuru, neinfiltrují hlavní
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bronchy ani nepostihují lymfatické uzliny. I zde je preferencí minimálně invazivní přístup, dle anatomické a funkční
situace je u vybraných pacientů možná
segmentektomie jako kurativní výkon.
Stadium Ib
T2a N0 M0 (T 3–4 cm) – hlavní bronchus > 2 cm od kariny, infiltruje viscerální pleuru, může způsobovat částečnou bronchiální obstrukci.
Jedná se o heterogenní skupinu, v případě periferního nádoru je opět VATS přístup možný, infiltrace hlavního bronchu
(dříve stadium IIb) vyžaduje pneumonektomii či rukávovou resekci. Jedná se
o vzácné případy, které lze řešit různými
technikami, množí se reference o VATS
přístupu s jedním či více porty (uniportal,
multiportal), toto se týká vesměs pracovišť
s relativně velkou četností těchto operací
(v podmínkách střední Evropy vesměs nedosažitelnou) [47]. Důkaz o nadřazenosti
VATS přístupu podán doposud nebyl, výsledky se jeví i v expertních rukou podobné, erudici v otevřené operativě je nezbytné zachovat [48]. Infiltrace viscerální
pleury je považována za významný faktor
zhoršující prognózu, což některé práce potvrzují [49], jiné nikoliv [50]. Vliv viscerální
invaze na operační techniku je malý, s výjimkou adhezí v oblasti invaze.
Stadium IIa
T2b N0 M0 (T 4–5 cm), hlavní bronchus > 2 cm od kariny, infiltruje viscerální pleuru, může způsobovat částečnou bronchiální obstrukci.
Charakteristika stadia je podobná jako
v případě stadia Ib, větší velikost nádoru
reflektuje horší prognózu pacientů. V závislosti na individuální charakteristice
nádoru lze opět užít standardní i miniinvazivní chirurgické techniky dle preferencí a erudice operatéra, dominujícím
výkonem je lobektomie.
Stadium IIb
• T1a/ T1b/ T1c N1 M0 – N1 metastázy
v ipsilaterálních intrapulmonálních či
hilových uzlinách;
• T2a/ T2b N1 M0;
• T3 N0 M0 (T 5–7 cm), hrudní stěna
vč. parietální pleury, n. phrenicus, perikard, jiné nádorové uzly ve stejném
laloku.

Stadium v prvních dvou podskupinách
se od předešlých liší infiltrací intrapulmonálních a/nebo hilových uzlin, třetí
podskupina je heterogenní, většinou ji
charakterizuje velký objem nádoru, infiltrace okolních struktur většinou vyžadující extenzivnější operační výkon, nejčastěji klasický otevřený, dva noduly ve
stejném laloku mohou být ideální indikací k VATS lobektomii. Ač se jedná ještě
o časné stadium, uzlinné postižení prognózu významně zhoršuje, historické
práce na velkých souborech dokazují, že
přítomnost N1 uzlin snižuje 5leté přežívání na cca 50 % [51]. Nicméně i v této
skupině (dle analýzy National Cancer
Data Base) jsou onkologické výsledky
VATS lobektomie a otevřeného přístupu
rovnocenné [52], přístup je však většinově otevřený. Infiltrace hrudní stěny
primárním karcinomem indikuje resekci
plicního tumoru en bloc i s hrudní stěnou a většinou její náhradu síťkou. Lokální recidiva (též v závislosti na velikosti invaze) je častá, s malým efektem
adjuvantní radioterapie [53]. Zdá se, že
neoadjuvantní chemoradioterapie může
přinést posun v chirurgické léčbě tohoto
typu maligního onemocnění [54–56].
V případě terapie T3 N0 M0 Pancoastova
nádoru (který přesahuje několik stadií)
je uvedený postup zavedeným standardem s prokázanou efektivitou [57].
Stadium IIIa
• T1aT2b N2 M0 – N2: metastázy ve stejnostranných mediastinálních, subkarinálních uzlinách
• T3 N1 M0
• T4 N0-1 M0 – T > 7 cm nebo invaze do
mediastina, bránice, srdce, velké cévy,
n. laryngeus recurrens, kariny, jícnu,
páteře nebo nádorový uzel (uzly) v ipsilaterálním laloku (jiném, než je primární nádor).
Lokálně pokročilý operabilní nemalobuněčný karcinom plic je nejčastěji reprezentován skupinou pacientů ve stadiu IIIa
s metastatickým postižením ipsilaterálních mediastinálních uzlin (N2). Ve shodě
se staršími pracemi není neočekávané
postižení N2 uzlin perioperačně kontraindikací k chirurgickému výkonu, zvláště
u postižení jedné uzliny, resp. uzlin jedné
definované skupiny uzlin dle Unie pro
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mezinárodní kontrolu rakoviny (UICC).
Efekt chirurgické terapie v těchto případech je evidentní [58], byť limitovaný; adjuvantní léčba je v takovém případě důležitou součástí léčby významně ovlivňující
přežívání [59]. Primární chirurgická terapie může být indikována u pacientů
s prokázaným minimálním postižením
uzlin předoperačně. Příznivější výsledky
jsou popisovány u metastatického postižení uzlin aortální zóny u karcinomu
horního laloku levé plíce. Možnou indikací u lokálně pokročilého typu onemocnění může být významná klinická odpověď na neoadjuvantní léčbu umožňující
kompletní resekci, exaktní předoperační
staging je v takovém případě velmi důležitý. Chirurgická resekce ve stadiu
IIIa N2 je velmi kontroverzním tématem.
Jedná se o heterogenní skupinu, efekt resekce závisí výrazně na charakteru metastatického postižení, biologických faktorech, komorbiditách a v neposlední řadě
na erudici operujícího chirurga. Ke konci
90. let minulého století byla doporučovaným postupem chirurgická resekce
po předchozí neoadjuvantní chemoterapii. Výsledky zveřejněných studií v dalších letech však nebyly přesvědčivé, dle
recentního sdělení je v současnosti v USA
operováno méně než 5 % pacientů po
předchozí neoadjuvantní chemoterapii.
Některé práce ukazují na možný benefit u pacientů, kteří nevyžadují pneumonektomii [60]. Zdá se, že i typ histologie
může mít vliv na prognózu, dle databáze
SEER [61] je významně horší prognóza
resekcí dlaždicobuněčného karcinomu
proti adenokarcinomu u N2 pozitivních
pacientů. Některé týmy preferují „upfront
surgery“, tj. primární chirurgickou resekci
tam, kde očekávají možnou kompletní resekci. Uvedený přístup vyžaduje pokud
možno exaktní staging, PET-CT a bio
ptické potvrzení rozsahu N2 nemoci a příslušnou expertizu.
Studie porovnávající otevřený a robotický přístup u 113 N2 pacientů (lobektomie s lymfadenektomií) [62] prokázala
menší krevní ztráty v případě robotických operací, jinak byla obě ramena studie rovnocenná.
Dle metaanalýzy [63] neoadjuvantní
chemoterapie či chemoradioterapie
s následnou chirurgickou resekcí nezlepšuje prognózu pacientů ve srovnání
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s identickým neoadjuvantním postupem
následovaným definitivní radioterapií.
Dle současných guidelines Národní onkologické sítě (NCCN) je chirurgická resekce možným postupem u T1–3 N2 neinfiltrujícího karcinomu po předchozí
neoadjuvantní chemo (+/–) radioterapii
s radioterapií podanou po operaci, nebyla-li podána před operací [64]. Radioterapie podaná v neoadjuvantním režimu umožňuje lepší lokální kontrolu,
tento fakt však nemá prokázaný vliv na
délku přežívání [65]. Rozhodnutí, kdy po
neoadjuvanci operovat, je velmi složité,
je ovšem klíčem k optimálnímu vybalancování rizik operace oproti možnému
léčebnému prospěchu. Restaging po
neoadjuvanci je i při použití všech dostupných technologií nepřesný [66].
V současnosti probíhá řada studií
neoadjuvantní (a rovněž adjuvantní)
imunoterapie s chemoterapií nebo bez
ní [67,68]. Optimistické předpovědi
mohou naznačovat výrazný efekt ve
srovnání se samotnou chemoterapií ve
smyslu operability a přežívání. Klíčové
budou pravděpodobně výsledky studií
fáze III (CheckMate 816, Aegean, KEYNOTE 671 a Impower 030), které jsou dostatečně robustní, aby mohly udat směr
příštím doporučeným postupům.
Stadium T3 N1 M0 neinfiltrující je indikací k primární chirurgické léčbě, VATS
resekce je dle charakteru nálezu možným přístupem.
Operabilita ve stadiu T4 N0-1 M0 výrazně závisí na charakteru postižení u této heterogenní skupiny, po
restagingu po předchozí indukční chemoterapii či chemoradioterapii. N2 onemocnění je kontraindikací operace
v této skupině pacientů. Resekce velkých
cév (invaze do horní duté žíly, aorty),
srdce (síně), průdušnice, resp. kariny (tzv.
sleeve pneumonektomie), jícnu či páteře
jsou v literatuře dobře dokumentovány
– s akceptabilní perioperační mortalitou a dobrými výsledky ve smyslu přežívání [69]. Toto ovšem platí pouze pro vysoce erudovaného hrudního chirurga se
sehraným týmem, adekvátním přístrojovým zázemím (mimotělní oběh, ECMO,
jet ventilace) a příslušnou expertizou
personálu anestezie a intenzivní péče.
I na „high volume“ pracovištích je četnost těchto výkonů většinou nízká.

Pancoast-Tobiasův syndrom je relativně vzácným typem onemocnění
podle TNM UICC zahrnujícím ve své resekabilní formě stadium IIb až IIIa. Přítomnost postižení N2 uzlin chirurgickou intervenci vylučuje. Jedná se
o tumor apexu příslušného hemitoraxu v přední, střední či dorzální lokalizaci. Podle této klasifikace infiltruje velké
cévy (a., v. subclavia), plexus brachialis či
ganglion stellatum, resp. obratlová těla,
s typickou neurologickou a radiologickou symptomatologií [70]. Chirurgický
výkon následuje po neoadjuvantní chemoradioterapii. U kompletní resekce
je docíleno 5letého přežití u ≥ 55 %.
Rovněž se zde v poslední době uplatňuje VATS v kombinaci s otevřenými
technikami [71].
Stadium IIIb a IIIc
T1a-T2b N3 M, T3-T4 N2 M, resp.
T3-T4 N3 M0 – pacienti uvedených stadií nejsou v současnosti indikováni k chirurgické resekci.

Stadium IVa
N0 M1a – v případě dvou separátních
nádorových uzlů v kontralaterálních
plicních křídlech je vhodné postupovat
chirurgicky stejně jako v případě dvou
primárních plicních tumorů, jsou-li oba
chirurgicky kurabilní.
Primární stadium IV s výše uvedenou
výjimkou je v současnosti kontraindikací
chirurgické intervence. Za předpokladu
kontroly primárního nádoru lze u metachronních metastáz operovat (častější je ale radiochirurgie) mozkové metastázy, solitární metastázu nadledviny,
výjimečně i solitární metastázu do jiných orgánů. V indikovaných případech
lze dosáhnout výrazného prodloužení
přežívání [72].
Výsledky solitární metastazektomie
u synchronní metastázy NSCLC anekdoticky referované přinesly jen velmi omezený efekt [73].
Určité naděje jsou vkládány do hypertermické nitrohrudní chemoterapie s cytoredukcí a resekcí primárního
tumoru u karcinomu plic s maligním
pleurálním výpotkem (stadium IV M1a).
Validní údaje zatím nejsou k dispozici, sdělení mají většinou anekdotický
charakter [74].
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Chirurgická léčba
malobuněčného karcinomu plic
Je pouze výjimečná vzhledem k bio
logickým vlastnostem nádoru, který
prakticky vždy časně postihuje mediastinální uzliny, příp. zakládá vzdálené metastázy. Schreiber [75] nachází 863 pacientů s limitovaným onemocněním
malobuněčného karcinomu plic (small-cell lung cancer – SCLC), kteří prodělali
chirurgickou resekci s 5letým přežíváním
36,4 %, jednalo se ovšem pouze o 6 %
pacientů ze souboru s limitovanou formou SCLC. Dle současných doporučení
je chirurgická resekce vhodná pouze
v případě T1-2 N0 M0 nádorů s invazivně
prokázanou negativitou uzlin mediastina. Po operaci následuje systémová
léčba dle stavu uzlin a radioterapie.

Chirurgie karcinomu plic v ČR
Tuzemská hrudní chirurgie se snaží kopírovat světové trendy, na pracovištích,
kde je provozována, jsou VATS výkony
vč. anatomických resekcí běžným jevem,
někteří chirurgové se snaží jít cestou
„single-port“ VATS operací, vč. operací
bez intubace (FN Brno, FN Hradec Králové) [76], III. chirurgická klinika FN Motol
provádí robotické anatomické resekce,
ve FN Olomouc byl zahájen program hypertermické nitrohrudní chemoterapie.
Ekonomika operací představuje nadále
určitý problém (cena staplerů, vysokoenergetických nástrojů), tvoří však jen
zlomek nákladů na systémovou léčbu
plicních nádorů, vč. paliativní.
Ve snaze o progresivní přístupy je
třeba zachovávat pravidla onkologické
operativy, ne vždy je toto samozřejmostí, např. van der Woude et al [77]
v recentně publikované studii ukazují,
že v Holandsku v letech 2013–2018 byla
lymfadenektomie v téměř polovině případů plicních resekcí nekompletní (78 %
resekcí bylo cestou VATS, avšak podobné
výsledky byly zachyceny i u otevřených
výkonů). Nové postupy mají často poměrně náročnou křivku učení, pouze na
pracovištích s vysokými počty případů
(high volume) může být absolvována relativně rychle.
Problémem v ČR zůstává malý počet
operovaných pacientů v poměru na
počet čerstvě diagnostikovaných případů, který je udáván kolem 15 % (proti
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optimálním 20–25 %), exaktní čísla však
nejsou publikována. Většina pacientů
s čerstvě diagnostikovaným karcinomem plic je v pokročilém stadiu onemocnění (a dle databáze SVOD se podíl
stadia IV nezmenšuje) [78], kdy prospěch
z chirurgické léčby je velmi omezen. Určité naděje na vyšší detekci časnějších
stadií je možné vkládat do plánovaného
rozvinutí screeningových programů.
Nejasná je kvalita předoperačního
stagingu, zvláště ve smyslu exaktního
posouzení stavu mediastinálních uzlin
(PET, endobronchiální ultrazvuk či videomediastinoskopická verifikace), klíčového to parametru ve vztahu k efektivitě chirurgické resekce.
Tato situace se v posledních letech
výrazněji nemění, což dokazuje srovnání s podobným přehledovým článkem
z roku 2009 [79].

Závěr
Chirurgická léčba nadále zůstává klíčovou léčebnou modalitou v terapii
časných stadií plicní rakoviny, pokrok
v chirurgických technikách a ve vedení
anestezie snižuje četnost komplikací
po plicní resekci. Záchyt pacientů v časnějších stadiích plicní rakoviny by mohl
významně ovlivnit jejich prognózu. Pokroky v imunoterapii a biologické léčbě
by se v budoucnu mohly příznivě promítnout do resekability a prognózy pacientů s pokročilejšími formami nádorového onemocnění.
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