8. ZHOUBNÝ NOVOTVAR BRONCHU, PLÍCE, PLEURY A THYMU (C34, C33, C37)
8.1 Nemalobuněčný karcinom
8.1.1 Stadium I (IA1 = T1a, IA2 = T1b, IA3 = T1c nebo IB = T2a, vše N0 M0)
Chirurgická léčba
U inoperabilních radioterapie, přednostně stereotaktická radioterapie (stereotactic body radiation therapy, SBRT).
Adjuvantní chemoterapie: Ve stadiu IA není indikována, ve stadiu IB je možné zvážit podání v případě rizikových faktorů
jako je angioinvaze, grade 3, invaze pleury, klínová resekce a pNX.

8.1.2 Stadium II (IIA = T2bN0, nebo IIB = T1a-c, T2a,b N1, T3N0, vše M0)
Chirurgická léčba + adjuvantní chemoterapie, výjimečně neoadjuvantní chemoterapie.
Inoperabilní: konkomitantní chemoradioterapie nebo sekvenční chemoradioterapie nebo radioterapie samostatná při
kontraindikaci chemoterapie.

8.1.3 Stadium III (IIIA = T1-2N2, T3N1, T4N0-1 nebo IIIB = T3-T4N2, T1-2N3 nebo IIIC = T3-T4N3, vše M0)
8.1.3.1 Stadium III operabilní dle multidisciplinárního týmu
Primární resekce + adjuvantní chemoterapie vždy (podle klinického stavu) + pooperační radioterapie v případě R1(R2)
resekce a/nebo při postižení mediastinálních uzlin (N2+) nebo
předoperační chemoterapie 3–4 cykly + chirurgie + pooperační radioterapie v případě R1(R2) resekce a/nebo při postižení mediastinálních uzlin nebo
předoperační konkomitantní chemoradioterapie – zejména u nádorů horního sulku (Pancoast) nebo při T3N2 s víceetážovým „bulky“ postižením mediastina histologicky verifikovaným.
8.1.3.2 Stadium III inoperabilní dle multidisciplinárního týmu
Konkomitantní chemoradioterapie (Tab. 1) (přednostně u nemocných s PS 0-1) nebo
sekvenční chemoradioterapie (komorbidity) nebo
paliativní radioterapie (pravděpodobnost radikality samostatné radioterapie u inoperabilního stadia III je minimální, ale
taktika léčby je věcí radioterapeuta) nebo
paliativní chemoterapie.
V případě indikace sekvenční radiochemoterapie se doporučují před ozářením 2 cykly chemoterapie s bezprostřední
časovou návazností radioterapie, konkomitantní chemoradioterapie by měla být podávána ve spolupráci radioterapeutického centra a pneumoonkologického pracoviště.
Durvalumab v monoterapii je indikován k léčbě dospělých pacientů s lokálně pokročilým, neoperovatelným nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) exprimujícím PD-L1 na ≥1 % nádorových buněk a u kterých nedošlo k progresi
onemocnění po chemo-radiační léčbě na bázi platiny. Léčba se doporučuje do progrese onemocnění nebo nepřijatelné
toxicity nebo maximálně 12 měsíců.

Tabulka 1. Režimy chemoterapie pro konkomitantní chemoradioterapii
Cytostatikum

způsob
podání
		

dávka
den
2
(mg/m 		
nebo AUC)

interval
cyklu

dávka
a načasování RT

CHT mimo
ozařovací dobu

SWOG protokol 							
cisplatina
i.v.
50
1, 8, 29, 36
28 dní
61 Gy od dne 1
+ dtto od dne 57
etoposid
i.v.
50
1–5, 29–33			
RTOG protokol 							
cisplatina
i.v.
100
1, 29
28 dní
60 Gy od dne 1
ne
vinblastin
i.v.
5
1, 8, 15, 22, 29				
LAMP protokol					
2 cykly a 21 dní po CRT			
karboplatina
i.v.
AUC 2
1× týdně
7 dní
63 Gy od dne 1
AUC6
paklitaxel
i.v.
45–50
1× týdně			
200
Cisplatina + vinorelbin 							
cisplatina
i.v.
80
Den 1			
Celkem 4 cykly
vinorelbin
i.v.
12,5 při RT
1, 8, 15
28 dní
59,4 Gy od C2D4
25 mimo RT
vinorelbin
i.v.
15
1, 8
21 dní
66 Gy od C3D1
25 mimo RT
vinorelbin
p.o.
40
1, 8
21 dní
66 Gy od C3D1
60 C1
						
80 C2
Cisplatina + pemetrexed (PROCLAIM) 						
cisplatina
i.v.
75
1, 22, 43
21
60–66 Gy od dne 1
0
pemetrexed
i.v.
500
1, 22, 43			
4 cykly po RT
.

8.1.4 S
 tadium IV (IVA =T jakékoli, N jakékoli, M1a,b, IVB = M1c) a stadium IIIB nebo IIIC (pokud není
možná souběžná chemoradioterapie nebo je radioterapie kontraindikována)
8.1.4.1 1. linie paliativní léčby
Je indikována s přihlédnutím k SPC a podmínkám úhrady příslušných léků zejména u nemocných s dobrým stavem výkonnosti (výkonnostní stav 0-2 podle ECOG) a bez váhového úbytku většího než 10 % tělesné hmotnosti během posledních 6 měsíců.
Algoritmus léčby NSCLC 1. linie
NSCLC, stádium IV

Neskvamózní karcinom
(adenokarcinom, velkobuněčný a blíže nespecifikovaný karcinom)

Skvamózní karcinom

BRAF

NTRK

RET

Imunoterapie

Režimy na báze CHT
(negativní prediktivní
markery, bez ohledu
na expresi
PD-L1, PS 0-2)

Imunoterapie

Režimy na báze CHT

Dabrafenib
+
trametinib*

Larotrectinib

Selpercatinib

Pebrolizumab
(exprese
PD-L1≥50 %)

Pemetrexed
+ cisplatina

Pebrolizumab
(exprese
PD-L1≥50 %)

Platinový derivát
+ cytostatikum
III. generace****

Pembrolizumab
+ CHT
(pemetr + platina)

Monoterapie nebo
kombinace
karboplatiny
s cytostatikem
III. generace**

Pembrolizumab
+ CHT
(karbopl
pakli/nabpakli)

Monoterapie nebo
kombinace
karboplatiny
s cytostatikem
III. generace**

Gefitinib

Atezolizumab
+ bevacizumab
+ CHT
(pakli + karbo)*

Bevacizumab +
dvojkombinace cytostatika s platinovým
derivátem***

Nivolumab/
ipilimumab/
chemoterapie*

Erlotinib -/+
bevacizumab*

Nivolumab/
ipilimumab/
chemoterapie*

ALK

EGFR

ROS1

Alektinib

Osimertinib
T790M

Krizotinib*

Krizitinib

Afatinib
(preferován
u nemocných
s prokázanou
delecí exonu 19)

Entrectinib*

Ceritinib*

Entrectinib*

* O úhradě z prostředků veřejnáho zdravotního pojištění nebylo k 1. 3. 2021 rozhodnuto.
** Nemocní s kontraindikací cisplatiny.
*** Bez hemoptýzy stupně ≥2, bez terapeutické antikoagulace.
**** Kromě pemetrexedu, který je registrován pro léčbu 1. linie NSCLC jiného histologického typu.
Pakli = paklitaxel, nab-pakli = nab-paklitaxel, karbo = karboplatina,
CHT = chemoterapie, PD-L1 = ligand 1 programované buněčné smrti.

Rozhodnutí o indikaci cílené léčby je bezpodmínečně závislé na histologické typizaci nádoru a následném stanovení prediktivních markerů na molekulární úrovni. Vyšetření v současné době zahrnují hodnocení mutačního stavu genu EGFR,
chromozomálních translokací zasahujících gen ALK, ROS1, fúzního genu NTRK1,2,3, alteraci genu BRAF a imunohistochemické vyšetření exprese PD-L1. Mezi potenciální prediktivní markery dále patří vyšetření alterací genů KRAS, PIK3CA, RET,
MET, FGFR1,2,3, DDR2 nebo mutace genu ERBB2 (HER2).
Pro kvalifikované rozhodnutí o typu léčby první linie je nutno u nemocných s adenokarcinomem, karcinomem histologického typu NOS a velkobuněčným karcinomem znát mutační stav EGFR a ALK. Na základě konsenzu mezi Společností
českých patologů, Českou onkologickou společností a Českou pneumoftizeologickou společností je prováděno testování
těchto dvou aktivačních mutací reflexně. Další prediktivní molekulární markery (ROS1, BRAFV600E) je možné vyšetřovat na
vyžádání klinika.
První linie léčby u pacientů s prokázanou aktivační mutací EGFR
U nemocných s prokázanou aktivační mutací EGFR jsou v 1. linii léčby indikovány inhibitory tyrozinkinázy EGFR – osimertinib*, gefitinib, erlotinib, afatinib, dacomitinib*. Současné podávání chemoterapie s inhibitory TK EGFR není vhodné.
Dále je indikována u nemocných s prokázanou aktivační mutací EGFR kombinace erlotinibu a bevacizumabu*.
*V České republice nebylo o úhradě podání erlotinibu + bevacizumabu, dacomitinibu a osimertinibu v první linii
k 1. 3. 2021 rozhodnuto.

První linie léčby u pacientů s prokázanou translokaci genu ALK
Alektinib je indikován v monoterapii jako léčba první linie dospělých pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) s pozitivním nálezem anaplastické lymfomové kinázy (ALK).
Crizotinib je registrován pro léčbu nemocných s pokročilým NSCLC s pozitivním průkazem mutace EML4-ALK. Jedná
se o selektivní inhibitor ALK (anaplastic lymphoma kinase) a jejich onkogenních variant (ALK fúze a vybrané ALK mutace). Průkaz mutace EML4-ALK validovanou metodou je nezbytný pro podání rizotinibu u nemocných s NSCLC.
Ceritinib* v monoterapii je indikován v první linii léčby u dospělých pacientů s pokročilým NSCLC pozitivním na kinázu anaplastického lymfomu (ALK).
Brigatinib* v monoterapii je indikován k léčbě dospělých pacientů s pokročilým NSCLC pozitivním na kinázu anaplastického lymfomu (ALK) po stanovení diagnózy.
*K 1. 3. 2021 nebyla v ČR pro brigatinib, ceritinib v první linii léčby ALK pozitivních nádorů stanovena úhrada.
První linie léčby u pacientů s alterací genu BRAF
Dabrafenib* v kombinaci s trametinibem je indikován k léčbě dospělých pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic s mutací V600 genu BRAF.
*K 1. 3. 2021 nebyla v ČR pro dabrafenib v kombinaci s trametinibem v první linii léčby BRAFV600E pozitivních nádorů
stanovena úhrada.
První linie léčby u pacientů s prokázanou translokaci genu ROS1
Crizotinib* v monoterapii je indikován jako léčba dospělých pacientů s ROS1-pozitivním pokročilým nemalobuněčným
karcinomem plic (NSCLC).
Lorlatinib* je ALK/ROS inhibitor 3. generace. Je indikován po stanovení diagnózy u nemocných s translokací ROS1.
Entrektinib* je v monoterapii indikován k léčbě dospělých pacientů s ROS1-pozitivním pokročilým nemalobuněčným
karcinomem plic (NSCLC) bez předchozí léčby inhibitory ROS1.
*K 1.3. 2021 nebyla v ČR pro crizotinib, lorlatinib, entrektinib, rapotrectinib v první linii léčby ROS1 pozitivních
nádorů stanovena úhrada.
Léčba pacientů s prokázaným fúzním genem NTRK1,2,3
Larotrectinib je v monoterapii indikován k léčbě dospělých a pediatrických pacientů se solidními nádory, které vykazují
fúzní gen neurotrofní receptorové tyrozinkinázy (NTRK), kteří mají lokálně pokročilé, metastatické onemocnění nebo
u něhož by chirurgická resekce pravděpodobně vedla k závažné morbiditě a pro které neexistují uspokojivé možnosti
léčby.
Entrektinib* je v monoterapii indikován k léčbě dospělých a pediatrických pacientů od 12 let se solidními nádory s fúzí
genu neurotrofního tyrosinkinázového receptoru (NTRK), kteří mají lokálně pokročilé, metastazující onemocnění nebo
kde chirurgická resekce může vyústit v závažnou morbiditu, neobdrželi předchozí léčbu inhibitorem NTRK a kteří nemají
jiné vhodné možnosti léčby.
*K 1.3. 2021 nebyla v ČR pro larotrectinib a entrektinib u pacientů s prokázaným NTRK fúzním genem stanovena
úhrada.
První linie léčby u pacientů s expresí ligandu PD-L1
Vzhledem k registraci a úhradě imunoterapeutických přípravků typu inhibitorů kontrolních bodů buňky (tzv. check-point
inhibitorů), kdy některé indikace vyžadují potvrzení přítomnosti nebo určité výše exprese ligandu PD-L1, je doporučeno
provádět reflexní testování této exprese u skvamózních i neskvamózních NSCLC.
Neskvamózní karcinom
Pembrolizumab je v monoterapii indikován v první linii k léčbě metastazujícího neskvamózního NSCLC u dospělých,
jejichž nádory exprimují PD-L1, se skóre nádorového podílu (tumour proportion score - TPS) ≥50 %, a u nichž byly vyloučeny aberace EGFR a ALK.

Pembrolizumab* v kombinaci s chemoterapií pemetrexedem a platinou je indikován v první linii k léčbě metastazujícího neskvamózního NSCLC u dospělých, jejichž nádory nevykazují pozitivní mutace EGFR nebo ALK.
Atezolizumab* v kombinaci s bevacizumabem, paklitaxelem a karboplatinou je indikován k první linii léčby dospělých
pacientů s metastazujícím neskvamózním NSCLC. U pacientů s aktivačními mutacemi EGFR nebo ALK pozitivním NSCLC
je v této kombinaci indikován až po selhání vhodných možností cílené léčby.
Nivolumab* je indikován v kombinaci s ipilimumabem a dvěma cykly chemoterapie na bázi platiny k léčbě metastazujícího nemalobuněčného karcinomu plic v první linii u dospělých s nádory bez senzitizující mutace EGFR nebo translokace
ALK.
*V České republice nebylo o úhradě atezolizumabu v kombinaci s bevacizumabem a chemoterapií a nivolumabu
v kombinaci s ipilimumabem a chemoterapií v první linii k 1. 3. 2021 rozhodnuto.
**Pembrolizumab v kombinaci s chemoterapií je hrazen u pacientů s expresí PD-L1 ≥50 %. Dále v režimu VILP u pacientů s expresí PD-L1 TPS 1–49 %.
U nemocných s neskvamózním NSCLC bez aktivační mutace je pak dalším rozhodovacím kritériem nepřítomnost
kontraindikace podávání bevacizumabu, který je možno podat s chemoterapeutickým režimem založeným na platinovém derivátu (pro kombinaci s bevacizumabem nejsou vhodné režimy s vysokým rizikem trombocytopenie).
Základem chemoterapie u nemocných s neskvamózním NSCLC bez aktivační mutace je obvykle platinový derivát (cisplatina, karboplatina) + lék s prokázanou účinností u NSCLC (vinorelbin, gemcitabin, paklitaxel, docetaxel, pemetrexed).
Doporučuje se podat 4–6 cyklů, po 2. cyklu je nutné přešetření k posouzení efektu léčby. Pro nemocné nevhodné pro léčbu chemoterapií na bázi platiny (kreatinová clearance <60 ml/min., srdeční selhávání NYHA class II-III, ztráta sluchu >G2,
obecně zhoršený zdravotní stav pacienta vylučující podání platinové chemoterapie na základě zhodnocení lékařem) je
vhodnou léčbou perorální vinorelbin 50 mg 3× týdně (pondělí, středa, pátek). Jeden cyklus léčby jsou 3 týdny. Léčba se
podává do progrese onemocnění, nebo do neakceptovatelné toxicity.
Skvamózní karcinom
Pembrolizumab v monoterapii indikován v první linii k léčbě metastazujícího skvamózního NSCLC u dospělých, jejichž
nádory exprimují PD-L1, se skóre nádorového podílu (tumour proportion score - TPS) ≥50 %, bez pozitivních nádorových
mutací EGFR nebo ALK
Pembrolizumab** je v kombinaci s karboplatinou a paklitaxelem nebo nab-paklitaxelem indikován v první linii k léčbě
metastazujícího skvamózního NSCLC u dospělých.
Nivolumab* je indikován v kombinaci s ipilimumabem a dvěma cykly chemoterapie na bázi platiny k léčbě metastazujícího nemalobuněčného karcinomu plic v první linii u dospělých s nádory bez senzitizující mutace EGFR nebo translokace
ALK.
Necitumumab* je indikován v kombinaci s chemoterapií gemcitabinem a cisplatinou k léčbě dospělých pacientů s lokálně pokročilým nebo metastazujícím skvamózním nemalobuněčným karcinomem plic s expresí receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR), kteří k léčbě tohoto onemocnění dosud neužívali chemoterapii.
*V České republice nebylo o úhradě necitimumabu a nivolumabu v kombinaci s ipilimumabem a chemoterapií k 1.3.
2021 rozhodnuto.
**Pembrolizumab v kombinaci s chemoterapií je hrazen v režimu VILP u pacientů s expresí PD-L1 TPS 1-49 %.
U nemocných se skvamózním typem NSCLC, u kterých není indikována biologická léčba ani imunoterapie je základem
chemoterapie. Obvykle platinový derivát (cisplatina, karboplatina) + lék s prokázanou účinností u NSCLC (vinorelbin,
gemcitabin, paklitaxel, docetaxel). Doporučuje se podat 4–6 cyklů, po 2. cyklu je nutné přešetření k posouzení efektu
léčby. Pro nemocné nevhodné pro léčbu platinovou chemoterapií (kreatininová clearance <60 ml/min., srdeční selhávání
NYHA class II-III, ztráta sluchu > G2, obecně zhoršený zdravotní stav pacienta vylučující podání platinové chemoterapie
na základě zhodnocení lékařem) je vhodnou léčbou perorální vinorelbin 50 mg 3× týdně (pondělí, středa, pátek). Jeden
cyklus léčby jsou 3 týdny. Léčba se podává do progrese onemocnění, nebo do neakceptovatelné toxicity.

8.1.4.2 Udržovací léčba
V České republice mají stanovenou úhradu v této indikaci pemetrexed a bevacizumab. Pemetrexed je hrazen v monoterapii v rámci udržovací fáze léčby lokálně pokročilého nebo metastazujícího karcinomu plic histologického typu
adenokarcinomu nebo velkobuněčného karcinomu do progrese onemocnění u pacientů o výkonnostním stavu ECOG
0-1, kteří po 4 cyklech léčby 1. linie kombinací pemetrexedu a cisplatiny dosáhli objektivní odpovědi nebo stabilizace
onemocnění. Léčba je hrazena do progrese onemocnění.
Po skončení chemoterapie s bevacizumabem se pokračuje v monoterapii bevacizumabem do progrese nemoci, pokud
při ukončení chemoterapie byla prokázána parciální remise nebo stabilizace onemocnění.
8.1.4.3 Druhá a další linie léčby
8.1.4.3.1 Druhá a další linie léčby u EGFR mutovaných/ALK pozitivních pacientů po selhání cílené léčby

Stádium IV
NSCLC
S aktivační
mutací EGFR

Gefitinib
Erlotinib ± bevacizumab
Afatinib
Dacomitinib
Osimertinib

Stádium IV
NSCLC
S translokací
ALK

Alektinib
Krizotinib
Ceritinib*
Brigatinib*

PD

PD

T790M+

Osimertinib

T790Mnebo biopsie
není možná

•Chemoterapie na bázi platiny
• Atezolizumab + bevacizumab
+karboplatina +paklitaxel**

Alektinib
Ceritinib
Lorlatinib*

PD

•Chemoterapie na bázi platiny
• Jiný TKI inhibitor (lorlatinib,
brigatinib)
• Atezolizumab + bevacizumab
+karboplatina +paklitaxel**

**Kombinace atezolizumab + bevacizumab + karboplatina + paklitaxel představuje efektivní léčbu alterací EGFR nebo
ALK po selhání cílené léčby u pacientů s PS 0-1 a bez kontraindikací k imunoterapii.
Zdroj: ESMO GL (https://www.esmo.org/content/download/347819/6934778/1/ESMO-CPG-mNSCLC-15SEPT2020.pdf)
8.1.4.3.2 Druhá a další linie léčby u ALK pozitivních NSCLC
Pro pacienty s ALK pozitivním NSCLC jsou v další linii léčby registrovány tyto přípravky:
Crizotinib je registrován pro léčbu nemocných již dříve (chemoterapií) léčených s pokročilým NSCLC s pozitivním průkazem mutace EML4-ALK.
Ceritinib je v monoterapii indikován k léčbě dospělých pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic s pozitivním průkazem mutace EML4-ALK.) dříve léčených crizotinibem.
Alectinib je indikován v monoterapii k léčbě dospělých pacientů s pozitivním nálezem anaplastické lymfomové kinázy
(ALK), pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) po předchozí léčbě crizotinibem.
Brigatinib* je indikován jako monoterapie k léčbě dospělých pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC)
pozitivním na kinázu anaplastického lymfomu (ALK), kteří byli dříve léčeni crizotinibem.
Lorlatinib je v monoterapii indikován k léčbě dospělých pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic
(NSCLC) pozitivním na anaplastickou lymfomovou kinázu (ALK), u nichž došlo k progresi onemocnění po: léčbě alectinibem nebo ceritinibem jako první léčbě inhibitorem tyrozinkináz (TKI) ALK; nebo léčbě crizotinibem a nejméně jedním
dalším ALK TKI.
*K 1. 3. 2021 nebyla v ČR pro brigatinib a lorlatinib ve druhé a další linii léčby ALK pozitivních nádorů stanovena
úhrada.

8.1.4.3.3 Druhá a další linie léčby u EGFR mutovaných NSCLC
Osimertinib je indikován k léčbě dospělých pacientů s lokálně pokročilým nebo metastazujícím NSCLC, u kterých došlo
k progresi při léčbě EGFR TKI a byla u nich prokázána mutace T790M.
8.1.4.3.4 Druhá a další linie léčby u EGFR mutovaných/ALK pozitivních pacientů po selhání cílené léčby
*Atezolizumab (bez ohledu na míru exprese PD-L1) v monoterapii nebo v kombinaci s bevacizumabem, paklitaxelem
a karboplatinou, může být u pacientů s aktivačními mutacemi EGFR nebo ALK pozitivním NSCLC indikován po selhání
vhodných možností cílené léčby.
*Pembrolizumab v monoterapii je indikován u pacientů s expresí PD-L1 ≥ 1 % a pozitivními nádorovými mutacemi EGFR
nebo ALK, kteří musí být předtím léčení cílenou terapii.
*K 1.3 2021 nebyla v ČR pro atezolizumab v kombinaci s bevacizumabem, paklitaxelem a karboplatinou ani pro
atezolizumab v monoterapii u pacientů EGFR/ALK pozitivních ani pro pembrolizumab v monoterapii stanovena
úhrada.
8.1.4.3.5 Druhá linie a třetí linie léčby u pacientů bez řídících mutací
U vhodně indikovaných nemocných je prokázáno prodloužení celkového přežití další linií systémové terapie. Doporučena je
monoterapie. Vhodné léky v této indikaci jsou docetaxel nebo pemetrexed nebo erlotinib, pokud nebyly podány v první linii.
U nemocných s adenokarcinomem a velkobuněčným karcinomem je vhodný pemetrexed, pokud nebyl podán v první linii.
Docetaxel a erlotinib jsou vhodné u všech histologických podskupin nemocných. Pokud je zvažován docetaxel u adenokarcinomu, je indikováno podání společně s nintedanibem, což je perorální inhibitor angiogeneze, působící na receptory
pro vaskulární endoteliální faktor (VEGFR 1-3), receptory pro růstový faktor odvozený od trombocytů (PDGFR-alfa a beta)
a receptory pro fibroblastový růstový faktor (FGFR-1-3).
Dále je v kombinaci s docetaxelem indikován ramucirumab k léčbě dospělých pacientů s lokálně pokročilým nebo metastazujícím nemalobuněčným karcinomem plic, u kterých po chemoterapii založené na platině došlo k progresi onemocnění.
*K 1. 3. 2021 nebyla v ČR pro nintedanib a ramucirumab stanovena úhrada.
K léčbě pacientů (mužů a žen) starších 18 let se skvamózním i neskvamózním nemalobuněčným karcinomem plic progredujícím po předchozí systémové terapii na bázi platiny je indikován nivolumab, atezolizumab nebo *pembrolizumab
v monoterapii. Pacientům s mutacemi aktivujícími EGFR nebo ALK-pozitivní mutací nádoru má být podána cílená léčba
před podáním přípravku.
Ve třetí linii léčby je možno použít inhibitor tyrozinkinázy EGFR (elrotinib nebo afatinib), pokud nebyl použit v 1. nebo 2.
linii.
K 1. 3. 2021 nebyla pro pembrolizumab ve 2.a 3. linii stanovena úhrada.

8.2 Malobuněčný karcinom
8.2.1 Limitované i extenzivní onemocnění
Ve stadiu limitovaném prodlužuje přežití přidání radioterapie, nejlépe co nejdříve po zahájení chemoterapie. Pro konkomitantní chemoradioterapii nelze použít režimy s antracykliny. U nemocných neprogredujících na I. linii terapie je
indikováno preventivní ozáření neurokrania – ve stadiu limitovaném i extensivním. Ve stadiu extensivním je možné zvážit
ozáření nitrohrudního residua v případě kompletní remise nebo velmi dobré parciální remise mimohrudních metastáz.

8.2.2 Použitá cytostatika a délka léčby
Léky s prokázanou účinností u malobuněčného karcinomu plic. Počet cyklů je zpravidla 4–6. Příklady doporučených
kombinací:
• karboplatina + etopozid + atezolizumab s udržovací léčbou atezolizumabem*
• karboplatina/cisplatina + etopozid + durvalumab s udržovací léčbou durvalumabem*

• cisplatina + etopozid
• karboplatina + etopozid
• cyklofosfamid + doxorubicin + etopozid
• cyklofosfamid + doxorubicin + vinkristin
• cisplatina + etopozid + ifosfamid
• karboplatina + etopozid + ifosfamid
• cisplatina + irinotekan
*K 1.3 2021 nebyla v ČR pro kombinaci atezolizumabu s etopozidem a karboplatinou a pro kombinaci durvalumabu
s etopozidem a platinovým derivátem stanovena úhrada.

8.2.3 Volba léčby v II. linii:
• u nemocných s objektivní léčebnou odpovědí trvající alespoň 3 měsíce a s následným relapsem zjištěným nejméně po
3 měsících od ukončení chemoterapie I. linie, je možno použít stejné léky jako v I. linii,
• u nemocných, u kterých nebylo dosaženo objektivní léčebné odpovědi I. linií léčby nebo s relapsem v období kratším
než 3 měsíce od skončení léčby I. linií je v II. linii nutno podat jiný chemoterapeutický režim.

8.2.4 Příklady chemoterapií použitelné až po selhání standardních kombinací
• topotekan v monoterapii,
• paklitaxel v monoterapii.

8.3 Maligní mezoteliom pleury
Standardní kombinace pro 1. linii je cisplatina + pemetrexed.

8.4 Thymom, thymický karcinom
Na prvním místě je vždy zvažován resekční výkon. Adjuvantní radioterapie je zvažována od II. stádia (transkapsulární
invaze).
V případě R1 resekce je indikována pooperační radioterapie, ev. v kombinaci s chemoterapií u thymického karcinomu.
V případě R2 resekce je indikována definitivní chemo-radioterapie.
V případě lokálně pokročilých stádií, která nejsou indikována k operaci, je indikována konkomitantní chemo-radioterapie.
V případě metastatického postižení je indikována chemoterapie.
Doporučené režimy chemoterapie:
Cisplatina/doxorubicin/cyklofosfamid (CAP) – thymom
Karboplatina/paclitaxel – thymický karcinom
Doxorubicin/cykloforfamid/cisplatina/vinkristin (ADOC) – thymom/thymický karcinom
Cisplatina/etoposid (PE) – thymom/thymický karcinom
Sledování po léčbě: CT hrudníku každých 6 měsíců po dobu 2 let, následně 1× ročně po dobu 5 let u thymického karcinomu a 10 let u thymomu.

8.5 Léčba kostní nádorové choroby
Součástí paliativní léčby kostní nádorové choroby (osteolytických, osteoblastických nebo smíšených kostních metastáz)
ve všech liniích léčby jsou léky ovlivňující metabolismus kostí (BMA – bone modifying agents): Indikace, způsob podání,
dávka, viz kapitola 27 – Farmakoterapie kostní nádorové nemoci.

8. 6 Léčebné přípravky použité v léčbě nádorů plic, maligního mezoteliomu pleury a maligního thymomu a jejich doporučená schémata
dávka (mg/m2)
NSCLC – neoadjuvantní
karboplatina/paklitaxel
paklitaxel
karboplatina

způsob podání

den

opakování cyklu

i.v.
i.v.

1.
1.

à 3 týdny

p.o.
i.v.
i.v.

1., 8.
1., 8.
1.

à 3 týdny

80
80

p.o.
i.v.

1., 8.
1.

à 3 týdny

175
AUC 5

i.v.
i.v.

1.
1.

à 3 týdny

200
AUC 6

NSCLC – adjuvantní
karboplatina/vinorelbin – p.o. nebo i.v.
vinorelbin
60
vinorelbin
30
karboplatina
AUC 5
Eskalace dávky vinorelbinu na 80 mg/m2 od 2. cyklu
cisplatina/vinorelbin – p.o.
vinorelbin
cisplatina
karboplatina/paklitaxel
paklitaxel
karboplatina

karboplatina/paklitaxel
paklitaxel
200
i.v.
1.
karboplatina
AUC 6
i.v.
1.
Počet cyklů v neoadjuvanci 2–4, v adjuvanci 4–6, po 2. cyklu je nutné přešetření k posouzení efektu léčby
NSCLC – paliativní: 1. linie
cisplatina/vinorelbin
vinorelbin
25
i.v.
1., 8.
cisplatina
80
i.v.
1.
				

à 3 týdny

à 3 týdny
4–6 cyklů

karboplatina/vinorelbin – p.o.
vinorelbin
60
p.o.
1., 8.
karboplatina
AUC 5
i.v.
1.
à 3 týdny
				
1. cyklus
+			
vinorelbin
80
p.o.
1., 8.
karboplatina
AUC 5
i.v.
1.
à 3 týdny
				
4–6 cyklů
cisplatina/vinorelbin – p.o.
vinorelbin
80
p.o.
1., 8.
cisplatina
80
i.v.
1.
				

à 3 týdny
4–6 cyklů

docetaxel/cisplatina
docetaxel
cisplatina

à 3 týdny

75
80

i.v.
i.v.

1.
1.

dávka (mg/m2)

způsob podání

den

opakování cyklu

cisplatina/gemcitabin
gemcitabin
1200
i.v.
1., 8.
cisplatina
80
i.v.
1.
				

à 3 týdny
4–6 cyklů

cisplatina/IFS/mitomycin
mitomycin
8
i.v.
1.
cisplatina
50
i.v.
1.
ifosfamid
3000
i.v.
1.
				

à 3 týdny
4–6 cyklů

cisplatina/pemetrexed
pemetrexed
500
i.v.
1.
cisplatina
80
i.v.
1.
				
Dávkování cisplatiny: 75–80 mg/m2

à 3 týdny
4–6 cyklů

pemetrexed v udržovací léčbě
pemetrexed
500
i.v.
1.
à 3 týdny
				do progrese
karboplatina/paklitaxel/bevacizumab
bevacizumab
7,5 mg/kg
i.v. inf. (90 minut)
1.
paklitaxel
200
i.v.
1.
karboplatina
AUC 6
i.v.
1.
à 3 týdny
				
6 cyklů
+				
bevacizumab
7,5 mg/kg
i.v. inf. (90 minut)
1.
à 3 týdny
				do progrese
Délku infuze je možné při dobré snášenlivosti zkrátit na 60 minut a následně na 30 minut
docetaxel/karboplatina
docetaxel
75
i.v.
1.
karboplatina
AUC 6
i.v.
1.
				

à 3 týdny
4–6 cyklů

gemcitabin/karboplatina
gemcitabin
1200
i.v.
1., 8.
karboplatina
AUC 5
i.v.
1.
				

à 3 týdny
4–6 cyklů

vinorelbin/karboplatina
vinorelbin
25
i.v.
1., 8.
karboplatina
AUC 6
i.v.
1.
				

à 3 týdny
4–6 cyklů

karboplatina/paklitaxel
paklitaxel
90
i.v.
1., 8., 15.
karboplatina
AUC 6
i.v.
1.
				
Dávkování karboplatiny: 5–6 AUC

à 4 týdny
4–6 cyklů

dávka (mg/m2)

způsob podání

den

opakování cyklu

gefitinib
gefitinib

250 mg

p.o.

1.

denně do progrese

erlotinib
erlotinib

150 mg

p.o.

1.

denně do progrese

afatinib
afatinib

40 mg

p.o.

1.

denně do progrese

NSCLC – paliativní: 2. linie
docetaxel
docetaxel
75
i.v.
1.
				
docetaxel/nintedanib
docetaxel
nintedanib

75
200 mg

i.v.
p.o.

1.
2.–21.

à 3 týdny
4–6 cyklů

à 3 týdny do progrese

pemetrexed
pemetrexed
500
i.v.
1.
				
erlotinib
erlotinib

à 3 týdny
4–6 cyklů

150 mg

p.o.

1.

denně do progrese

NSCLC – paliativní: 3. linie
erlotinib
erlotinib
150 mg

p.o.

1.

denně do progrese

SCLC – 1. linie
cisplatina/etoposid
cisplatina
80
i.v.
1.
etoposid
100
i.v.
1., 2., 3.
				
IFS/karboplatina/etoposid
karboplatina
300
i.v.
1.
ifosfamid
5000
i.v.
1.
etoposid
120
i.v.
1., 2., 3.
				
Pro vybrané pacienty, není standardní v 1. linii, nutná uroprotekce, nutná profylaktická aplikace G-CSF
EC
karboplatina
etoposid

AUC 6
100

CAV
doxorubicin
40
cyklofosfamid
1000
vinkristin
1,4
Vinkristin: většinou celková dávka 2 mg

à 3 týdny
4 cykly

à 4 týdny
4–6 cyklů

i.v.
i.v.

1.
1., 2., 3.

à 3 týdny

i.v.
i.v.
i.v.

1.
1.
1.

à 3 týdny

dávka (mg/m2)

způsob podání

den

opakování cyklu

2,3

p.o.

1.–5.

à 3 týdny

i.v.
i.v.
i.v.

1.
1.
1.

à 3 týdny

doxorubicin/docetaxel
doxorubicin
50
i.v.
docetaxel
75
i.v.
Nestandardní režim spíše pro resistentní a refrakterní formu

1.
1.

à 3 týdny

Thymický karcinom 1. linie:
PAC
doxorubicin
50
i.v.
1.
cyklofosfamid
500
i.v.
1.
cisplatina
50
i.v.
1.
				

à 3 týdny
2–4 cykly

CAPP
doxorubicin
20
i.v.
1.–3.
cyklofosfamid
500
i.v.
1.
cisplatina
30
i.v.
1.–3.
prednison
0,6 mg/kg
p.o.
1.–5.
				

à 3 týdny
2–4 cykly

SCLC – 2. linie
topotekan
topotekan

SCLC – 2.–3. linie
CAV
doxorubicin
50
cyklofosfamid
500
vinkristin
1,4
Vinkristin: většinou celková dávka 2 mg

CAV
doxorubicin
50
i.v. kont. inf.
1.
cyklofosfamid
800
i.v.
1.
vinkristin
1,4
i.v.
1.
				
Vinkristin: většinou celková dávka 2 mg
ADOC
doxorubicin
40
i.v.
1.
cyklofosfamid
700
i.v.
4.
cisplatina
50
i.v.
1.
vinkristin
0,6
i.v.
3.
				
CHOP
doxorubicin
50
i.v.
1.
cyklofosfamid
500
i.v.
1.
vinkristin
1,4
i.v.
1.
prednison
0,6 mg/kg
p.o.
1.–5.
				
Vinkristin: většinou celková dávka 2 mg

à 3 týdny
2–4 cykly

à 3 týdny
2–4 cykly

à 3 týdny
2–4 cykly

dávka (mg/m2)

způsob podání

den

opakování cyklu

PACE
doxorubicin
45
i.v.
1.
cyklofosfamid
800
i.v.
1.
cisplatina
80
i.v.
1.
etoposid
80
i.v.
1.–3.
				

à 3 týdny
2–4 cykly

PE
cisplatina
60
i.v.
1.
etoposid
120
i.v.
1.–3.
				

à 3 týdny
2–4 cykly

Carbo-Px
paklitaxel
225
i.v.
1.
karboplatina
AUC 5
i.v.
1.
				

à 3 týdny
2–4 cykly

VIP
cisplatina
60
i.v.
1.
ifosfamid
1200
i.v.
1.
etoposid
120
i.v.
1.–3.
				

à 3 týdny
2–4 cykly

Thymický karcinom: 2. linie
PAC
doxorubicin
50
i.v.
1.
cyklofosfamid
500
i.v.
1.
cisplatina
50
i.v.
1.
				
Cílem je dokončit 2–4 cykly

à 3 týdny
2–4 cykly

ADOC
doxorubicin
40
i.v.
1.
cyklofosfamid
700
i.v.
4.
cisplatina
50
i.v.
1.
vinkristin
0,6
i.v.
3.
				

à 3 týdny
2–4 cykly

PE
cisplatina
60
i.v.
1.
etoposid
120
i.v.
1.–3.
				

à 3 týdny
2–4 cykly

Maligní mezoteliom
cisplatina/pemetrexed
pemetrexed
500
i.v.
1.
cisplatina
80
i.v.
1.
				
Dávkování cisplatiny: 75–80 mg/m2

à 3 týdny
4–6 cyklů

Dávkování léky biologické léčby a imunoterapie
přípravek

dávka

způsob aplikace

opakování cyklu

afatinib

40 mg

p.o.

1× denně

erlotinib

150 mg

p.o.

1× denně

gefitinib

250 mg

p.o.

1× denně

osimertinib

80 mg

p.o.

1× denně

dacomitinib

45 mg

p.o.

1× denně

alectinib

600 mg

p.o.

2× denně s jídlem

brigatinib

90 mg
180 mg

p.o.
p.o.

1× denně den 1–7
1× denně od 8. dne

ceritinib

450 mg

p.o.

1× denně s jídlem

crizotinib

250 mg

p.o.

2× denně

lorlatinib

100 mg

p.o.

1× denně

entrectinib

600 mg

p.o.

1× denně

larotrectinib

100 mg

p.o.

2× denně

dabrafenib +
trametinib

150 mg
2 mg

p.o.
p.o.

2× denně
1× denně

atezolizumab

1200 mg

i.v.

3 týdny

durvalumab

10 mg/kg

i.v.

2 týdny

durvalumab

1500 mg

i.v.

4 týdny

nivolumab

240 mg

i.v.

2 týdny

nivolumab

480 mg

i.v.

4 týdny

pembrolizumab

200 mg

i.v.

3 týdny

pemrolizumab

400 mg

i.v.

6 týdnů (jen monoterapie)

ramucirumab

10 mg/kg

i.v.

3 týdny, před chemoterapií

nintedanib

200 mg

p.o.

2×denně, den 2–21

necitumumab

800 mg

i.v.

den 1 + 8, 3 týdny

8.6 Sledování nemocných po onkologické léčbě
I po diagnóze rakoviny plic je velmi důležité doporučit abstinenci od kouření včetně pasivní expozice tabákovému kouři.
Ovlivní se tak významně doba přežití, účinnost onkologické léčby i kvalita života. Pokud lékař nemá kapacitu, měl by
doporučit nejbližší možnost intenzivní léčby závisloti na tabáku. Kontakty jsou např. na webu Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku www.slzt.cz: přes 40 center pro závislé na tabáku, cca 200 lékáren poskytujících poradenství, telefonní

linka pro odvykání, adiktologické ambulance či mobilní aplikace zdarma. Další weby jsou např. www.koureni-zabiji.cz ,
www.bezcigaret.cz.
Nejlepší prognózu mají ti nemocní, u nichž byl nádor diagnostikován v operabilním stadiu a provedena úspěšná resekce
plicního tumoru. Podíl radikálně operovaných nemocných ze skupiny všech pacientů s nemalobuněčným bronchogenním karcinomem je poměrně nízký a v jednotlivých regionech České republiky může být odlišný. V celé České republice
nepřesahuje 20 %. Prognóza u pacientů s neoperabilním lokoregionálně pokročilým onemocněním či generalizovaným
onemocněním je i přes aplikovanou léčbu špatná. Medián přežití těchto nemocných obvykle nepřesahuje 18–24 měsíců
jde-li o místně pokročilý nádor, a 12–18 měsíců, byl-li v době stanovení diagnózy plicní nádor již diseminovaný. I přes výše
uvedené údaje je vhodné sledování nemocných s karcinomem plic po ukončení léčby.
Sledování nemocných s karcinomem plic po ukončení onkologické léčby (dispenzarizace) se týká všech nemocných
s karcinomem plic. Patří do rukou pneumologa, který se onkologické problematice věnuje dlouhodobě nebo do rukou
klinického onkologa, který má nastavenou spolupráci s pneumologem. V průběhu sledování je potřebná spolupráce
s praktickým lékařem, a pokud nebyl nemocný léčen v komplexním onkologickém centru i s klinickým onkologem a
pneumologem.
Sledování nemocných po ukončené léčbě má za cíl časně odhalit progresi v období, kdy je rozsah nádoru a stav výkonnosti takový, že je možná další léčba. Z publikovaných studií vyplývá, že k zachycení recidivy dochází většinou při klinickém
vyšetření. Prodloužení života nebylo při pravidelném sledování prokázáno, ale včasné zahájení léčby při progresi vede
k zamezení nebo zpomalení příznaků, které karcinom plic vyvolává. Včasné zachycení progrese umožňuje nejen léčbu
chirurgickou, chemoterapii, biologickou léčbu, radioterapii, ale i včasné zahájení léčby paliativní.
Dalším cílem sledování je zachycení jiného, duplicitního nádoru (karcinomu plic nebo nádoru v jiné lokalizaci). Nemocní
s karcinomem plic jsou totiž ohroženi vznikem duplicity ve 2–15 %.
V průběhu sledování nemocných s karcinomem plic lze identifikovat i neonkologické problémy, jako jsou komplikace dříve podané nebo provedené léčby, a také souběžná onemocnění, která jsou někdy mylně interpretována jako progrese
základního onemocnění.
Na frekvenci kontrol po ukončení léčby není jednoznačný názor, ale většina publikací se shoduje na následujícím postupu. Po radikální léčbě karcinomu plic je v prvním roce od jejího ukončení doporučeno provádět kontroly po 3 měsících.
Během kontroly se odebírá anamnéza, provádí fyzikální vyšetření, radiologické vyšetření včetně CT, hematologické a biochemické vyšetření včetně nádorových markerů a bronchoskopické vyšetření. V průběhu 2. a 3. roku jsou doporučeny
kontroly po 4 měsících, 4. a 5. rok po 6 měsících a v následujících letech jedenkrát ročně. Při každé kontrole je nutné zaměřit se při odběru anamnézy především na obtíže, zejména na novou nebo recidivující bolest na hrudníku, nově vzniklý
kašel nebo změnu charakteru kašle, hemoptýzu, chrapot, škytavku, hubnutí, nechutenství, neurologické obtíže, kostní
bolest.
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