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protinádorové imunoterapie
Základní údaje o časném a lokálně pokročilém stádiu NSCLC

Časná stádia nemalobuněčného karcinomu plic
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Incidence a diagnóza časného stádia NSCLC
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Incidence a přežívání u karcinomu plic

Klasifikováno podle SEER staging klasifikačního systému, který nemá přímý vztah k TNM 
klasifikaci, která je používaná onkology a popsaná v tomto modulu.

1. GLOBOCAN 2018; 2. American Cancer Society. Cancer Facts & Figures 2019.  
3. SEER database 1975–2016

Celkově se v roce 20191

odhadovalo  2 093 876
nových případů karcinomu plic

z nichž přibližně 85% bude NSCLC2

Poměr případů podle stádií (US pacienti)*3

Lokalizované (19%)

Regionální (24%)

Vzdálené (55%)

Není známo 
(2%)

0

20

40

60

80

Lokalizované Regionální Vzdálené Není známo

5-
le

té
 re

la
tiv

ní
př

ež
ití

, %

5-leté relativní přežití (US pacienti)3

61,4%

34,5%

6,1%
14,6%

Časné a lokálně pokročilé 
stádium NSCLC:  typicky 

klasifikované jako 
lokalizované nebo regionální 

onemocnění podle SEER

https://www.uicc.org/news/new-global-cancer-data-globocan-2018
hhttps://www.cancer.org/content/dam/cancer-org/research/cancer-facts-and-statistics/annual-cancer-facts-and-figures/2019/cancer-facts-and-figures-2019.pdf
https://seer.cancer.gov/csr/1975_2016/
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Skríning každé 1 až 2 roky u vysoce rizikových pacientů (typicky ve věku
50 – 74 let s anamnézou dlouhodobého nebo značného kouření)

je podpořen dvěma studiemi v USA a Evropě

Pacienti v časném stádiu mají větší šanci na dlouhodobé 
přežití, proto je potřeba diagnostikovat NSCLC co nejdříve

*Skríninkem je v USA pověřen Medicare a Medicaid. V Evropě je skrínik karcinomu plic 
doporučen, ale není běžně prováděn.  

Incidence stádia I a II NSCLC  se pravděpodobně zvyšuje díky stárnutí populace 

a zavedením skríningu vysoce rizikových jedinců v některých zemích*

National Lung Screening Trial (NLST)
20% snížení mortality karcinomu plic

NELSON trial
26% snížení mortality karcinomu plic         

u mužů a 39% snížení u žen

Aberle et al. NEJM 2011; 2. NCCN Guidelines for Lung Cancer Screening v1.2020; 3. 
Yousaf-Khan, et al. Thorax 2017; 4. Konig, et al. WCLC 2018.

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1102873
https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/lung_screening.pdf
https://thorax.bmj.com/content/thoraxjnl/72/1/48.full.pdf
https://wclc2018.iaslc.org/media/2018%20WCLC%20Press%20Program%20Press%20Release%20De%20Koning%209.25%20FINAL%20.pdf


Staging karcinomu plic
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Staging karcinomu plic se provádí pomocí 
UICC TNM skórovacího  systému

Rami-Porta, et al. J Thorac. Oncol. 2014; Carter, et al. Radiographics 2018; 
NCCN guidelines v1.2020

UICC: Union for International Cancer Control

Systém TNM stagingu je 
zavedená metoda k určení 

stádia karcinomu plic

Popisuje 
anatomický rozsah 

onemocnění

Poskytuje standardní cestu 
popisu nádoru, která je 

srozumitelná na celém světě

NCCN guidelines používají AJCC TNM skórovací systém, 
který se lehce liší od UICC systému

Definice T, N a M T primární nádor N regionální lymfatické uzliny M vzdálené metastázy

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25436796
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29528831
https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/nscl.pdf
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Karcinom plic se klasifikuje do 4 stádii

Detterbeck, et al. Chest 2017

Primární 
nádor

Primární 
nádor

Primární 
nádor

Možné 
metastázy v 
lymfatických 
uzlinách

Metastázy v 
lymfatických
uzlinách

Primární 
nádor

Metastatický
nádor

Játra

Kosti

Mozek

STÁDIUM IVSTÁDIUM IIISTÁDIUM IISTÁDIUM I

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27780786
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Terminologie stagingu onemocnění: 
co je časné stádium a lokálně pokročilý NSCLC?

Časné stádium
Stádium onemocnění I a II: Převážná většina je 

resekovatelná (kompletní resekce (R0) je možná). 
Klasifikace časného stádia NSCLC je na základě 

prognózy, nicméně ESMO a NCCN guidelines mají 
rozdílné definice

Lokálně pokročilé 
Stádium III onemocnění

Primární 
nádor

Primární

nádor
Primární 
nádor

Možné 
metastázy v 
lymfatických 
uzlinách

Metastázy 
v lymfatických 
uzlinách

STÁDIUM IIISTÁDIUM IISTÁDIUM I

Resekovatelné Potenciálně 
resekovatelné

Neresekovatelné
Není možná 

kompletní resekce 
(R0) 

U CIT studií se časné stádium NSCLC týká stádia I a II onemocnění, plus vybraných 
případů stádia III, kde je proveditelná úplná resekce nádoru

*ESMO odkazuje na UICC TNM klasifikaci, zatímco NCCN odkazuje na klasifikaci AJCC TNM 
Asijská expertní skupina má podobné definice NSCLC

Postmus, et al. Ann Oncol 2017; Ghysen and Vansteenkiste, Curr. Opin. Oncol. 2019; NCCN guidelines v1.2020
Tan, et al. J Thorac Oncol 2019

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28881918
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30325753
https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/nscl.pdf
https://www.jto.org/article/S1556-0864(19)33640-8/pdf
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Terminologie stagingu onemocnění: 
co je časné stádium a lokálně pokročilý NSCLC?

Časné stádium

Stádium I a II onemocnění: Převážná většina je 
resekovatelná (Kompletní resekce (R0) je možná). 

Klasifikace časného stádia NSCLC je na základě 
prognózy, nicméně ESMO a NCCN guidelines mají 

rozdílné definice

Lokálně pokročilé 
Stádium III onemocnění

Primary 
tumour

Primary 
tumour

Primární 
nádor

Lymph node 
metastasis 
possible

Metastázy 
v lymfatických 
uzlinách

STÁDIUM IIISTÁDIUM IISTÁDIUM I

Resekovatelné Potenciálně 
resekovatelné

Neresekovatelné
Není možná 

kompletní resekce 
(R0) 

U CIT studií se časné stádium NSCLC týká stádia I a II onemocnění, plus vybraných 
případů stádia III, kde je proveditelná úplná resekce nádoru

*ESMO odkazuje na UICC TNM klasifikaci, zatímco NCCN odkazuje na klasifikaci AJCC TNM 
Asijská expertní skupina má podobné definice NSCLC

Klasifikace časného onemocnění je na základě prognózy, 
nicméně ESMO a NCCN guidelines mají rozdílné definice

ESMO guidelines* klasifikují časné stádium karcinomu plic jako 
stádium I až II, a lokálně pokročilé jako stádium III

NCCN guidelines* klasifikují časné stádium jako stádium I           
a vybrané nádory s negativními uzlinami stádia IIA, a lokálně 

pokročilé jako stádia II–III s pozitivními uzlinami

Postmus, et al. Ann Oncol 2017; Ghysen and Vansteenkiste, Curr. Opin. Oncol. 2019; NCCN guidelines v1.2020
Tan, et al. J Thorac Oncol 2019

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28881918
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30325753
https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/nscl.pdf
https://www.jto.org/article/S1556-0864(19)33640-8/pdf
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T staging byl aktualizován 8. vydáním
UICC  TNM klasifikace

Bold ukazuje  8. vydání stagingu a závorka 7. vydání stagingu Rami-Porta, et al. J Thorac. Oncol. 2014; Detterbeck, J Thorac Cardiovasc Surg 2018

N kategorie

Celkové stádium

Popis v 7. vydání T/M 7. vydání T/M 8. vydání N0 N1 N2 N3

≤ 1 cm T1 T1a IA1 (IA) IIB (IIA) IIIA IIIB

> 1–2 cm T1 T1b IA2 (IA) IIB (IIA) IIIA IIIB

> 2–3 cm T1 T1c IA3 (IA) IIB (IIA) IIIA IIIB

> 3–4 cm T2 T2a IB IIB (IIA) IIIA IIIB

> 4–5 cm T2 T2b IIA (IB) IIB (IIA) IIIA IIIB

> 5–7 cm T2 T3 IIB (IIA) IIIA (IIB) IIIB (IIIA) IIIC (IIIB)

Struktury T3 T3 IIB IIIA IIIB (IIIA) IIIC (IIIB)

> 7cm T3 T4 IIIA (IIB) IIIA IIIB (IIIA) IIIC (IIIB)

Diafragma T3 T4 IIIA (IIB) IIIA IIIB (IIIA) IIIC (IIIB)

Endobronchiální: umístění/atelectáza 3–4 cm T3 T2a IB (IIB) IIB (IIIA) IIIA IIIB

Endobronchiální: umístění/atelectáza 4–5 cm T3 T2b IIA (IIB) IIB (IIIA) IIIA IIIB

T4 T4 T4 IIIA IIIA IIIB IIIC (IIIB)

M1a M1a M1a IVA (IV) IVA (IV) IVA (IV) IVA (IV)

M1b jedna léze M1b M1b IVA (IV) IVA (IV) IVA (IV) IVA (IV)

M1c více lézí M1c M1c IVB (IV) IVB (IV) IVB (IV) IVB (IV)

Bylo IIB, nyní IB v 8. 
vydání doporučení 

Bylo IIIA, nyní IIIB  v 
8. vydání doporučení

Bylo IB, nyní IIA  v 8. 
vydání doporučení

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25436796
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29061464
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L: levá; R: pravá

Mapování lymfatických uzlin u NSCLC

Žádné metastázy v regionálních uzlinách

Ipsilaterální plicní nebo hilární uzliny

Ipsilaterální mediastinální/subkarinální uzliny 

Kontralaterální hilární, 
mediastinální/supraklavikulární

N1

N2

N3

N0

Radiologický asistent

Lymfatické uzliny jsou seskupeny        
do “etáži” nebo zón



M
-C

Z
-0

0
0

0
0

7
1

1

• Staging lymfatických uzlin se u primárního 
nádoru doporučuje před chirurgickou 
resekcí plicního nádoru klinického stádia II 
nebo III

– Disekce a mapování uzlin N1 a N2 by 
mělo být rutinní součástí resekce 
nádoru plic

• Přítomnost nebo absence postižení uzlin 
N2 by mělo být stanoveno invazivním 
stagingem před zahájením léčby

– postižení mediastinálních uzlin má vliv 
na prognózu a léčebná rozhodnutí

Lymfatické uzliny jsou hodnoceny před a během 
operace k určení rozsahu uzlinového postižení

LN, lymfatická uzlina

NCCN guidelines v1.2020; Postmus, et al. Ann Oncol 2017
Tan, et al. J Thorac Oncol 2019

Léčebná doporučení v ESMO guidelines rozlišují mezi postižením v jedné N2 lokalizaci a 
postižení ve více lokalizacích – zkušený multidisciplinární tým má zásadní význam v každé 

komplexním multimodální léčebné strategii/rozhodnutí

Zobrazovací CT 
sken

Invazivní LN 
výsledky Kategorie N2

Terapeutický 
přístup

Žádné zvětšené 
LNs a periferní 

nádor

Není 
vyžadováno, 

pokud 
negativní LN 

na PET

Chirurgie: 
nepředvídané 

N2

Adjuvantní 
chemoterapie 
(radioterapie)

Žádné zvětšené 
N2 uzliny, ale  

centrální nádor 
nebo 

hilární LNs
Zvětšené 

diskrétní N2 LNs

Potencionálně 
resekovatelné

N2

Vyhrazené 
multidisciplinární 

hodnocení 

Chirurgická  
multimodální 

léčba

N0–N1

N2

N3

Rozsáhlá 
infiltrace 

mediastinálních 
N2

Není 
vyžadováno

Neresekovatelné 
N2

Nechirurgická 
multimodální 

léčba

Navrhovaný algoritmus pro léčbu u pacientů s lokoregionální NSCLC na základě 
zobrazovacího, invazivního zhodnocení stagingu LN a multidisciplinárního posouzení

Před léčbou je nezbytné pečlivě vyhodnotit 
postižení lymfatických uzlin pomocí 

radiologického a, je-li indikováno, invazivního 
stagingu (e.g. EBUS, mediastinoskopie) 

https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/nscl.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28881918
https://www.jto.org/article/S1556-0864(19)33640-8/pdf


Současné možnosti léčby časného a lokálně 
pokročilého stádia NSCLC
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Léčebné přístupy závisí na stádiu onemocnění

Optimální management léčby vyžaduje 
multidisciplinární spolupráci

• Specifická kombinace chirurgie, 
radioterapie a chemoterapie závisí na 
specifických charakteristikách 
pacientova onemocnění

Onkologická onemocnění v časném 
stádiu mohou být resekována

s kurativním záměrem



M
-C

Z-
00

00
07

11

Přehled chirurgických možností u resekovatelného
NSCLC

Asijská expertní skupina a má podobná doporučení
NCCN guidelines v1.2020; Postmus, et al. Ann Oncol 2017 (ESMO guidelines) 

Tan, et al. J Thorac Oncol 2019; Sanchez-Lorente, et al. Future Oncol 2018

Pro pacienty ve stádiu I nebo II NSCLC, kteří jsou schopni 
podstoupit operaci, chirurgická lobektomie nabízí nejlepší 

šanci na uzdravení

Malé tumory 

Větší tumory
>2cm

je doporučeno odstranění celého laloku

Stádium III onemocnění je 
heterogenní, liší se v T a N skóre

– N2 onemocnění může být 
resekovatelné, ale často je 
neresekovatelné; N2 onemocnění je 
občas detekováno pouze během 
operace

– Pro každého pacienta s N2 
onemocněním se doporučuje 
pooperační, multimodalitní zhodnocení, 
zahrnující konzultace s radiačními 
onkology ke stanovení přínosů a rizik 
adjuvantní radioterapie

U III stádia onemocnění zůstává optimální 
léčba N2 choroby výzvou

Lymfatické uzliny se hodnotí během operace, kdy se 
stanoví rozsah postižení uzlin

Minimálně invazivní lobektomie je standardem 
léčby u časného karcinomu plic. Ve vybraných 
situacích mohou být zvažovány menší resekce.

může být odstraněna část plicního laloku

https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/nscl.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28881918
https://www.jto.org/article/S1556-0864(19)33640-8/pdf
https://www.futuremedicine.com/doi/abs/10.2217/fon-2017-0387
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Přehled chirurgických možností u resekovatelného
NSCLC

Asijská expertní skupina a má podobná doporučení
NCCN guidelines v1.2020; Postmus, et al. Ann Oncol 2017 (ESMO guidelines) 

Tan, et al. J Thorac Oncol 2019; Sanchez-Lorente, et al. Future Oncol 2018

Pro pacienty ve stádiu I nebo II NSCLC, kteří jsou schopni 
podstoupit operaci, chirurgická lobektomie nabízí nejlepší 

šanci na uzdravení

Malé tumory 

Větší tumory
>2cm

je doporučeno odstranění celého laloku

Stádium III onemocnění je 
heterogenní, liší se v T a N skóre

– N2 onemocnění může být 
resekovatelné, ale často je 
neresekovatelné; N2 onemocnění je 
občas detekováno pouze během 
operace

– Pro každého pacienta s onemocněním 
N2 se doporučuje pooperační, 
multimodalitní zhodnocení, zahrnující 
konzultace s radiačními onkology ke 
stanovení přínosů a rizik adjuvantní 
radioterapie

U III stádia onemocnění zůstává optimální 
léčba N2 choroby výzvou

Lymfatické uzliny se hodnotí během operace, kdy se 
stanoví rozsah postižení uzlin

Minimálně invazivní lobektomie je standardem 
léčby u časného karcinomu plic. Ve vybraných 
situacích mohou být zvažovány menší resekce.

může být odstraněna část plicního laloku

N2 pacienti jsou nejkontroverznější skupinou pacientů s NSCLC a po 
multidisciplinárních konzultacích by měli být léčeni zejména v centrech

https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/nscl.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28881918
https://www.jto.org/article/S1556-0864(19)33640-8/pdf
https://www.futuremedicine.com/doi/abs/10.2217/fon-2017-0387
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Fyziologické zhodnocení před resekcí karcinomu plic

acut off hodnoty 60% předpovídané hodnoty vybrané na základě nepřímých důkazů a 
posudku odborníka CPET, kardiopulmonární zátěžový test; DLCO: difúzní kapacita plic pro 
oxid uhelnatý; FEV1: usilovně vydechnutý objem za 1 sekundu; PFT: plicní funkční test;   
ppo: předpovídatelné pooperační; SCT: test chůze do schodů; SWT: kyvadlový test chůzí; 
VO2max: maximální rychlost spotřeby kyslíku Brunelli A, et al. Chest 2013, Brunelli A, et al. Eur Respir J 2009

ppoFEV1%
ppoDLCO%

Pozitivně nízce rizikový nebo 
negativní kardiologické vyšetření

ppoFEV1 a
ppoDLCO >60%a

ppoFEV1 nebo 
ppoDLCO <60% A

obojí >30%

ppoFEV1 nebo 
ppoDLCO <30% CPET

Algoritmus pro torakotomii a hlavní anatomickou resekci 
(lobektomii nebo větší operaci)

SCT <22m 
NEBO SWT 

<400m  

Chůze do 
schodů nebo 

kyvadlová chůze

SCT >22m nebo
SWT >400m  

Nízké riziko

Střední riziko

Vysoké riziko

VO2max 
>20ml/kg/min 
nebo >75%

Pozitivní vysoce rizikové 
kardiologické vyšetření

VO2max 
10–20ml/kg/min 
nebo 35–75%

VO2max 
<10ml/kg/min 
nebo <35%

~10% mortalita

3–5% mortalita

~1%mortalita

Je nezbytné určit, zda budou pacienti 
tolerovat chirurgický zákrok nebo zda 

je onemocnění zvladatelné léky

PFTs zahrnuje spirometrii, zhodnocení objemu plic a difúzní kapacity. 
Abnormální PFTs může být dále zhodnoceno pomocí kvantitativní 

ventilace/ perfuzním scanem nebo kardiopulmonárním zátěžovým testem

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23649437
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19567600
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Výsledky resekce nádoru v časném stádiu NSCLC

Rami-Porta, et al. J. Thorac. Oncol. 2014

Symbol Název Definice

R0 Beze zbytku Bez identifikovatelného nádoru, 
negativní okraje

R1 Mikroskopický zbytek Mikroskopický + okraje
bez viditelného nádoru

R2 Velký zbytek Viditelný nebo hmatatelný nádor

Do klinických studií jsou obvykle zahrnuti 
pouze pacienti s resekcí R0

Pacienti s resekcí R1 a R2 mohou 
podstoupit další chirurgický zákrok, 

chemoterapii, radioterapii nebo jejich 
kombinaci jako adjuvantní léčbu

Resekce R0 jsou možné u většiny 
pacientů s NSCLC v časném stádiu

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25436796
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Přehled radioterapie pro časné nebo lokálně pokročilé 
stádium NSCLC

PORT: pooperační radioterapie; SABR: Stereotaktická ablační radioterapie
Asijská expertní skupina má podobná doporučení

NCCN guidelines v1.2020; Postmus, et al. Ann Oncol 2017 (ESMO guidelines) 
Tan, et al. J Thorac Oncol 2019; Fiorica J Thorac Dis 2017

Radioterapie může být použita s kurativním záměrem u těch 
pacientů, kteří jsou neoperabilní (např. z důvodu komorbidit), 

odmítnou operaci nebo mají vysoké riziko u chirurgického 
zákroku. 

U pacientů ve stádiu I nebo II, kteří nejsou vhodní nebo ochotní 
podstoupit operaci, můžeme zvážit SABR, a to v případě 

negativního postižení v uzlinách.

Pacienti s N2 onemocněním s pozitivními uzlinami mohou 
dostat souběžně chemoradiaci, zvláště pokud mají víceetážové

onemocnění.

Radioterapie může být použita po chirurgické operaci, pokud se 
nedosáhlo kompletní resekce (R0).

Použití pooperační radioterapie (PORT) u 
NSCLC zůstává kontroverzní. Omezené 

údaje naznačují, že PORT může být 
přínosem pro pacienty s N2 pozitivními 

uzlinami.

https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/nscl.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28881918
https://www.jto.org/article/S1556-0864(19)33640-8/pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5394061/
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Neoadjuvantní a adjuvantní systémová léčba

Lewis, et al. Front. Oncol. 2018

Neoadjuvantní léčba 

O
p
e
ra

ce

Adjuvantní léčba

Adjuvantní léčba se dává po primární léčbě, obvykle 
ke snížení rizika rekurence v důsledku eradikací 
mikrometastáz

Před operaci Po operaci

Cíle léčby

Neoadjuvantní léčba se dává před hlavní léčbou 

U resekovatelných nádorů, neoadjuvantní léčba: 

• může snížit velikost nádor

• může zvýšit šance na vyléčení včasnou léčbou 
mikrometastáz

• může potenciálně zlepšit compliance v léčbě

U hraničně resekovatelných nádorů neoadjuvantní léčba:

• může snížit velikost nádoru

• může vést k dostatečnému downstagingu pro umožnění 
resekce Lewis, et al. Front. Oncol. 2018

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29410947
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29410947
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NCCN guidelines pro resekovatelný NSCLC 
(UICC 8. vydání)

*Příklady vysoce rizikových faktorů  mohou zahrnovat špatně diferencované nádory 
(zahrnující plicní neuroendokrinní nádory [vyjma dobře diferencovaných 
neuroendokrinních nádorů]), vaskulární invaze, klínovitou resekci, tumory >4cm, 
viscerální pleurální postižení a neznámý stav lymfatických uzlin (Nx). Tyto faktory 
nezávisle nemusí být indikací a mohou být brány v úvahu při stanovení léčby adjuvantní 
chemoterapií. NCCN guidelines v1.2020;

V současné době neexistují žádná schválená léčba imunoterapií ani 
cílenou léčbou v rámci adjuvantní léčby u NSCLC

Probatorní chirurgický 
výkon a resekce + disekce  

mediastinálních 
lymfatických uzlin nebo 

jejich systematické 
vzorkování

[v případě N2 onemocnění, 
definitivní souběžná 
chemoradiace nebo 

indukční  chemoterapie + 
radioterapie]

IA2&3

IIA

IIB

IB

IIIA

Resekovatelné
onemocnění

Iniciální léčba (po zhodnocení 
lymfatických uzlin) Adjuvantní léčba (pro R0 resekované nádory)

Pozorování nebo chemoterapie u vysoce rizikových* pacientů

Pozorování nebo chemoterapie u vysoce rizikových* pacientů

Chemoterapie

Pozorování

Chemoterapie nebo sekvenční CRT

https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/nscl.pdf
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Neoadjuvantní terapie u resekovatelného NSCLC

Asijská expertní skupina má podobná doporučení

NSCLC Meta-analysis Collaborative Group, Lancet 2014; Blumenthal, et al. J. Thorac. 
Oncol. 2018; Postmus, et al. Ann Oncol 2017 (ESMO guidelines); NCCN guidelines 

v1.2020; Tan, et al. J Thorac Oncol 2019

Neoadjuvantní terapie

Neoadjuvantní chemoterapie se obvykle podává ke snížení velikosti nádoru a ke zvýšení šance na vyléčení 
(resekovatelný) nebo ke snížení stagingu nádoru před operací (neresekovatelný)

Pacienti se stádiem II nebo IIIA (T3, N1) NSCLC mohou 
být v úvodu léčeni chemoterapií ještě před operací, pokud 

jsou kandidáty pro tuto léčbu po operaci

NCCN ESMO
U I–II stádia onemocnění je preferována adjuvantní 

chemoterapie před neoadjuvantní léčbou

Možné obavy z neoadjuvantní chemoterapie zahrnují zvýšené perioperační komplikace, pacienti se stávají 
neresekovatelnými před potenciálně léčebným chirurgickým zákrokem:

• Incidence perioperačních komplikací a pooperační mortalita se významně neliší u pacientů léčených  
neoadjuvantní chemoterapii a těmi, kteří jsou indikováni přímo k operaci (metaanalýza) 

• Málo pacientů (3% až 3,5%) zažívá takovou progresi nádoru během neoadjuvantní chemoterapie, že se jejich 
onemocnění stane neresekovatelné

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(13)62159-5/fulltext
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30268698
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28881918
https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/nscl.pdf
https://www.jto.org/article/S1556-0864(19)33640-8/pdf
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Adjuvantní CHT
5-leté á = 5,4%

HR = 0,89 Neoadjuvantní CHT
5-leté á = 5%

HR = 0,87

Pignon et al. 
JCO 2008
LACE Meta 
Analysis

Metaanalýza 15 
randomisovaných  
studií. Lancet 2014

Role (neo)adjuvantní chemoterapie u resekovatelných
NSCLC (UICC 7. vydání)

Pignon, et al. J Clin Oncol 2008; Meta-analysis of 15 randomised studies. Lancet 2014

Adjuvantní chemoterapie: přínos v OS u adjuvantní chemoterapie na bázi cisplatiny ve srovnání s léčbou bez chemoterapie
Neoadjuvantní chemoterapie: má podobný přínos v přežití jako adjuvantní chemoterapie, a je doporučena odbornými 
společnostmi v mnoha případech ve stádiu IIIA NSCLC

30 denní operační 
mortalitě nebo mortalitě během 6 měsíců od 

randomizace  (preoperatční
chemoterapie vs. samotná operace)

Bez rozdílu v:
Nebyly pozorovány žádné rozdíly zejména v přežití mezi 

různými použitými chemoterapeutickými režimy, deriváty platiny 
nebo léčebnými schématy

Metaanalýza 15 randomizovaných studií. Lancet 2014

Bez předoperační 
chemoterapie
Předoperační chemoterapie

Čas od randomizace (roky)

Př
ež

ití

Příhody  Celkem
745         1207
682          1178

Čas od randomizace (roky)

Chemoterapie
Bez chemoterapie

C
el

ko
vé

 p
ře

ži
tí 

(%
)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18506026
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Neoadjuvantní versus adjuvantní chemoterapie 
u pacientů s resekovatelným NSCLC

Lim, et al, J Thorac Oncol 2009

Systematický přehled a nepřímé srovnání metaanalýz
randomizovaných studií

Metaanalýzy neoadjuvantní vs. adjuvatní chemoterapie

• 32 randomizovaných studií zahrnujících 10 000+ pacientů

• OS HR 0,99 (95% CI: 0,81–1,21)
• DFS HR 0,96 (95% CI: 0,77–1,20)

Neoadjuvantní chemoterapie nebyla hodnocena tak 
rozsáhle jako pooperační terapie. Nicméně, srovnání 
výsledků obou modalit však neodhalilo zásadní rozdíl 

v celkovém přežití.“ “

ESMO guidelines (Postmus P. et al. 2017)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19861907
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Adjuvantní a neoadjuvantní chemoterapie 
(UICC 8. vydání)

*Současná doporučení na základě  UICC TNM stagingu 8. vydání 
‡Pro souběžné CRT jsou uvedeny další pokyny
Asijská expertní skupina má podobná doporučení (Tan, et al. J Thorac Oncol 2019) 1. Postmus, et al. Ann Oncol 2017 (ESMO guidelines); NCCN guidelines v1.2020;

Chemoterapeutické režimy 
u neoadjuvantní a adjuvantní 

léčby

Chemoterapeutické režimy 
u pacientů s komorbiditami nebo
u těch, kteří netolerují cisplatinu

• Cisplatina + pemetrexed

• Cisplatina + etopozid

• Cisplatina + gemcitabin

• Cisplatina + docetaxel

• Cisplatina + vinorelbin

• Karboplatina + paklitaxel

• Karboplatina + gemcitabin

• Karboplatina + 

pemetrexed

NCCN guidelines2

Všechny režimy mohou být použité pro sekvenční 
chemoterapii/radioterapii‡

V současné době zde není možnost cílené léčby u časného stádia NSCLC 
mimo klinické studie

Adjuvantní chemoterapie na 
bázi platiny

• Měla by být nabízena pacientům s 
resekovatelným NSCLC ve stádiu 
II nebo III a může být zvažována u 
pacientů s NSCLC ve stádiu IB 
nebo u pacientů s primárními 
nádory >4cm*1

• Adjuvantní chemoterapie není 
doporučena u pacientů ve stádiu 
IA onemocnění

• Nejvíce studovaný režim 
adjuvantní léčby je cisplatina + 
vinorelbin

• ESMO u neoadjuvantní léčby 
nedoporučuje žádné specifické 
režimy

ESMO guidelines1

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28881918
https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/nscl.pdf
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Léčebná doporučení: pozitivní okraje (R1/R2 resekce) 
a neresekovatelný NSCLC

*pokud je možná
Asijská expertní skupina má podobná doporučení (Tan, et al. J Thorac Oncol 2019)

1. NCCN guidelines v1.2020;
2. Postmus, et al. Ann Oncol 2017 (ESMO guidelines)

Léčebná doporučení – ESMO guidelines2

Neresekovatelný
NSCLC

• Souběžná CHRT je léčebná modalita u neresekovatelných stádií IIIA a IIIB
• Pokud není možná souběžná CHRT, chemoterapie následovaná definitivní RT je vhodnou 

alternativou
• Chemoterapie na základě platiny je optimální pro kombinaci s RT u stádia III
• Pro CRT u stádia III, by měly být podávány 2–4 cykly souběžné chemoterapie 

• Standardem péče stádia III neresekovatelného NSCLC post-CRT je durvalumab
(PACIFIC režim)

Léčebná doporučení – NCCN guidelines1

Stádium IB/IIA
• Re-resekce* ± chemoterapie
• Radioterapie ± chemoterapie
• Chemoterapie pouze pro stádium IIA

NSCLC                 
s pozitivními okraji
(R1/R2 resekce) 

Stádium IIB
R1 • Re-resekce* + chemoterapie

• Chemoradiace (sekvenční nebo souběžná)

• Re-resekce* + chemoterapie
• Souběžná chemoradiace

R2

https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/nscl.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28881918
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Přechod CIT od metastatického k časnému 
a lokálně pokročilému stádiu NSCLC

Antonia, et al. N Engl J Med 2017; Antonia, et al. N Engl J Med 2018

Imunoterapie 
onkologických 

onemocnění prokázala 
účinnost u 

metastatického NSCLC

Studie fáze III PACIFIC prokázala zlepšení PFS a OS u 
monoterapie durvalumabu jako léčby neresekovatelného
stádia III NSCLC po chemoradioterapii

• Tato zjištění vedla ke schválení monoterapie durvalumabem v této 
indikaci

• Tato data ukázala potencionální roli imunoterapie v časném stádiu 
NSCLC

Byla prezentována slibná data studií fáze II pro CIT jako adjuvantní a neoadjuvantní léčbu 
v časném stádiu NSCLC

• Potenciál CIT v této indikaci nadále zkoumají probíhající studie fáze III

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1709937
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1809697
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Shrnutí: 
Definice časného stádia NSCLC1

Neoadjuvantní a adjuvantní terapii v současnosti3

Současné možnosti léčby a nenaplněné lmedicínské potřeby2
Chemoterapie je léčebnou možností pro pacienty s resekcí R0 ke snížení rizika rekurence

Neoadjuvantní i adjuvantní chemoterapie prodlužuje OS u pacientů s resekovatelným NSCLC 

Časné stádium NSCLC je stádium I–II NSCLC, zatímco stádium III NSCLC je většinou považováno za lokálně pokročilé 

Stanovení optimální léčby pro stádium III N2 onemocnění je výzvou, protože se jedná o heterogenní skupinu

Pokud se nedosáhne kompletní resekce (R0) možnosti zahrnují další operaci, chemoterapii a radioterapii

Neoadjuvantní chemoterapie + CIT u resekovatelných NSCLC má za cíl iniciovat co největší možnou imunitní odpověď před resekcí 
nádoru

Nenaplněná medicínská potřeba ve zlepšení šancí na vyléčení v časném stádium NSCLC
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CIT Akademie
Společně měníme budoucnost

protinádorové imunoterapie

M-CZ-00000711


