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SOUHRN 

Úvod: V léčbě inoperabilního nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) je léčbou volby u pacientů v 

dobrém celkovém stavu konkomitantní chemoradioterapie. Cílem této retrospektivní studie je 

analýza přežití ve vztahu k různým proměnným a analýza příčin selhání léčby. 

Materiál a metody: V období 4/1996 až 9/2008 bylo indikováno k radikální konkomitantní 

chemoradioterapii pro lokálně pokročilý a primárně inoperabilní NSCLC 133 nemocných (98 mužů, 35 

žen) o průměrném věku 62 let. Radioterapie byla předepsána v dávce 59,4-60Gy/ 30-33 frakcích 1x 

denně. Chemoterapie byla podávána ve složení cisplatina/ vinorelbin ve čtyřtýdenním cyklu, od roku 

2002 v třítýdenním cyklu, celkově 4 cykly. V 7 % případů byl konkomitantně podáván paklitaxel 60 

mg/m2. Individuálně byla po ukončení konkomitantní chemoradioterapie indikována operace. 

Celkové přežití bylo podrobeno regresní analýze podle těchto proměnných: pohlaví, věk, stav 

výkonnosti (PS), stadium, histologický typ, skutečná dávka radioterapie, interval mezi zahájením 

chemoterapie a radioterapie a režim chemoterapie. 

Výsledky: V celém souboru byl zjištěn medián přežití 19,4 měsíce a 5leté přežití 21 %. Recidiva 

nastala v 20 % jen lokálně, v 13 % současně jako lokální i vzdálená progrese a ve 30 % případů jako 

vzdálené metastázy, v 17 % nebyla lokalizace recidivy zjištěna. Mozek byl prvním místem recidivy v 14 

% případů. 13 % pacientů podstoupilo operaci, v 59 % z nich bez reziduálního nádoru. Multivariační 

analýza prokázala delší přežití u delšího intervalu mezi zahájením chemoterapie a radioterapie 

(p=0,003), prognostický význam resekce (0,00009), navíc jako nezávislé faktory pro delší přežití byly 

stanoveny tyto parametry: ženské pohlaví (p=0,025), vyšší dávka radioterapie (p=0,02) a třítýdenní 

cyklus chemoterapie (p = 0,001). 

Závěry: Konkomitantní chemoradioterapií lokálně pokročilého NSCLC jsme dosáhli přežití 

srovnatelného s výsledky v randomizovaných studiích fáze III. Hlavní příčnou selhání léčby byly 

vzdálené metastázy. Význam operace je nutno hodnotit obezřetně, protože byla provedena u 

pacientů s žádným nebo velmi malým reziduem choroby. 
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