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SOUHRN 

Úvod: Kombinace chemoterapie a radioterapie (RT) je standardním léčebným postupem u 

nemocných v limitovaném stadiu malobuněčného plicního karcinomu (LD SCLC). Preventivní ozáření 

mozku (PCI) je doporučováno jako standard v případě kompletní remise (CR) nebo parciální remise 

(PR) v hrudníku. Časná a konkomitantní RT je podle některých důkazů účinnější než pozdější ozáření, 

a to za cenu vyšší toxicity. V této práci jsme analyzovali prognostický význam proměnných vztažených 

k nemocným i k léčbě v souboru pacientů s LD SCLC léčených radikálně podle lokálního protokolu. 

Materiál a metody: Do této analýzy byli zařazeni všichni nemocní s LD SCLC léčení na Onkologické 

klinice Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) v Praze od 1. 1. 2000. Základem léčby byla chemoterapie 

(CHT) založená na platinovém derivátu s etoposidem v dávce 4-6 cyklů. Ozáření hrudníku bylo 

plánováno v dávce 45 – 66 Gy v normofrakcionaci, přednostně konkomitantně s CHT, sekvenční 

strategie byla preferována ve věku nad 70 let a v případě komorbidit nebo horšího výkonnostního 

stavu. V případě dosažení CR a od roku 2007 PR mohlo být doporučeno PCI. Profylaxe myeloidními 

růstovými faktory (G-CSF) byla v některých případech indikována podle zvážení ošetřujícího lékaře v 

souladu se současnými standardy. Statistickou analýzou bylo testováno, zda je ovlivněno přežití 

některým z těchto faktorů: pohlaví, věk, načasování a dávka RT, režim chemoterapie, podání G-CSF, 

léčebná odpověď, aplikace PCI. 

Výsledky: V období leden 2000 – září 2010 bylo do tohoto sledování zařazeno 80 nemocných, 49 

mužů, 31 žen. CHT byla převážně založena na cisplatině (70 %), RT se střední dávkou 57,6 Gy byla 

podávána konkomitantně u 56 % a sekvenčně u 26 % nemocných, 18 % nebylo ozářeno buď pro 

špatný stav, nebo při radikální resekci nádoru. Radiační ezofagitis stupně 3+4 nastala významně 

častěji v případě konkomitantní chemoradioterapie (konkomCHRT) než sekvenční chemoradioterapie 

(sekvenCHRT) (49 % vs 24 %, < 0,05). Četnost všech odpovědí (RR) 91 % a CR 47 % při konkomCHRT se 

nelišila významně od sekvenCHRT (RR 86 %, CR 38 %). V celém souboru jsme zaznamenali medián 

přežití 17,1 měsíce a 3leté a 5leté přežití 25 % a 18 %. Významně delší přežití bylo zjištěno u pacientů, 

kteří měli PCI, konkomCHRT, léčbu cisplatinou nebo dosažení CR. Střední doba přežití bez progrese 

byla 13 měsíců v celé skupině. Významně delší doba bez progrese byla zjištěna v případě CR, PCI nebo 

podání cisplatiny. Při kombinaci konkomCHRT a preventivního ozáření mozku po dosažení CR nebo 

PR přežívalo dlouhodobě 32 % pacientů. 

Závěry: V našem souboru nemocných s LD SCLC mělo kromě dosažení CR významný pozitivní vliv na 

celkové přežití podání konkomCHRT, podání PCI a léčba cisplatinou. Tento postup by měl být 

standardem u všech nemocných s LD SCLC, pokud nemají jasně definovanou kontraindikaci. 
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