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CEL PRACY
W ostatniej dekadzie w wielu randomizowanych badaniach oceniano korzyści wynikające
z zastosowania neoadiuwantowej i adiuwantowej chemioterapii u chorych
na niedrobnokomórkowego raka płuca. Autorzy niniejszego artykułu analizują najnowsze dane
dotyczące chemioterapii stosowanej w okresie okołooperacyjnym u chorych
na niedrobnokomórkowego raka płuca w stopniu zaawansowania IIIA N2, a także dalsze
kierunki badań dotyczących tego zagadnienia.
OSTATNIE ODKRYCIA
Zidentyﬁkowano i omówiono cztery badania retrospektywne, dwa badania II fazy i cztery
badania III fazy dotyczące chemioterapii neoadiuwantowej, a także jedno badanie
retrospektywne, dwa badania II fazy i dwa badania III fazy poświęcone chemioterapii
adiuwantowej.
PODSUMOWANIE
Uzyskane dotąd dowody naukowe nie pozwalają na zmianę obowiązujących obecnie zaleceń
dotyczących postępowania u chorych na potwierdzonego wynikiem biopsji
niedrobnokomórkowego raka płuca w stopniu zaawansowania klinicznego IIIA N2.
Preferowaną metodą leczenia pozostaje radiochemioterapia. Nie udowodniono wyższości
chirurgii skojarzonej z chemioterapią neoadiuwantową lub adiuwantową nad napromienianiem.
U chorych, u których nieoczekiwanie rozpoznaje się raka w stopniu zaawansowania pN2 mimo
właściwej przedoperacyjnej diagnostyki śródpiersia, powinna być stosowana adiuwantowa
chemioterapia oparta na cisplatynie, a być może również uzupełniająca resekcję radioterapia.
SŁOWA KLUCZOWE
chemioterapia, leczenie skojarzone, radioterapia, rak w stopniu zaawansowania IIIA N2,
leczenie chirurgiczne

WPROWADZENIE

Chorzy na niedrobnokomórkowego raka płuca (nonsmall cell lung cancer, NSCLC) w stopniu zaawansowania IIIA tworzą niejednorodną grupę złożoną z chorych na nowotwory ograniczone do płuca (T3 N1), ale także chorych, u których występują przerzuty w węzłach chłonnych śródpiersia po tej samej stronie (T1-3 N2). U około 10-15% chorych na nowo
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rozpoznanego NSCLC ustalony stopień zaawansowania to
IIIA N2.1,2•• W tej grupie znajdują się zarówno nowotwory pierwotnie kwaliﬁkowane do resekcji z subklinicznymi
mikroprzerzutami stwierdzonymi w węzłach chłonnych, jak
też przypadki pierwotnie nieresekcyjne z rozległymi wieloogniskowymi przerzutami do węzłów chłonnych. Uwzględniając tę znaczną różnorodność, wśród chorych na NSCLC
w stopniu zawansowania IIIA N2 wyróżniono pięć podgrup (tab. 1).2•• W niniejszym artykule omówiono szczegółowo jedynie chorych z przerzutami do węzłów
chłonnych śródpiersia (zarówno pojedynczymi, jak i mnogimi, podgrupa IIIA3), wykrytymi w chwili rozpoznania nowotworu zarówno na podstawie pozytonowej tomograﬁi
emisyjnej z użyciem ﬂuorodezoksyglukozy (ﬂuorodeoxyglucose-positron emission tomography, FDG-PET), jak
i mediastinoskopii lub innych technik umożliwiających pobranie wycinków z węzłów chłonnych śródpiersia.
Leczenie chorych na NSCLC w III stopniu zaawansowania wymaga podjęcia działań mających na celu wyleczenie zarówno miejscowe, jak i układowe. Jeśli jest to
niekwaliﬁkujący się do resekcji rak w stopniu IIIA N2,
standardowo stosuje się jednoczesną radiochemioterapię
opartą na pochodnych platyny. Rola leczenia chirurgicznego u chorych z podgrupy IIIA3, u których nowotwór
uznaje się za resekcyjny, budzi kontrowersje. Uważa się,
że u niektórych chorych pierwotna operacja jest korzystna, mimo że u większości z nich wkrótce pojawiają się
miejscowe nawroty nowotworu i/lub przerzuty odległe.
Złe wyniki dotyczące przeżycia po wyłącznej operacji
przyczyniły się do podjęcia wysiłków zmierzających
do uzupełnienia leczenia chirurgicznego chemioterapią
i/lub radioterapią.
W kilku randomizowanych badaniach stwierdzono
poprawę przeżycia chorych po doszczętnym usunięciu
NSCLC dzięki zastosowaniu uzupełniającej chemioterapii. Dowody na to przedstawiono w przeprowadzonej
niedawno metaanalizie, w której w podgrupie chorych
na raka w stopniu zaawansowania pIIIA (głównie,
choć nie wyłącznie, pN2) wykazano zmniejszenie ryzyka
zgonu o 17-20% i poprawę odsetka 5-letniego przeżycia
o 13-15%.3•,4 Korzystny wpływ na przeżycie całkowite
był jednak mniej wyraźny w metaanalizie danych poszczególnych uczestników randomizowanych badań dotyczących pooperacyjnej chemioterapii,5 ale włączono do niej
również chorych, u których po operacji zastosowano poprawiającą wyleczenia miejscowe radioterapię (postoperative radiotherapy, PORT). Stwierdzono, że zastosowanie
PORT u chorych z grupy pN2 nie poprawia wyraźnie
przeżycia, ale w niewielkim stopniu, choć znamiennie,
zmniejsza częstość występowania miejscowych nawrotów.2••,6 Wyniki analizy podgrup uczestników randomizowanych badań dotyczących chemioterapii adiuwantowej,7
a także retrospektywnych badań populacyjnych,8 sugerują jednak korzystny wpływ PORT na przeżycie chorych
na raka w stopniu zaawansowania IIIA.
Teoretycznie chemioterapię neoadiuwantową cechuje przewaga nad chemioterapią uzupełniającą. Ta pierw-

TABELA 1
Podgrupy chorych na raka w stopniu zaawansowania IIIA
Podgrupa

Opis

IIIA0
IIIA1

T3 N1 lub T4 N0-1 bez zajęcia N2
Przerzuty w węzłach chłonnych rozpoznane
przypadkowo w badaniu histopatologicznym
tkanek usuniętych podczas operacji
Przerzuty w węzłach chłonnych (pojedyncza grupa)
rozpoznane w trakcie operacji
Przerzuty w węzłach chłonnych (jedna lub kilka
grup) rozpoznane przed torakotomią (na podstawie
mediastinoskopii, biopsji węzłów wykonanej inną
metodą lub badania FDG-PET)
Rozległe lub nieruchome liczne pakiety N2

IIIA2
IIIA3

IIIA4

FDG-PET – pozytonowa tomograﬁa emisyjna z użyciem
ﬂuorodezoksyglukozy. Zaadaptowano z Mignon i wsp.3

sza sekwencja chemioterapii przyczynia się bowiem
do redukcji masy nowotworu i ułatwia jego doszczętne
wycięcie wraz z węzłami chłonnymi, zmniejszając w ten
sposób stopień zaawansowania raka. Ponadto dochodzi
do ograniczenia rozsiewu komórek nowotworowych
w trakcie operacji. Jest to także forma przeprowadzanego in vivo testu wrażliwości na chemioterapię oraz metoda zwiększająca akceptację leczenia przez chorych
i poprawiająca przestrzeganie przez nich zaleceń.2••,9
Potencjalną wadą neoadiuwantowej chemioterapii jest
jednak odroczenie usunięcia pierwotnego ogniska nowotworu oraz zwiększenie ryzyka działań niepożądanych
i umieralności okołooperacyjnej.9
W dwunastu randomizowanych badaniach porównano skuteczność neoadiuwantowej chemioterapii skojarzonej z zabiegiem operacyjnym ze skutecznością wyłącznego
leczenia chirurgicznego u chorych na NSCLC w stopniu
zaawansowania IIIA z różnym zakresem zajęcia węzłów
chłonnych N2 (przegląd w Budrett i wsp.10). Wielu z tych
badań nie opublikowano w formie odrębnych doniesień.
Na podstawie łącznej analizy danych dotyczących przeżycia, uzyskanych w tych badaniach, można uznać, że
neoadiuwantowa chemioterapia skutkuje poprawą odsetka 5-letniego przeżycia z 6 do 14%. Wartość tej analizy
osłabiają jednak pewne czynniki zaburzające, takie jak heterogenne grupy chorych, niewielkie populacje włączane
do badań oraz różnorodność leczenia zastosowanego
po operacji.
Po uwzględnieniu stopnia zaawansowania nowotworu metaanaliza 10 randomizowanych badań z grupą
kontrolną11 wykazała bezwzględną poprawę odsetka
5-letniego przeżycia o 6-7% u chorych na NSCLC
w stopniu zaawansowania cIIIA (zwiększenie odsetków
przeżycia z 15-35 do 21-42%).10 Brakuje jednak danych
dotyczących odrębnie podgrupy chorych na raka w stopniu zaawansowania IIIA3.
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Retrospektywne

I/II fazy

II fazy

III fazy

III fazy

III fazy

Yap
i wsp.14

Edelman
i wsp.15

Dudek
i wsp.16

Albain
i wsp.17••

Thomas
i wsp.18••

Felip 9
i wsp.1

528

624

524

429

22

47

33

110

153

Liczba
chorych

I-II (>IIIA N2 17)

IIIB
I-II-T3 N1
(>IIIA N2 139)

IIIA

IIIA

IIB-IIIA (IIIA 14)

(IIIA N2 31)

IIIB
IIIA (33)/IIIB (14)

IIIA

IIIA

IIIA N2

Stopień
zaawansowania raka
(liczba chorych)

II: CT adiuwantowa
III: CT przed operacją
(3 kursy, paklitaksel/
karboplatyna)
I: 2 + 2 kursy CT
→ operacja
u odpowiadających
I: 2 kursy CT operacja
u odpowiadających
→ 2 kursy CT

9,7
2

98
86

4,9

4,2

261/196

15
9

11

9

8
2

NR

8
NR

267/240

211/139
201/174

212/189

264/142

216/202
213/194

22/14

47/28

<1

12,5

32

25

10,7

Umieralność
(%) PP

28

Analizowane
populacje
ITT/PP

I fazy: eskalacja dawek CT
i jednoczesna RT
II fazy: identyczna RT
+ CT do maksymalnej
dawki tolerowanej w I fazie
3 kursy gemcytabiny
z karboplatyną i talidomidem
→ operacja
2 kursy CT + RT 45 Gy:
jeśli brak progresji →
I: resekcja
II: RT do 61 Gy (CT
= cisplatyna/etopozyd)
3 kursy CT → 2 razy
na dobę RT + CT
→ operacja
I: tylko operacja

I: indukcyjna CT
→ utrzymywanie się N2
→ operacja
II: indukcyjna CT
→ pN0-1 → operacja
III: tylko operacja
CT trzema lub dwoma
lekami → operacja
→ ± RT lub CT
3 kursy CT dwoma
lekami + RT
→ operacja

Schemat
leczenia

69

68

26,0
31,5

25,1

15,7

23,6
22,2

42

PP 55,8

ITT 29,6

29,9

15
NR

27

28

Mediana
czasu OS
(miesiące)

NR-NR-NR

NR-NR-NR

NR-44,9-36,6
NR-48,4-38,3

NR-41,9-34,1

NR-28-21

NR-NR-27
NR-NR-20

NR-NR-NR

64-NR-NR

NR-NR-36

NR-NR-12
NR-NR-46

NR-NR-35

NR-NR-32

Przeżycie
2-3-5-letnie
(%)

NR

NR

26,0
31,5

25,1

9,5

12,8
10,5

21

NR

18,3

NS
NR

NS

NS

Mediana
czasu PFS
(miesiące)

CT – chemioterapia, ITT – populacja intention-to-treat (chorzy randomizowani), NR – nie podano, NS – brak znamienności, OS – przeżycie całkowite, PFS – przeżycie bez progresji nowotworu,
PP – zgodnie z protokołem (chorzy operowani), RT – radioterapia.

III fazy

Retrospektywne

Carretta
i wsp.13

Westeel
i wsp.20

Retrospektywne

Mansour
i wsp.12

Autor

Rodzaj
badania

Doniesienia poświęcone leczeniu neoadiuwantowemu

TABELA 2
Chemioterapia u chorych na NSCLC w stopniu IIIA N2
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Kontrowersje budzi nadal poprawa loko-regionalnej
skuteczności leczenia dzięki zastosowaniu chemioterapii
indukcyjnej powodującej redukcję stopnia zaawansowania IIIA3. Niektórych zaskakuje fakt, że zastosowanie
pierwotnej operacji, a następnie leczenia uzupełniającego nie przynosi równie dobrych lub nawet lepszych
wyników. W niniejszym artykule przeanalizowano najnowsze dane dotyczące neoadiuwantowej i adiuwantowej chemioterapii u chorych na NSCLC w stopniu
zaawansowania IIIA3. Dane zaczerpnięto z następujących źródeł:
1. Z bazy danych PubMed po wpisaniu wymienionych wyżej słów kluczowych. Ograniczono się
do doniesień opublikowanych w ciągu ostatnich
2 lat (2008-2009), w których stosowano leczenie
chirurgiczne (również jako składową postępowania). Następnie nadal selekcjonowano artykuły
tak, aby u co najmniej części leczonych chorych
NSCLC był w stopniu zaawansowania IIIA.
2. Z ostatnich wytycznych European Society for Medical Oncology (ESMO), American College of
Chest Physicians (ACCP), National Institute for
Health and Clinical Excellence (NICE) i National
Comprehensive Cancer Center oraz materiałów
opublikowanych przez nie w latach 2005-2008.
3. Ze streszczeń doniesień przedstawianych na kongresach naukowych American Society of Clinical
Oncology (ASCO), World Conference on Lung
Cancer (WCLC) i ESMO od 2008 r.
4. Ze strony www.clinicaltrials.gov po wpisaniu
przedstawionych wyżej słów kluczowych
i uwzględnieniu materiałów zawartych w punktach 1 oraz 3.
5. Gdy tylko było to możliwe, ponownie analizowano chorych na raka w stopniu IIIA N2 lub podgrupy IIIA3, biorąc pod uwagę najnowsze źródła
oraz kolejne wyniki uzyskane w tych samych grupach badanych.
WYNIKI

Poniżej przedstawiono kilka badań poświęconych
neoadiuwantowej i adiuwantowej chemioterapii.
Na wstępie omówiono badania retrospektywnie, później
zaś badania II i III fazy.
Chemioterapia neoadiuwantowa

Odnaleziono cztery retrospektywne badania, których
uczestników leczono m.in. chirurgicznie (tab. 2).12-16,
17••,19,20 Wyniki badania Mansoura i wsp.12 sugerują,
że resekcja płuca jest uzasadniona nawet u chorych,
u których po chemioterapii indukcyjnej utrzymywały się
zmiany N2. W porównaniu wynikami, które uzyskali
w swych grupach chorych Carretta i wsp.13 oraz Yap
i wsp.,14 nie stwierdzono przewagi radiochemioterapii
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nad wyłączną chemioterapią stosowanymi jako leczenie
indukcyjne. Podobnie jak we wcześniejszych badaniach,
operacja przyniosła największą korzyść chorym, u których możliwe było wykonanie resekcji R0, uzyskano
zmniejszenie stopnia zaawansowania nowotworu
w zakresie węzłów chłonnych oraz stwierdzono całkowitą odpowiedź patologiczną (pathologic complete
response, pCR). Brakuje jednak danych dotyczących tych
podgrup pochodzących z badań randomizowanych.21
Odnaleziono sześć badań prospektywnych. W badaniu I i II fazy15 wykazano, że hiperfrakcjonowana radioterapia i chemioterapia poprzedzające operację
u chorych na NSCLC w stopniu zaawansowania IIIA lub
IIIB są bezpieczne i dobrze tolerowane. Wśród 47 uczestników badania (u 31 chorych rak był w stopniu IIIA N2)
u 28 przeprowadzono kompletne zaplanowane leczenie
trzema metodami, w tym leczenie chirurgiczne. Stwierdzono, że u chorych na zaawansowanego miejscowo
NSCLC jest możliwe zastosowanie tak agresywnego postępowania. Wykorzystanie hiperfrakcjonowanej radioterapii jest atrakcyjne w praktyce klinicznej, ponieważ
umożliwia podanie większej dawki całkowitej napromieniania bez wydłużania całkowitego czasu leczenia. Dostępne dane dotyczące hiperfrakcjonowanej radioterapii
stosowanej z założeniem indukcyjnym nie wskazują jednak na poprawę wyników leczenia.18••,22 Podczas badania II fazy Dudek i wsp.16 oceniali aktywność kliniczną
neoadiuwantowego leczenia karboplatyną, gemcytabiną
i talidomidem u 22 chorych na NSCLC w stopniu zaawansowania IIB-IIIA. U 14 z nich (63%) rak był w stopniu zaawansowania IIIA. U 70% chorych (n=14)
stwierdzono częściową odpowiedź, u 20% (n=4) stabilizację nowotworu, a u 10% (n=2) jego progresję.
U 14 chorych (70%) odnotowano zmniejszenie stopnia
zaawansowania raka, które umożliwiło wykonanie
10 resekcji pojedynczego płata płuca (45,5%), resekcji
dwóch płatów w pojedynczym przypadku (4,5%) oraz
usunięcia całego płuca u trzech chorych (13,64%). Najczęstszym działaniem niepożądanym ze strony układu
krwiotwórczego była neutropenia 3 stopnia (55%).
Stwierdzono, że proﬁl bezpieczeństwa tego typu leczenia
był zbliżony do obserwowanego po zastosowaniu tego samego schematu chemioterapii bez talidomidu. Brakuje danych swoistych dla stopnia zaawansowania nowotworu.
W randomizowanym badaniu III fazy przeprowadzonym przez German Lung Cancer Cooperative Group18••
w grupie 524 chorych porównywano skuteczność leczenia neoadiuwantowego przy użyciu jednoczesnej radiochemioterapii z wyłączną chemioterapią. W grupie
wyłącznej chemioterapii po operacji stosowano uzupełniające napromienianie w dawce 54 Gy. Nasilone działania niepożądane i zgony obserwowano znacząco
częściej w grupie otrzymującej radioterapię przed operacją, przy czym odsetek zgonów po operacji był niemal
dwukrotnie większy (9 vs 4,5%), zwłaszcza po usunięciu całego płuca. Mimo że intensywniejsze leczenie indukcyjne zwiększało odsetek pCR, nie znalazło to
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przełożenia na poprawę ostatecznych wyników. Nasuwa
się też wątpliwość, czy pCR może być surogatem wyniku leczenia. Tylko u 33% uczestników tego badania
NSCLC był w stopniu zaawansowania IIIA. Wydaje się,
że zarówno przed leczeniem indukcyjnym, jak i po nim,
nie określono dokładnie kryteriów resekcyjności nowotworu, a wyniki porównania dwóch schematów postępowania indukcyjnego, chemioterapii i radiochemioterapii
mogą być zaburzone przez różnice występujące między
ocenianymi grupami, takie jak stosowanie standardowego frakcjonowania lub hiperfrakcjonowania dawki oraz
radioterapii poprzedzającej operację lub PORT.
US Intergroup 013917•• było randomizowanym badaniem III fazy z grupą kontrolną, podczas którego chorym na potwierdzonego badaniem histopatologicznym
NSCLC w stopniu zaawansowania IIIA pN2 podawano
jednoczesną chemioterapię (dwa kursy cisplatyny w dawce 50 mg/m2 w 1, 8, 29 i 36 dniu łącznie z etopozydem
w dawce 50 mg/m2 w dniach 1-5 i 29-33) z radioterapią
(45 Gy), po czym kwaliﬁkowano ich albo do zabiegu
operacyjnego, albo do chemioterapii skojarzonej z radykalną radioterapią (zwiększanie dawki bez przerwy
do 61 Gy). Nie stosowano leczenia operacyjnego. W obu
grupach podawano też dwa dodatkowe kursy leczenia
cisplatyną i etopozydem. Celem badania była ocena, czy
włączenie operacji do schematu postępowania wydłuży
przeżycie chorych w porównaniu z obserwowanym
po wyłącznej radiochemioterapii, ponadto określenie
toksyczności leczenia w obu grupach oraz ujawnienie
przyczyn miejscowych i odległych nawrotów nowotworu. Dodanie operacji do schematu leczenia nie poprawiło wyraźnie przeżycia całkowitego, mimo że w grupie,
w której skojarzono trzy metody, przeżycie bez progresji nowotworu było znacząco lepsze, a częstość występowania wyłącznie miejscowych nawrotów mniejsza. Co
ciekawe, chociaż stopień zaawansowania raka w śródpiersiu klinicznie został zredukowany aż u 48% chorych
przydzielonych do grupy leczonej trzema metodami,
po zastosowaniu radioterapii w dawce 45 Gy całkowitą
odpowiedź patologiczną stwierdzono zaledwie u 14%,
co sugeruje, że dawka napromieniania była nieadekwatna. Najbardziej prawdopodobną przyczyną braku poprawy wyników był duży odsetek zgonów chorych
po usunięciu płuca, głównie z powodu ostrego zespołu
zaburzeń oddechowych i innych nieprawidłowości ze
strony układu oddechowego. Kolejnymi przyczynami
mogą być niedostateczna moc badania oraz rzadsze stosowanie chemioterapii uzupełniającej w grupie chirurgicznej. Nie wiadomo jednak, czy chemioterapia
konsolidacyjna wywarła jakikolwiek wpływ na przeżycie w grupie leczonej bez operacji. Autorzy przeprowadzili dostosowaną analizę eksploracyjną porównującą
grupę operowaną z leczoną zachowawczo, po czym wysunięto hipotezę, że skojarzone leczenie trzema metodami może przynieść korzyść, jeśli po radiochemioterapii
indukcyjnej wykonuje się doszczętną lobektomię, a nie
usuwa całe płuco, taka operacja przyczynia się bowiem

do zwiększenia umieralności okołooperacyjnej. Ta analiza może być jednak stronnicza, ponieważ nie uwzględniono w niej innych czynników rokowniczych, takich jak
płeć, wiek i markery biologiczne.
Spanish Neoadjuvant or Adjuvant Chemotherapy in
Patients With Operable Non-Small-Cell Lung Cancer
(NATCH)19 to wieloośrodkowe randomizowane badanie III fazy o trzech ramionach. Jego celem było określenie, czy zastosowanie trzech kursów paklitakselu
z karboplatyną po operacji lub przed nią poprawi 5-letnie przeżycie bez objawów nowotworu (disease-free
survival, DFS) w porównaniu z leczeniem polegającym
wyłącznie na operacji wśród chorych na raka w klinicznym stopniu zaawansowania IA (T >2 cm), IB, II i T3 N1.
Do badania włączono 624 chorych, z których 58 (29%)
przydzielono losowo do grupy pierwotnej operacji,
a u 35 (19%) chorych przydzielonych do ramienia
poprzedzającej operację chemioterapii nieoczekiwanie
rozpoznano raka w stopniu p ≥IIIA N2, mimo innej
oceny w trakcie klinicznego ustalania stopnia zaawansowania. Zaplanowaną chemioterapię otrzymało
90% chorych z ramienia leczenia neoadiuwantowego.
We wszystkich ramionach badania toksyczność chemioterapii, odsetki resekcyjności nowotworu, rodzaje operacji oraz umieralność po zabiegu były podobne.
W porównaniu z leczeniem chirurgicznym poprzedzająca operację chemioterapia wydawała się skutkować nieznamienną poprawą DFS. Po 3 latach obserwowano
poprawę DFS o 6,5%, po 5 latach zaś o 4,2%. Korzyści
wynikające z zastosowania chemioterapii przed operacją
obserwowano jedynie wśród chorych na raka w stopniu
zaawansowania T3 N1. Nie są dostępne dane pochodzące od chorych, u których nieoczekiwanie w badaniu histopatologicznym rozpoznano stopień pN2.
Podczas badania III fazy IFCT 000220 w grupie
528 chorych na resekcyjnego NSCLC porównywano
przed- i pooperacyjną chemioterapię prowadzoną
według dwóch schematów (gemcytabiną i cisplatyną
z paklitakselem i karboplatyną). Głównym punktem
końcowym było porównanie przeżycia całkowitego między dwiema strategiami leczenia (2 kursy + 2 kursy
u wykazujących odpowiedź przed operacją vs 2 kursy
przed operacją + 2 kursy po operacji u wykazujących
odpowiedź). Drugorzędowymi punktami końcowymi
były odsetki odpowiedzi, działania niepożądane oraz jakość życia. Rak w stopniu zaawansowania p ≥IIIA występował tylko u 17 (3%) chorych. Autorzy uznali, że
podanie czterech kursów chemioterapii przed operacją
jest możliwe do przeprowadzenia. Niezależnie od wyboru strategii leczenia umieralność pooperacyjna była
niewielka. Podanie czterech kursów chemioterapii
przed operacją chorym odpowiadającym na leczenie
przyczyniało się do lepszego przestrzegania zaleceń. Między grupami chemioterapii przed- i pooperacyjnej nie
obserwowano różnic w zakresie przeżycia całkowitego
ani DFS. Nie są dostępne dane swoiste dla stopnia zaawansowania nowotworu.
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Badanie
pilotażowe

II fazy

III fazy

III fazy

Tibaldi
i wsp.24

Stinchcombe
i wsp.25

Gottfried
i wsp.26

Felip
i wsp.19

624

156
(przedwcześnie
zakończone)

75

22

41

Liczba
chorych

I-II-T3 N1
(>IIIA N2 139)

IIB-IIIA
(56%)-IIIB

I-II-IIIA
(14 IIIA N2)-IIIB

I-II-IIIA
(11)-IIIB

IB-IIIA (26,8%
w stopniu IIIA)

Stopień
zaawansowania raka
(liczba chorych)
3-4 kursy CT
dwoma
lekami
(karboplatyna-paklitaksel)
4 kursy CT
dwoma
lekami
(cisplatyna-gemcytabina)
4 kursy CT
dwoma
lekami
(karboplatyna-docetaksel)
3 kursy CT
trzema lekami
(cisplatyna-winorelbina-ifosfamid/mesna)
→ operacja →
I: 2 kursy CT
trzema lekami
II: obserwacja
I: tylko operacja
II: CT adiuwantowa
III: CT przed
operacją (3 kursy,
paklitaksel/
karboplatyna)

Schemat
leczenia

I: 32,3
25,1
26,0
31,5
11
15
9

79/42
212/189
211/139
201/174

NR (nie
osiągnięto
mediany
czasu
przeżycia)
NR (nie
osiągnięto
mediany
czasu
przeżycia)

NR (nie
osiągnięto)

Mediana
czasu OS
(miesiące)

I: 31,8

2,8 (3 chorzy
zmarli w ciągu
30 dni
po operacji)

11

13

NR

Umieralność
(%) PP

79/37

155/136

72/57

22/21

41

Analizowane
populacje
ITT/PP

NR-59,5-47,1
NR-41,9-34,1
NR-44,9-36,6
NR-48,4-38,3

NR-62,2-48,7

NR-NR-NR

NR-NR-NR

NR-NR-NR

Przeżycie
2-3-5-letnie
(%)

II: 16,8
25,1
26,0
31,5

I: 16,8

NR (po
18 miesiącach
PFS=66%)

NR (nie
osiągnięto
mediany PFS)

12,1

Mediana
czasu PFS
(miesiące)

CT- chemioterapia, ITT – populacja intention-to-treat (chorzy randomizowani), NR – nie podano, NS – brak znamienności, OS – przeżycie całkowite, PFS – przeżycie bez progresji nowotworu,
PP – zgodnie z protokołem (chorzy operowani).

Retrospektywne

Carretero
i wsp.23

Autor

Rodzaj
badania

Doniesienia poświęcone leczeniu adiuwantowemu

TABELA 3
Chemioterapia u chorych na NSCLC w stopniu IIIA N2
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Chemioterapia adiuwantowa

Odnaleziono jedno badanie retrospektywne, jedno
pilotażowe, jedno badanie II fazy i trzy badania
III fazy.19,23-26
W retrospektywnym badaniu Carretero i wsp.23 oceniali skuteczność kliniczną i proﬁl toksyczności chemioterapii adiuwantowej opartej na pochodnych platyny
i taksoidach w grupie 41 chorych po doszczętnym usunięciu NSCLC w stopniu zaawansowania IB-IIIA.
Stopień patologicznego zaawansowania raka IIIA rozpoznano u 27% chorych. W okresie obserwacji, którego
mediana wyniosła 18,2 miesiąca (zakres 5,1-46,5),
u 26 chorych (63%) nie występowały objawy czynnego
nowotworu, a 32 chorych żyło (78%). Mediana czasu
DFS wyniosła 12,1 miesiąca (95% przedział ufności
[PU] 9,8-14,9). Do czasu przeprowadzenia analizy nie
osiągnięto mediany czasu przeżycia całkowitego. Zdaniem autorów badania u chorych na NSCLC w stopniu
zaawansowania pIB-IIIA uzupełniająca doszczętną resekcję nowotworu chemioterapia oparta na pochodnych
platyny i taksoidach jest wykonalna, dobrze tolerowana
i można ją stosować u większości chorych. Nie są dostępne dane swoiste dla stopnia zaawansowania nowotworu.
Tibaldi i wsp.24 przeprowadzili badanie pilotażowe
z udziałem 22 chorych oceniające skuteczność i nasilenie
działań niepożądanych uzupełniającej chirurgię chemioterapii złożonej z cisplatyny i gemcytabiny u chorych
po radykalnym wycięciu NSCLC w stopniu zaawansowania pIB-III. U połowy uczestników badania nowotwór
był w stopniu zaawansowania IIIA. Autorzy stwierdzili,
że adiuwantowe leczenie schematem kojarzącym cisplatynę i gemcytabinę jest wykonalne i dobrze tolerowane.
Nie przedstawiono danych swoistych dla stopnia zaawansowania nowotworu.
Stinchcombe i wsp.25 opublikowali wyniki wieloośrodkowego badania II fazy, podczas którego po operacji stosowano karboplatynę i docetaksel. Cztery kursy
leczenia schematem złożonym z tych leków podano
72 chorym, którzy przebyli resekcję NSCLC, byli
w dobrym stopniu sprawności, a czynność narządów
wewnętrznych była prawidłowa. Nowotwór był w stopniu zaawansowania pIIIA u 22% chorych. Nie obserwowano zgonów spowodowanych leczeniem, a główne
działania niepożądane dotyczyły układu krwiotwórczego
(neutropenia 4 stopnia u 42% chorych i gorączka
neutropeniczna u 11%). Zdaniem autorów badania po
zastosowaniu leczenia wspomagającego czynnikiem
stymulującym kolonie granulocytów (granulocyte colony-stimulating factor, G-CSF) proﬁl toksyczności był możliwy do zaakceptowania, a większość chorych otrzymała cztery kursy chemioterapii w ciągu 12 tygodni.
Podczas badania III fazy Gottfried i wsp.26 oceniali
rolę chemioterapii adiuwantowej u chorych na NSCLC
w stopniu zaawansowania IIB-IIIA/B. Badanie to zakończono przedwcześnie z uwagi na niedostateczny nabór

uczestników. Po trzech kursach leczenia winorelbiną (N),
ifosfamidem/mesną (I) i cisplatyną (P) (NIP) chorych
operowano, po czym w ciągu kolejnych 45 dni przydzielano losowo do grupy otrzymującej dwa dodatkowe kursy NIP lub do grupy obserwowanej. Wśród 107 chorych
poddanych operacji 37 przydzielono losowo do ramienia
dodatkowego leczenia, zaś 42 do ramienia obserwowanego. Nie stwierdzono różnic między wynikami
uzyskanymi w obu grupach, ale dane te należy interpretować ostrożnie, ponieważ wśród uczestników nie
wyróżniono podgrup w zależności od stopnia zaawansowania nowotworu.
We wspomnianym wyżej badaniu NATCH19 u chorych na NSCLC w stopniu klinicznego zaawansowania
IA (T >2 cm), IB, II i T3 N1 porównywano skuteczność
uzupełnienia operacji trzema kursami paklitakselu i karboplatyny z wyłącznym leczeniem chirurgicznym. Mimo
starannej oceny klinicznego stopnia zaawansowania
u 58 (29%) chorych z ramienia wyłącznej chirurgii
i 46 (23%) z ramienia chemioterapii adiuwantowej nieoczekiwanie rozpoznano stopień zaawansowania raka
p ≥IIIA N2. Zaplanowaną chemioterapię adiuwantową
przeprowadzono według założonego planu u 66% chorych. Toksyczność chemioterapii, odsetki resekcyjności
nowotworu, techniki chirurgiczne i umieralność pooperacyjna były w obu ramionach podobne. Nie są dostępne
żadne dane swoiste dla stopnia zaawansowania raka u chorych z grupy pN2. Chorzy na raka w stopniu zaawansowania T3 N1 nie odnieśli korzyści w wyniku zastosowania
chemioterapii adiuwantowej.
OMÓWIENIE I OBSZARY PRZYSZŁYCH BADAŃ

Rola chirurgii w leczeniu chorych na NSCLC w stopniu zaawansowania IIIA N2 budzi kontrowersje, ale jeszcze większe wątpliwości dotyczą optymalnego czasu
zastosowania chemioterapii okołooperacyjnej. Na podstawie porównania dostępnych dowodów dotyczących
obu strategii (tj. chemioterapii neoadiuwantowej i adiuwantowej) określono następujące wnioski:
1. Populacje chorych uczestniczących w badaniach
dotyczących chemioterapii neoadiuwantowej i adiuwantowej były odmienne z powodu zmian kliniczno-patologicznego stopnia zaawansowania
nowotworu w wyniku niewłaściwego określenia
stopnia klinicznego zaawansowania. Różnice te
mogą być nawet większe podczas ponownej oceny
stopnia zaawansowania po leczeniu indukcyjnym,
dla którego nie opracowano dotąd wytycznych.
Tę stronniczą zmianę stopnia zaawansowania zaburza ponadto wprowadzenie nowej klasyﬁkacji
International Union Against Cancer (UICC 7),27
w której stopień T4 N0-1 będzie dołączony do podstopnia IIIA.
2. Zastosowanie nowych technologii ułatwiających
ustalenie klinicznego stopnia zaawansowania no-
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wotworu, takich jak PET, fuzja PET/TK, endoskopowa ultrasonograﬁa i biopsja cienkoigłowa,
zwiększa dokładność pierwotnego i wtórnego
określania stopnia zaawansowania. Coraz częściej
będzie możliwe rozpoznanie potwierdzonej mikroskopowo cechy N2, co wpłynie na odróżnianie podgrup IIIA1-2 od IIIA3. Dzięki zastosowaniu
tych technologii zwiększy się liczba chorych z tzw.
minimalnym stopniem zaawansowania N2, u których dawniej wykonywano natychmiastową
operację. Niektórzy prawdopodobnie uznają te
nowotwory za resekcyjne, ale dane uzyskane
u chorych na nowotwory narządów głowy i szyi
wskazują, że odsetek wyleczeń regionalnych jest
po radiochemioterapii większy, jeśli przerzuty
w węzłach chłonnych mają ograniczony zakres niż
wówczas, gdy są one masywne i liczne. Brakuje
wprawdzie danych pochodzących od chorych
na NSCLC, ale przeniesienie do tej grupy wspomnianych wyników może sprawić, że jednoczesna
radiochemioterapia stanie się atrakcyjną metodą
leczenia w takiej sytuacji klinicznej.
3. Brakuje standaryzowanej deﬁnicji technicznie resekcyjnego stopnia zaawansowania nowotworu N2.
Ponieważ leczenie skojarzone przynosi korzyść jedynie chorym, u których stopień zaawansowania
uległ zmniejszeniu, coraz większe zainteresowanie
wzbudza ponowna ocena zaawansowania raka
w zakresie śródpiersia za pomocą metod obrazowania i endoskopii. Stwierdzono jedynie ograniczoną zależność między odpowiedzią widoczną
w TK a rzeczywistym zmniejszeniem stopnia patologicznego zaawansowania nowotworu, natomiast
całkowita odpowiedź patologiczna zdarza się nawet u chorych, u których klinicznie wykazano jedynie stabilizację nowotworu.29 Opinie dotyczące
wystarczającej dokładności PET-TK w przewidywaniu zmniejszenia stopnia zaawansowania nowotworu w śródpiersiu są niejednoznaczne. Kilku
autorów stwierdziło, że zmniejszenie metabolizmu
glukozy przez pierwotny nowotwór, mierzone
standaryzowaną wartością wychwytu (standarized
uptake value, SUVmax), pozwala przewidzieć przeżycie i patologiczną odpowiedź. Czułość, swoistość
i dokładność PET-TK w przewidywaniu zmniejszenia stopnia zaawansowania raka w śródpiersiu
u chorych z potwierdzonym zajęciem N2 były
mniejsze niż podczas wstępnego określania zaawansowania.29-31 De Leyn i wsp.32 prospektywnie wykazali, że fuzja PET-TK umożliwia znacznie
dokładniejszą ponowną ocenę węzłów chłonnych
śródpiersia niż TK, PET lub powtórne wziernikowanie śródpiersia, ale dokładność metody nadal
wynosi zaledwie 83%. Wyniki te są gorsze od opisywanych początkowo wyników EBUS lub EUS
w ponownej ocenie stopnia zaawansowania raka
w śródpiersiu po leczeniu indukcyjnym.33,34

30

Można oczekiwać, że minimalnie inwazyjne techniki EBUS i EUS zmienią zakres ponownej oceny
śródpiersia w niedalekiej przyszłości.35
4. Obecne systemowe leczenie indukcyjne jest niedoskonałe. W Korei i Szwajcarii trwają badania
porównujące optymalną intensywność takiego leczenia. Nie wiadomo, czy nowe leki cytotoksyczne umożliwią uzyskanie lepszych wyników,
ponieważ większość leków trzeciej generacji, podawanych w schematach skojarzonej chemioterapii, wydaje się wykazywać podobną skuteczność
u chorych na NSCLC zaawansowane miejscowo.
Wielu autorów oczekuje zwiększenia skuteczności postępowania dzięki włączeniu do standardowego leczenia indukcyjnego leków o działaniu
ukierunkowanym molekularnie. Leczenie to mogłoby być stosowane jednocześnie z radioterapią
lub po jej zakończeniu. Podczas badania przeprowadzonego przez Southwest Oncology Group
(SWOG)36 zastosowanie takiego leczenia po
radioterapii okazało się nieskuteczne. Uczestniczyli w nim chorzy na raka w III stopniu zaawansowania, których leczono konsolidacyjnie
docetakselem po zakończeniu radiochemioterapii, po czym przydzielano losowo do grupy otrzymującej geﬁtynib, doustny drobnocząsteczkowy
inhibitor receptora naskórkowego czynnika wzrostu (epidermal growth factor receptor, EGFR) lub
do grupy placebo. Odnotowano negatywny
wpływ geﬁtynibu.
Dołączenie radioterapii do leczenia chirurgicznego
i chemioterapii stwarza dodatkowe problemy, ponieważ
stwierdzono, że napromienianie zastosowane po operacji
tylko nieznacznie wpływa na ryzyko miejscowego nawrotu, natomiast radiochemioterapia indukcyjna zmniejsza
stopień zaawansowania raka w śródpiersiu i zwiększa odsetek całkowitych odpowiedzi patologicznych. Są to dwa
czynniki rokownicze pozwalające przewidzieć wynik usunięcia zmian w stopniu zaawansowania N2. Znaczenie
PORT u chorych na raka w stopniu pIIIA N2 jest obecnie przedmiotem randomizowanego badania.37 Stały
postęp technologiczny radioterapii pozwala na uzyskiwanie coraz lepszego odsetka wyleczeń miejscowych.
Nowoczesne techniki umożliwiają też dokładniejsze
ukierunkowanie wiązki i precyzyjne napromienianie
wybranych objętości tarczowych większą dawką, dzięki
czemu toksyczność związana z radioterapią jest mniejsza.
Czterowymiarowa radioterapia oraz precyzyjne konturowanie objętości napromienianej stwarza nadzieję chorym na wykorzystywanie schematów z intensyﬁkacją
dawkowania u chorych na NSCLC w III stopniu zaawansowania.
Brak danych nakazuje podjęcie randomizowanych
badań porównujących chemioterapię neoadiuwantową
i adiuwantową, które umożliwia określenie optymalnego czasu i intensywności leczenia systemowego. Mało
prawdopodobne jest jednak, by kiedykolwiek przepro-
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RYCINA

NSCLC w stopniu IIIA N2

IIIA1

IIIA2

IIIA3

IIIA4

Przerzuty w węzłach
chłonnych
przypadkowo rozpoznane
w ostatecznym badaniu
histopatologicznym po resekcji

Przerzuty w węzłach chłonnych
(pojedyncza grupa) rozpoznane
w trakcie operacji

Przerzuty w węzłach chłonnych
(jedna lub więcej grup)
rozpoznane w trakcie
określania stopnia klinicznego
zaawansowania raka

Rozległe lub nieruchome
liczne pakiety węzłów
chłonnych N2

Ukończenie zaplanowanej resekcji płuca
i limfadenektomii śródpiersiowej

Dobry stan
ogólny
i prawidłowa
czynność
płuc

Skierowanie do oceny zespołu
wielospecjalistycznego

Chemioterapia adiuwantowa oparta
na pochodnych platyny, gdy dobry stan ogólny

Chemioterapia skojarzona oparta
na pochodnych platyny

Rozważenie radioterapii adiuwantowej
po chemioterapii, by zmniejszyć ryzyko
miejscowego nawrotu po niedoszczętnej
resekcji

Lobektomia, jedynie u chorych
ze zmniejszeniem stopnia
patologicznego choroby w węzłach
chłonnych śródpiersia, w ramach
badania klinicznego w ośrodkach
z dużym doświadczeniem

Tak:
deﬁnitywna jednoczesna
radiochemioterapia
Nie:
radiochemioterapia
sekwencyjna

Algorytm postępowania z chorymi na niedrobnokomórkowego raka płuca w stopniu zaawansowania IIIA N2.
NSCLC – niedrobnokomórkowy rak płuca.

wadzono takie badania, wymagałyby bowiem, po randomizacji chorych na raka w klinicznym stopniu zaawansowania IIIA3, wykonania operacji i zastosowania
adiuwantowej chemioterapii i/lub radioterapii u wszystkich chorych przydzielonych do jednej z grup oraz operowania tylko nielicznych chorych z drugiej grupy, gdy
ponowna ocena wykaże zmniejszenie stopnia zaawansowania raka w środpiersiu. Dwoma innymi utrudnieniami w prowadzeniu tych badań są panująca obecnie
różnorodność metod oceny i ponownej oceny stopnia

zaawansowania raka oraz konieczność zgromadzenia
wielu uczestników. Istnieje duże prawdopodobieństwo,
że obserwowane różnice okażą się niewielkie i nie odegrają większej roli w praktyce klinicznej. Ponadto wprowadzenie nowych leków o ukierunkowanym działaniu,
podawanych zarówno przed, jak i po operacji, a także
ulepszonych technik napromieniania jest również zagadnieniem wymagającym oceny w dalszych badaniach.
Ponieważ indukcyjna radiochemioterapia z użyciem
dawki 45-50 Gy przynosi tylko nieznaczny odsetek cał-
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kowitych odpowiedzi patologicznych, chirurgia może
mieć znaczenie zarówno konsolidujące, jak i ratujące
u chorych z miejscowym nawrotem.
PODSUMOWANIE

Korzyści wynikające z zastosowania neoadiuwantowego i adiuwantowego leczenia u chorych na NSCLC
oceniano wprawdzie w wielu badaniach, ale zgromadzone dowody nie pozwalają na zmianę obowiązujących
obecnie zaleceń dotyczących postępowania w przypadku
stopnia zaawansowania IIIA N2, którego rozpoznanie
potwierdzono wynikiem biopsji.
Onkolodzy jednomyślne opowiadają się za rutynowym stosowaniem chemioterapii opartej na cisplatynie
u chorych, u których nieoczekiwanie stwierdzono
stopień zaawansowania pN2 (podgrupy IIIA1 i IIIA2).
U chorych na NSCLC w stopniu pIIIA wykorzystanie
PORT budzi kontrowersje i jest zalecane jedynie wówczas, gdy resekcja mogła być niedoszczętna. Towarzystwa onkologiczne w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie
nie zalecają stosowania PORT po doszczętnym wycięciu nowotworu, brakuje bowiem danych pochodzących
z prospektywnych randomizowanych badań klinicznych
oceniających skuteczność tej metody.39 Wytyczne
British National Collaborating Centre for Acute Care
zalecają chemioterapię i radykalną radioterapię jako leczenie z wyboru w wybranej grupie chorych na raka
w stopniu zaawansowania IIIA oraz operację w połączeniu lub bez PORT albo adiuwantowej chemioterapii
u niektórych chorych. Wytyczne odradzają natomiast
stosowanie chemioterapii przedoperacyjnej u chorych,
którzy nie uczestniczą w badaniach klinicznych.40
Trzeba jednak dodać, ze wytyczne te nie odnoszą się
swo iście do cho rych na ra ka w stop niu za awan so wa nia pN2.
U chorych na NSCLC w stopniu IIIA N2 European Society of Medical Oncology zaleca podawanie
przed operacją skojarzonej chemioterapii opartej na
cisplatynie.41 W ponownej ocenie stopnia zaawansowania należy wykorzystywać badanie TK klatki
piersiowej i nadbrzusza, zaś materiał do badań cytopatologicznych pobierać ze śródpiersia metodami minimalnie inwazyjnymi. U chorych z utrzymującym się
stopniem N2 po chemioterapii przydatność operacji
jest wątpliwa. Wytyczne te nie odnoszą się jednak swoiście do definitywnej radiochemioterapii, a biorąc
pod uwagę dotychczasowe dowody, ich wartość wymaga dalszej oceny.
American College of Chest Physicians (ACCP) przedstawiło najstaranniej udokumentowane i uaktualnione,
oparte na dowodach wytyczne dotyczące leczenia
chorych na NSCLC w stopniu zaawansowania IIIA.9
U chorych na raka w stopniu IIIA N2, ustalonym
przed operacją, ACCP nie zaleca stosowania leczenia indukcyjnego, a następnie operacji, z wyjątkiem uczestni-
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ków badań klinicznych. Ponadto, mimo że indukcyjna
chemioterapia, a potem operacja wydają się wykonalne
u chorych na raka płuca w stopniu zaawansowania IIIA,
opublikowane dotąd dane nie potwierdzają przydatności
standardowego wykorzystywania takiego postępowania
w tej grupie chorych.
Wytyczne onkologiczne National Comprehensive
Cancer Network (NCCN) w Stanach Zjednoczonych
uznają za słuszne uzyskanie dowodów I kategorii dla zastosowania jednoczesnej radiochemioterapii u chorych
na NSCLC w stopniu T1-3 N2 oraz dowodów kategorii
IIB dla wykonania operacji u chorych, u których nie nastąpiła progresja nowotworu po podaniu indukcyjnej
chemioterapii lub radiochemioterapii z powodu NSCLC
w stopniu T1-2 N2.42
Podsumowując, wytyczne te wskazują na ograniczoną rolę natychmiastowej operacji u chorych na raka
w stopniu zawansowania IIIA N2, udokumentowanego przed operacją, zalecają natomiast zastosowanie
systemowego leczenia indukcyjnego, połączonego z leczeniem loko-regionalnym lub poprzedzającym je.
Postępowanie takie miałoby polegać na radykalnej radioterapii, a u wybranych chorych na operacji. Chociaż
chirurgiczne wycięcie nowotworu po leczeniu indukcyjnym z pewnością może być radykalne i poprawić
przeżycie, nie wiadomo, czy jest skuteczniejsze od nowoczesnej, radykalnej radioterapii. Nie określono
ostatecznie optymalnego leczenia chorych na miejscowo zaawansowanego NSCLC. Panuje przeświadczenie,
że nowoczesna radioterapia stosowana jako część skojarzonego leczenia chorych na raka w III stopniu zaawansowania pozwoli na uzyskanie lepszych wyników.
Podobne są oczekiwania wobec doboru chorych do
adiuwantowego stosowania chemioterapii, leków
o ukierunkowanym działaniu lub szczepionek, na
podstawie wyników oznaczania markerów biologicznych. Na rycinie przedstawiono algorytm postępowania z chorymi na NSCLC w stopniu zaawansowania
IIIA N2 stosowany w ośrodku, w którym pracują
autorzy artykułu.
Od 1986 r., gdy C. Mountain wprowadził pojęcie
stopnia zaawansowania IIIA, minęło ponad 20 lat.
U chorych na raka w stopniu pIIIA0-2 po radykalnym
usunięciu nowotworu zawsze należy zastosować chemioterapię adiuwantową. Po leczeniu indukcyjnym
u chorych na raka w stopniu cIIIA3 operacja powinna
być radykalna, nie wiadomo jednak, czy ma ona przewagę nad współczesną radykalną radioterapią. Chorym
trzeba przedstawić obie możliwości leczenia, biorąc
pod uwagę dostępność metod, doświadczenie oraz powikłania leczenia. Nie należy się sprzeciwiać zastosowaniu konsolidującego leczenia zachowawczego, nawet
po zmniejszeniu stopnia zaawansowania nowotworu.
Nie powinno się też bezkrytycznie zalecać chirurgicznego leczenia u chorych na raka w stopniu IIIA N2 ani
stosować jakichkolwiek restrykcji. Jeśli wybiera się
postępowanie, którego częścią jest operacja, należy ją
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przeprowadzić w odpowiednim ośrodku, w którym wykonuje się wiele takich zabiegów, najlepiej w ramach
badania klinicznego. W miarę możliwości należy unikać
usuwania całego płuca, konieczne jest natomiast wycięcie węzłów chłonnych śródpiersia. Operację można
przeprowadzić jedynie po zmniejszeniu stopnia zaawansowania nowotworu w śródpiersiu dzięki skojarzonej chemioterapii opartej na cisplatynie, najlepiej
połączonej z nowoczesną radioterapią. Jeśli radioterapia nie była częścią postępowania indukcyjnego, powinno się ją zastosować po operacji u chorych,
u których pierwotny nowotwór usunięto niedoszczętnie lub utrzymują się przerzuty w śródpiersiu.
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