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SOUHRN
Protinádorová imunoterapie s využitím checkpoint inhibitorů přináší pacientům s nemalobuněčným 
karcinomem plic (non‑small cell lung cancer, NSCLC) ve stadiu III významné zlepšení léčebných výsledků. 
V případě přibližně 20–25 % operabilních případů vede neoadjuvantní chemoimunoterapie k několika‑
násobnému zvýšení četnosti velmi významných až kompletních patologických regresí nádoru v resekátu 
ve srovnání s chemoterapií samotnou. Bylo prokázáno i významné prodloužení doby do návratu nemoci. 
Také adjuvantní imunoterapie ve srovnání s placebem po operaci a chemoterapii prodloužila významně 
dobu do progrese onemocnění, a to zejména u pacientů s vysokou expresí ligandu programované buněčné 
smrti 1 (programmed cell death‑ligand 1, PD‑L1). Obě perioperační modality očekávají registraci jako stan‑
dardní postup. V případě inoperabilního stadia III je konsolidační léčba imunoterapií standardem téměř 
se zdvojnásobením dlouhodobého přežívání. Terčová léčba osimertinibem adjuvantně u operovaných 
pacientů s NSCLC a mutací receptoru epidermálního růstového faktoru (epidermal growth factor receptor, 
EGFR) je první indikací tohoto druhu u nemetastazujícího onemocnění. Přínos pooperační radioterapie 
u nemocných s postižením mediastinálních uzlin je podle posledních publikovaných výsledků zpochybněn.
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SUMMARY
Antitumor immunotherapy using checkpoint inhibitors brings significant improvement in treatment out‑
comes for patients with stage III non‑small cell lung cancer (NSCLC). In the case of approximately 20‑25% of 
operable tumors, neoadjuvant chemoimmunotherapy leads to a several‑fold increase in the frequency of 
major or complete pathological tumor regressions in the resected specimens compared to chemotherapy 
alone. A significant prolongation of the time to disease progression was also demonstrated. Adjuvant 
immunotherapy also significantly increased time to progression compared to placebo after surgery and 
chemotherapy, especially in high programmed cell death‑ligand 1 (PD‑L1) expressors. Both perioperative 
modalities expect registration as standard procedure. In the case of inoperable stage III, consolidation 
treatment with immunotherapy is the standard with a doubling of long‑term survival. Adjuvant osimer‑
tinib targeted therapy in operated epidermal growth factor receptor (EGFR) mutated NSCLC is the first 
indication of this kind in non‑metastatic disease. The benefit of postoperative radiotherapy in patients 
with involvement of the mediastinal nodes is questioned according to the latest published results.

Key words: stage III non‑small cell lung cancer, neoadjuvant chemoimmunotherapy, adjuvant immuno‑
therapy, adjuvant targeted therapy, check‑point inhibitors, post‑operative radiotherapy

Zemanova M. Advances in management of stage III non‑small cell lung cancer. Onkol Revue 2022;9(5):378–385.



Pokroky v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic klinického stadia III / 379

ÚVOD
Karcinom plic je v České republice tře‑
tím nejčastějším zhoubným novotvarem 
u mužů i u žen, ale pokud jde o příči‑
nu úmrtí, pak stojí pro obě pohlaví 
na prvním místě ze všech nádorových 
diagnóz. V roce 2018 bylo v ČR nově 
hlášeno 6 459 onemocnění (včetně dia‑
gnózy C33) a  zemřelo 5 275 osob, tj. 
poměr mortalita/incidence činil 82 %. 
Počet hlášených případů je v posledních 
letech stacionární, což je výsledkem trva‑
le rostoucího počtu onemocnění u žen 
a  mírného poklesu u  mužů, poměr 
incidence muži : ženy je 1,9 : 1. Většina 
nemocných má ověřený nemalobuněč‑
ný karcinom plic (non‑small cell lung 
cancer, NSCLC), mezi lety 2014–2018 
jen 14 % pacientů mělo malobuněčný 
karcinom, ale morfologický typ nebyl 
uveden u 21 % hlášených případů.

Klinické stadium  III bylo v  obdo‑
bí 2014–2018 diagnostikováno u 20 % 
nemocných, s pětiletým přežitím 13 % 
u  léčených pacientů.1 Léčebný postup 
u NSCLC stadia III představuje široké 
spektrum různých kombinací známých 
léčebných modalit: operace, chemoterapie 
a radioterapie v různé sekvenci a načaso‑
vání.2,3 Volba konkrétního postupu přitom 
nezávisí jen na aktuálním stavu pacienta, 
ale může se lišit v jednotlivých centrech 
podle lokálních standardů, vybavení, 
zdrojů a  zkušeností. Podle posledního 
8. vydání TNM klasifikace je stadium III 
rozděleno na substadia IIIA, IIIB a IIIC, 
která se liší prognosticky – v klíčové pub‑
likaci je uváděno pětileté přežití 36 % 
pro stadium IIIA, 26 % pro stadium IIIB 
a  13 % pro stadium  IIIC.4 Četnost 
zastoupení jednotlivých substadií není 
v ročence1 uváděna, z jiných zdrojů5 lze 
vyčíst podíl stadií IIIA, IIIB a IIIC: 38 %, 
48 % a 14 %. Jen stadium IIIC je jedno‑
značně inoperabilní, u stadií IIIA a IIIB 
není zřejmé, kdy jde o operabilní a kdy 
o  neresekabilní nádor. Toto rozlišení 
zajistí jen přítomnost hrudního chirurga, 
jehož hlavním oborem je operativa plicních 
nádorů, a zkušeného radiodiagnostika při 
jednání multidisciplinárního týmu, jehož 
dalšími členy jsou klinický a  radiační 
onkolog, pneumolog, patolog, popřípadě 
další specialisté (nutricionista, psycho‑
log apod.). Nejzávažnějším negativním 
prognostickým ukazatelem je pozitivita 
stejnostranných mediastinálních uzlin, 
tedy N2 stadium, která signalizuje vyšší 
pravděpodobnost vzdálené disemina‑
ce, a  tedy onkologickou inoperabilitu, 
otázkou je přínos operace vůbec. Žádná 
randomizovaná studie totiž dosud nepro‑
kázala u stadia III N2 prospěch operace 

oproti alternativní konzervativní léčbě, ať 
už se jednalo o porovnání operace s radio‑
terapií po indukční chemoterapii6, nebo 
samostatné konkomitantní versus před‑
operační chemoradioterapie7,8. Užitek 
operace ve stadiu III N2 včetně pneumo‑
nektomie naopak prokazuje retrospektiv‑
ní analýza.9 Dalším hlediskem pro indika‑
ci operace je funkční stav pacienta, který 
dovolí podstoupit plicní resekci s přija‑
telným rizikem. Z údajů vycházejících 
z klinické praxe v naší regionální oblasti 
vyplývá, že operaci podstupuje přibližně 
23 % pacientů ve stadiu III5 a provede‑
ní operace je spojeno s významně lepší 
prognózou než u nemocných léčených 
jako inoperabilní. V  přehledné publi‑
kaci popisující reálné léčebné postupy 
ve stadiích I–III NSCLC je uváděna čet‑
nost resekcí ve stadiu III ještě nižší, jen 
10,3–20,8 %.10 Ve stadiu III je standar‑
dem multimodální léčba, přidání chemo‑
terapie založené na platině pooperačně 
zvyšuje pětileté přežití ve všech stadiích 
o 5,4 %, ale ve stadiu III o 17 % (poměr 
rizik [hazard ratio, HR] 0,83)11, účinek 
předoperační chemoterapie je podob‑
ný12. Zařazení předoperační radioterapie 
u operabilních pacientů stadia III je kon‑
troverzní, vzácně se opírá o randomizo‑
vané studie.7,8 Trimodální terapie (che‑
moterapie + radioterapie + operace) je 
vhodná zejména u tumorů horního sulku 
(Pancoastův tumor)13, ale indikace předo‑
perační konkomitantní chemoradiotera‑
pie je založena vesměs na retrospektiv‑
ních souborech nebo studiích fáze II, kde 
bylo po předoperační konkomitantní che‑
moradioterapii dosaženo 70–80 % resek‑
cí R0, 30 % histopatologické kompletní 
remise (pathological complete response, 
pCR) a  40–50 % pacientů s  pětiletým 
přežitím s minimálním počtem lokálních 
recidiv14. Pooperační radioterapie nemoc‑
ných ve stadiu III N2+ je kontroverzní 
a léčebný přínos je sporný.15

U nemocných s inoperabilním lokál‑
ně pokročilým onemocněním je již 
od  počátku  tisíciletí nejúčinnějším 
standardním postupem konkomitantní 
chemoradioterapie, která je účinnější 
než radioterapie samotná16 nebo než sek‑
venční chemoradioterapie3, s pětiletým 
přežitím 15–30 %17. Přidání chemotera‑
pie v indukci nebo konsolidačně, navý‑
šení dávky radioterapie ani jiný režim 
chemoterapie nezvýšily účinnost léčby.

Jaké jsou současné možnosti ovlivnění 
účinnosti terapie NSCLC ve stadiu III?

Stejně jako u  léčby mnoha jiných 
malignit pokroky v  léčbě časného 
onemocnění jsou často extrapolovány 
z  úspěchů v  léčbě pozdějších stadií. 

Inhibitory kontrolních bodů buňky 
(checkpoint inhibitory) jsou obzvláště 
zajímavé, protože u  mnoha pacientů 
mají trvalý léčebný účinek, běžně ozna‑
čovaný jako „tail of the curve“, zdůraz‑
ňující dlouhodobě přeživší. Další oblastí 
zájmu je snaha o použití molekulárně 
cílených přípravků u nádorů s řídicími 
mutacemi v časnějších stadiích nádoru. 
Adjuvantní osimertinib pro pacienty 
s  tumory s  mutací receptoru epider‑
málního růstového faktoru (epidermal 
growth factor receptor, EGFR), předope‑
rační chemoimunoterapie a adjuvantní 
imunoterapie zlepšují výsledky u vybra‑
ných pacientů s resekabilním karcino‑
mem plic a probíhající nebo plánované 
studie, které využívají biomarkery, imu‑
noterapii a cílenou léčbu, mohou dále 
výsledky léčby zlepšovat.

OPERABILNÍ STADIUM III

Předoperační léčba 
u operabilních stadií
Jedním z hlavních ukazatelů účinnosti, 
který je používán v neoadjuvantních stu‑
diích, je patologická odpověď. Hodnotí 
se jednak tzv. velká patologická odpo‑
věď (major pathological response, MPR), 
která je definována jako méně než 10 % 
reziduálních životaschopných nádoro‑
vých buněk (residual viable tumor, RVT) 
ve vzorku z chirurgické resekce, a dále 
patologická kompletní odpověď defino‑
vaná jako žádné RVT ve vzorku z chirur‑
gické resekce. Velká patologická odpo‑
věď a pCR korelují s celkovým přežitím 
(overall survival, OS) po neoadjuvantní 
chemoterapii, ale četnost MPR, resp. pCR 
po neoadjuvantní chemoterapii je poměr‑
ně nízká, přibližně 20 %, resp. 4 %.18

Po  důkazech účinnosti imunote‑
rapie pomocí checkpoint inhibitorů 
u metastazujících stadií NSCLC se kli‑
nický výzkum zaměřil na ověření účin‑
nosti také u časných a operabilních stadií. 
Přelomová studie Forde et al. připravila 
půdu pro použití checkpoint inhibito‑
rů v neoadjuvantním podání.19 Autoři 
referovali o  21  pacientech s  NSCLC 
stadia I–III (sedm z nich bylo ve  sta‑
diu IIIA), kteří byli léčeni dvěma dáv‑
kami nivolumabu (3 mg/kg hmotnosti 
po  2  týdnech) a  následně operováni 
čtyři  týdny po  zahájení léčby nivolu‑
mabem. Primárními cílovými parame‑
try byly bezpečnost a  proveditelnost, 
které byly splněny. Nežádoucí účinky 
související s léčbou se vyskytly ve 23 % 
a nedošlo k žádnému zpoždění opera‑
ce v souvislosti s neoadjuvantní léčbou. 
Nejpůsobivějším zjištěním bylo, že devět 



Onkol Revue 2022;9(5):378–385 onkologická revue 5/2022380 /

z 20 pacientů (45 %), kteří měli resek‑
ci nádoru, mělo MPR, z  toho tři pCR 
(15 %). Odpovědi byly pozorovány bez 
ohledu na stav exprese ligandu progra‑
mované buněčné smrti 1 (programmed 
cell death‑ligand 1, PD‑L1).

Další důležitá data o checkpoint inhi‑
bitorech v neoadjuvantní léčbě přinesla 
studie fáze II LCMC3 (NCT02927301). 
Bylo zde zařazeno 181 pacientů ve sta‑
diu IB–IIIB (N2), kterým byl podáván 
neoadjuvantně atezolizumab v  dávce 
1 200 mg každé 3  týdny po dva cykly 
a  poté další rok po  operaci. Údaje 
o přežití zatím nejsou k dispozici, MPR 
byla zaznamenána u 21 % operovaných, 
přičemž 7 % z nich dosáhlo pCR a R0 
resekce byla provedena v 92 % případů.20

Samotná imunoterapie pomocí check‑
point inhibitorů v  neoadjuvantním 
uspořádání však zřejmě nemá u většiny 
pacientů dostatečně robustní účinek. 
Ukazuje se, že kombinace neoadjuvant‑
ní imunoterapie a chemoterapie může 
vést k výraznější protinádorové aktivitě, 
protože se zvyšuje míra MPR, resp. pCR, 
a  to v rozmezí 27–86 %, resp. 9–63 %. 
Při použití samostatné léčby checkpoint 
inhibitory jsou pozorovány ve většině 
těchto studií hodnoty MPR, resp. pCR 
v rozmezí 12–50 %, resp. 0–38 %.21

Nedávno byly publikovány první 
výsledky studie fáze III CheckMate 816 
(NCT02998528)22; 773 pacientů s rese‑
kabilním NSCLC stadia IB–IIIA bylo 
randomizováno k neoadjuvantní léčbě 
nivolumabem 360 mg oproti placebu 
spolu s  chemoterapií na  bázi platiny 
každé 3 týdny po dobu 3 cyklů. Pacienti 
s  aktivačními mutacemi EGFR a  ana‑
plastické lymfomové kinázy (anaplastic 
lymphoma kinase, ALK) byli vyloučeni. 
Po operaci byla povolena chemoterapie 
v  dávce 4  cykly a/nebo radioterapie. 
Přežití bez definované události (event 
free survival, EFS) bylo významně delší 
v  experimentální větvi, s  mediánem 
31,6 měsíce vs. 20,8 měsíce (HR 0,63; 
97,38 % interval spolehlivosti [confiden‑
ce interval, CI] 0,43–0,91; p = 0,005); pro‑
spěch checkpoint inhibitorů byl zacho‑
ván i s ohledem na možnou adjuvantní 
terapii (HR 0,66; 95% CI 0,47–0,90). 
Četnost pCR v ramenech nivolumab vs. 
placebo byla 24,0 % vs. 2,2 % (poměr 
šancí  [odds ratio, OR] 13,94; 99% CI 
3,49–55,75; p < 0,001), přičemž MPR 
byla 36,9 % vs. 8,9 % (OR 5,70; 95% 
CI 3,16–10,26). Údaje o OS jsou stále 
nezralé, ale v  rameni s  nivolumabem 
byl v první průběžné analýze prokázán 
trend přínosu checkpoint inhibitorů (HR 
0,57; 99,67 % CI 0,30–1,07; p není sta‑

tisticky významné). Lepší účinek léčby 
checkpoint inhibitory byl pozorován 
nezávisle na expresi PD‑L1, ale s větším 
přínosem v EFS v případě PD‑L1 ≥ 1 %. 
Data studie CheckMate  816 byla 
posouzena jako výsledky měnící praxi 
a nivolumab v kombinaci s chemotera‑
pií v neoadjuvantní indikaci již získal 
schválení Úřadu pro kontrolu potravin 
a léčiv (Food and Drug Administration, 
FDA) a prochází centralizovaným reviz‑
ním řízením Evropské lékové agentury 
(European Medicines Agency, EMA).

Výsledky této studie byly podpořeny 
také studií NADIM II, která měla jen 
mírně rozdílné uspořádání oproti studii 
CheckMate 816, spočívající v adjuvant‑
ním podávání nivolumabu/placeba. 
NADIM II (NCT03838159) je otevřená, 
randomizovaná, dvouramenná, multi‑
centrická klinická studie fáze II. Pacienti 
s resekabilním NSCLC klinického sta‑
dia  IIIA (podle 7.  vydání klasifikace 
American Joint Committee on Cancer, 
AJCC), ve  výkonnostním stavu podle 
Eastern Cooperative Oncology Group 
(Eastern Cooperative Oncology Group 
performance status, ECOG PS) 0–1 a bez 
známých aberací EGFR/ALK byli rando‑
mizováni k podávání režimu nivolumab 
360 mg + paclitaxel 200 mg/m2 + car‑
boplatina AUC (area under the curve) 5 
po 3 cykly každých 21 dní jako neoad‑
juvantní léčba následovaná chirurgic‑
kým zákrokem oproti režimu paclita‑
xel 200 mg/m2  +  carboplatina AUC5 
po 3 cykly každých 21 dní s následným 
chirurgickým zákrokem. Pacienti s R0 
resekcí potvrzenou patologickým hodno‑
cením zahájili adjuvantní podávání nivo‑
lumabu během 3. až 8. týdne od operace 
a pokračovali v léčbě 6 měsíců. Primárním 
cílovým parametrem byla pCR. Zařazeno 
bylo 90 pacientů, z  toho 87 validních. 
Neoadjuvantní nivolumab  +  chemo‑
terapie významně zvýšily míru pCR 
ve  srovnání s  chemoterapií samotnou 
(36,2 % vs. 6,8 %; relativní riziko [rela‑
tive risk, RR] 5,25; 99% CI 1,32–20,87; 
p = 0,0071). Nivolumab + chemoterapie 
také zlepšily míru MPR oproti samotné 
chemoterapii (52 % vs. 14 %), stejně jako 
četnost objektivních léčebných odpově‑
dí (overall response rate  [ORR] 74 % 
vs. 48 %). K  definitivní operaci došlo 
u  91 % pacientů léčených nivoluma‑
bem + chemoterapií oproti 69 % pacien‑
tů s  chemoterapií samotnou; operace 
byla zrušena vzácně kvůli nežádoucím 
účinkům (jeden pacient v experimen‑
tálním rameni) a  kvůli progresi one‑
mocnění u jednoho, resp. čtyř pacientů 
v  experimentálním, resp. kontrolním 

rameni. Nežádoucí účinky stupně 3–4 
byly hlášeny u 24 % vs. 10 % pacientů 
v ramenech nivolumab + chemoterapie 
vs. chemoterapie. V  experimentálním 
rameni měli pacienti s pCR vyšší expre‑
si PD‑L1 (medián 70 %; interkvartilo‑
vé rozpětí  [interquartile range, IQR] 
5–90 %) ve  srovnání s  nereagujícími 
pacienty (medián 0 %; IQR 0–37,5 %; 
p  =  0,0035). Míra pCR rostla napříč 
kategoriemi s rostoucí expresí PD‑L1: 
PD‑L1 < 1 %  – pCR 14,3 %; PD‑L1 
1–49 % – pCR 41,7 %; PD‑L1 ≥ 50 % – 
pCR 61,1 % (p = 0,008).23

V  současnosti probíhá řada dalších 
studií.24 IMpower 030 (NCT03456063) je 
studie fáze III, která randomizuje pacienty 
stadia II–IIIB (N2) k léčbě neoadjuvant‑
ním atezolizumabem oproti placebu 
ve spojení s chemoterapií po dobu čtyř 
cyklů; pak po odslepení pacienti v expe‑
rimentálním rameni dostanou také adju‑
vantní atezolizumab po dobu 16 cyklů.

Atezolizumab je v  neoadjuvantním 
uspořádání testován také ve spojení s tira‑
golumabem  – anti‑TIGIT (T‑buněčný 
imunoreceptor s  Ig a  ITIM domé‑
nou [T‑cell immunoglobulin and ITIM 
domain, TIGIT]) protilátkou ve  fázi  II 
studie NCT04832854. Pacienti ve  sta‑
diu  II–IIIB (N2) obdrží dvě protilátky 
a  chemoterapii v  délce 4  cyklů, léčba 
pokračuje dvěma experimentálními léky 
dalších 16 cyklů v adjuvantním podávání. 
Ve studii NAUTIKA1, řízené biomarkery 
(NCT04302025), jsou podávány 4 cykly 
neoadjuvantního atezolizumabu u pacien‑
tů s PD‑L1 ≥ 1 % a bez řídicích mutací.

Ve  studii KEYNOTE‑671 fáze  III 
(NCT03425643) je pembrolizumab 
srov náván s  placebem ve  spojení 
se současnou chemoterapií v  dávce 
4  cyklů, potom pokračuje 13 dalšími 
cykly s  adjuvantním pembrolizuma‑
bem versus placebem. Pembrolizumab 
je hodnocen i bez chemoterapie a spo‑
lečně s lenvatinibem po dobu šesti týdnů 
před operací ve studii INNWOP1 fáze II 
(NCT04875585), poté léčba pokračuje 
adjuvantně po dobu 15 cyklů.

CheckMate 77T (NCT04025879) stu‑
duje spojení nivolumabu s neoadjuvant‑
ní chemoterapií (4 cykly oproti 3 cyk‑
lům ve studii NADIM II), ale na rozdíl 
od  CheckMate  816 budou pacienti 
pokračovat v podávání nivolumabu/pla‑
ceba také v adjuvantním nastavení.

A  konečně další studie experimen‑
tují s neoadjuvantním durvalumabem: 
v NeoCOAST‑2 (NCT05061550) ve spo‑
jení s chemoterapií a buď s monalizu‑
mabem (checkpoint inhibitor zacílený 
na NKG2A), nebo s oleclumabem (anti‑
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‑CD73 protilátka); ve studii AEGEAN 
(NCT03800134) s konkomitantní che‑
moterapií a  poté pokračováním jako 
adjuvantní terapie.

Pooperační imunoterapie
První pozitivní výsledky s  adjuvant‑
ní imunoterapií checkpoint inhibito‑
ry ve studii fáze III byly prezentovány 
ve studii IMpower010 (NCT02486718), 
ve  které bylo randomizováno 1 280 
nemocných ve stadiích IB–IIIA po stan‑
dardní adjuvantní léčbě na bázi cispla‑
tiny k podávání atezolizumabu v dávce 
1 200 mg každé 3  týdny až po  dobu 
16  cyklů oproti samotnému sledová‑
ní.25 Pacienti byli zařazováni nezávisle 
na  histologii, stavu EGFR nebo ALK. 
Prodloužení přežití bez známek nemoci 
(disease free survival, DFS) bylo prokázá‑
no v experimentálním rameni u pacientů 
stadií II–IIIA s PD‑L1 ≥ 1 % (HR 0,66; 
95% CI 0,50–0,88; p  =  0,0039), což 
byl primární cílový ukazatel účinnosti 
(exprese PD‑L1 byla definovaná testem 
SP263). Přínos pro DFS byl potvrzen 
také v populaci stadia II–IIIA nezávis‑
le na expresi PD‑L1 (HR 0,79; 95% CI 
0,64–0,96; p  =  0,02) a  v  celé popula‑
ci podle léčebného záměru (HR 0,81; 
95% CI 0,67–0,99; p = 0,04). Ještě vyšší 
prodloužení PFS bylo zjištěno u pacien‑
tů s  PD‑L1 ≥ 50 % (HR 0,43; 95% CI 
0,27–0,68). Žádný jasný přínos nebyl 
prokázán v podskupinách s alteracemi 
EGFR a ALK. Data OS jsou stále nezralá 
a OS nebylo dosud formálně testováno 
kvůli hierarchickému uspořádání studie. 
Podle těchto pozitivních výsledků obdr‑
žel atezolizumab schválení FDA pro adju‑
vantní léčbu pacientů s NSCLC ve sta‑
diích  II–IIIA a  PD‑L1 ≥ 1 %. Kladné 
stanovisko přijala také EMA na podporu 
schválení atezolizumabu pro vysoce rizi‑
kové pacienty s NSCLC s PD‑L1 ≥ 50 % 
bez mutace EGFR nebo translokace ALK.

PEARLS/KEYNOTE‑091 (NCT02‑
50 4372) je další klíčová studie fáze  III 
v adjuvantním uspořádání, ve které byl 
testován pembrolizumab v dávce 200 mg 
každých 21 dní po dobu 18 cyklů oproti 
placebu u 1 177 pacientů s NSCLC sta‑
dia IB–IIIA po standardní chemoterapii.26 
Také v tomto případě průběžná analýza 
prokázala přínos pembrolizumabu pro 
DFS v experimentálním rameni s mediá‑
nem 53,6 měsíce vs. 42,0 měsíce (HR 0,76; 
95% CI 0,63–0,91; p = 0,0014). Výhoda 
pro DFS překvapivě nebyla potvrzena 
v  populaci s  PD‑L1 ≥ 50 % (HR 0,82; 
95% CI 0,57–1,18; p = 0,14). Data OS jsou 
stále nezralá, s nevýznamným trendem 
ve prospěch experimentálního ramene 

(18měsíční míra přežití 91,7 % vs. 91,3 %; 
HR 0,87; p = 0,17). Na základě těchto 
předběžných dat (úplná publikace zatím 
není k dispozici) se jako další adjuvantní 
léčba checkpoint inhibitory objevuje pem‑
brolizumab nezávisle na expresi PD‑L1.

Pooperační terčová léčba
Uvádí se, že pacienti s běžnými mutace‑
mi EGFR – delece exonu 19 (Ex19del) 
a  mutace exonu 21 (L858R)  – mají 
po  radikální operaci často kratší DFS 
než pacienti nemutovaní, i  když jsou 
zajištěni standardní adjuvantní chemo‑
terapií na bázi platiny.27 Také s ohledem 
na horší prognózu těchto pacientů něko‑
lik klinických studií zkoumalo přínos 
tyrosinkinázových inhibitorů EGFR 
v  adjuvantním uspořádání. Ve  studii 
fáze III ADAURA (NCT02511106) bylo 
zařazeno 682 pacientů s NSCLC stadia 
IB–IIIA s mutací EGFR po radikální ope‑
raci samotné nebo adjuvantní chemotera‑
pii, kteří byli randomizováni k podávání 
osimertinibu v dávce 80 mg p.o. denně 
oproti placebu po dobu tří let.28 Primárním 
ukazatelem výsledku bylo DFS u popu‑
lace pacientů stadia  II–IIIA (n  =  470, 
tj. 69 %). V okamžiku hodnocení nebyl 
medián DFS v rameni s osimertinibem 
dosud dosažen, ale v průběžné analýze 
bylo prokázáno 83% snížení rizika relapsu 
onemocnění nebo úmrtí (HR 0,17; 99% CI 
0,11–0,26; p < 0,001). Prospěch osimer‑
tinibu pro DFS byl zachován i v celkové 
populaci (HR 0,20; 99% CI 0,14–0,30; 
p < 0,001) a byl nezávislý na stadiu one‑
mocnění a na podání adjuvantní chemo‑
terapie (60 % pacientů) (HR 0,16; 95% CI 
0,10–0,26 a HR 0,23; 95% CI 0,13–0,40). 
Výsledky OS jsou dosud nezralé, s dvou‑
letým přežitím 98 % s  osimertinibem 
versus 85 % s placebem. V experimen‑
tálním rameni s osimertinibem bylo také 
pozorováno významné snížení recidiv 
v centrálním nervovém systému (CNS) 
(HR 0,18; 95% CI 0,10–0,33).

Také další studie s ukončeným zařa‑
zováním pacientů a s dokončenou nebo 
průběžnou analýzou ukázaly přínos růz‑
ných tyrosinkinázových inhibitorů EGFR 
pro prodloužení DFS u EGFR mutova‑
ných pacientů ve srovnání se standard‑
ní adjuvantní chemoterapií nebo jako 
doplněk k samotné chemoterapii: gefi‑
tinib užívaný dva roky po chemoterapii 
(ADJUVANT‑CTONG1104), erlotinib 
dva roky buď po chemoterapii (SELECT, 
fáze II, dosud nezralá data), nebo místo 
chemoterapie (EVAN, fáze II), icotinib 
po  dobu dvou  let místo chemoterapie 
(EVIDENCE). Nicméně žádná studie 
fáze III zatím neprokázala přínos pro OS.24

Vedou se diskuse ohledně skutečné 
účinnosti tyrosinkinázových inhibito‑
rů EGFR ve smyslu zabránění recidivy 
onemocnění, nikoli jen jejího oddále‑
ní, protože ve  studiích s  gefitinibem 
byl pozorován nárůst recidiv krátce 
po  ukončení adjuvantní léčby; křiv‑
ky DFS se kříží cca 4 roky po operaci 
a pětileté DFS je u gefitinibu podobné 
jako u placeba (31,8 % vs. 34,1 % ve stu‑
dii IMPACT, 22,6 % vs. 23,2 % ve studii 
ADJUVANT‑CTONG1104).29 Z těchto 
úvah také vyvstává otázka, jaká je opti‑
mální doba trvání léčby tyrosinkiná‑
zovými inhibitory EGFR. ADAURA je 
jediná studie, ve které adjuvantní cílená 
terapie byla prodloužena ze dvou na tři 
roky. Publikované údaje o osimertini‑
bu se jistě jeví jako povzbudivé, s bez‑
precedentním přínosem pro DFS: HR 
0,17 v hlavní sledované populaci a HR 
0,20 v celkové populaci. ADAURA také 
prokázala významné snížení rizika reci‑
divy v CNS ve srovnání s  jinými tyro‑
sinkinázovými inhibitory EGFR, což 
je v souladu se známou vyšší aktivitou 
osimertinibu v CNS.28 Tímto způsobem, 
s ohledem na účinnost a bezpečnostní 
údaje, ADAURA přinesla změnu v kli‑
nické praxi, když FDA a EMA schválily 
osimertinib jako první cílenou terapii 
dostupnou v adjuvantní léčbě pacientů 
s NSCLC. Očekává se, že delší sledování 
a zralost dat pro OS potvrdí rozsah účin‑
nosti osimertinibu. Není však rozhodnu‑
to, zda osimertinib je dostatečně účin‑
ný i ve vyšším stadiu bez chemoterapie, 
nebo zda může mít podání chemoterapie 
přídatný léčebný účinek.

Co se týče pacientů s NSCLC a pře‑
stavbou ALK, i zde byla pozorována horší 
pooperační prognóza, ale literární data 
nejsou jednoznačná. V  této populaci 
nemocných v současnosti nejsou k dis‑
pozici data prokazující účinnost tyro‑
sinkinázových inhibitorů ALK a klinické 
studie probíhají.

Pooperační radioterapie
Metaanalýza randomizovaných studií 
před rokem 1998 prokázala, že ozařová‑
ní po radikální resekci plicního nádoru 
zhoršuje přežití léčených nemocných 
(absolutní snížení dvouletého přežití 
o 7 %).15 Tento negativní vliv záření byl 
nejvíce vyznačen ve stadiích I a II a při 
uzlinovém stavu N0 a  N1. Ozařování 
nemocných s postižením N2 po operaci 
bylo pokládáno za přínosné ve smyslu 
prodloužení PFS15, nebo dokonce OS 
(Surveillance, Epidemiology and End 
Results database).30 Objasnění významu 
tohoto postupu se očekávalo od randomi‑
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zovaných studií, které zařazovaly pouze 
nemocné s postižením N2+ a využívaly 
moderních postupů s využitím 3D kon‑
formní radioterapie nebo radioterapie 
s  modulovanou intenzitou (intensity 
modulated radiotherapy, IMRT) a kon‑
trolu diagnostiky pomocí pozitronové 
tomografie s výpočetní tomografií (posi‑
tron emission tomography / computed 
tomography, PET/CT).

Jako první byla uveřejněna stu‑
die PORT‑C čínských autorů31, která 
ve  fázi  III randomizované pooperační 
radioterapie (PORT) zařadila v  obdo‑
bí ledna 2009 až prosince 2017 celkem 
364 nemocných s  NSCLC ve  stadiu 
pIII N2 po kompletní resekci a adjuvant‑
ní chemoterapii v poměru 1 : 1 k PORT 
v dávce 50 Gy ve 25 frakcích (n = 202) 
oproti samotnému sledování (n = 192). 
S mediánem sledování 46,0 měsíce (95% 
CI 41,9–51,4) nebyl zjištěn statisticky 
významný rozdíl v DFS ani v OS. Tříleté 
DFS bylo 46,0 % v rameni PORT a 23,7 % 
v rameni se sledováním, medián PFS byl 
22,1 měsíce vs. 18,6 měsíce (HR 0,84; 95% 
CI 0,65–1,09; p = 0,20). Tříleté OS bylo 
78,3 % vs. 82,8 % (HR 1,02; p = 0,93). 
Jedině přežití bez lokální recidivy (local 
recurrence free survival, LRFS) bylo 
významně delší v  rameni s PORT než 
v rameni se sledováním: 66,5 % vs. 59,7 % 
(HR 0,71; 95% CI 0,51–0,97; p = 0,03). 
Také ve skupině 310 pacientů, kteří dodr‑
želi protokol (140 PORT vs. 170 sledová‑
ní), PORT významně zlepšil DFS (42,8 % 
vs. 30,6 %; HR 0,75; 95% CI 0,57–1,00; 
p = 0,05), ale nikoli OS (HR 0,83; 95% CI 
0,53–1,30; p = 0,41). Tříletá četnost samot‑
né lokální recidivy byla 9,5 % s PORT vs. 
18,3 % při sledování (Fine‑Gray HR 0,55; 
Gray test: p = 0,04). Žádné nežádoucí 
účinky stupně 4–5 vyvolané radioterapií 
nebyly pozorovány. Autoři uzavírají, že 
v této studii PORT nezlepšila ani PFS, ani 
OS a že pro identifikaci nemocných, kteří 
by mohli mít z PORT prospěch, je třeba 
dalšího výzkumu.

O  něco později byla publikována 
evropská studie Lung ART32, která hod‑
notila 3D konformní PORT v  dávce 
54 Gy v 27–30 denních frakcích po kom‑
pletní resekci u 501 pacientů (randomi‑
zováni v poměru 1 : 1 – 252 pacientů 
v  rameni s  PORT vs. 249  pacientů se 
samotným sledováním; doba zařazová‑
ní srpen 2007 až červenec 2018), kteří 
byli predominantně hodnoceni pomocí 
PET/CT (91 %) a obdrželi také neoad‑
juvantní nebo adjuvantní chemoterapii. 
Tříleté DFS bylo v obou ramenech vyšší, 
než se předpokládalo (47 % PORT vs. 
44 % observace), ale PORT neprokázal 

prodloužené DFS ve srovnání s ramenem 
sledování; medián DFS byl 30,5 (95% CI 
24–49) měsíce vs. 22,8 (17–37) měsíce 
(HR 0,86; 95% CI 0,68–1,08; p = 0,18). 
Nejčastějším nežádoucím účin‑
kem stupně 3–4 byla pneumonitida 
(13 pacientů = 5 % v rameni PORT vs. 
1 pacient = 0,5 % v rameni sledování). 
Pozdní kardiopulmonální toxicita byla 
2× častější v rameni PORT vs. observa‑
ce (26 pacientů = 11 % vs. 12 pacien‑
tů = 5 %). Autoři uzavírají, že konformní 
PORT nemůže být doporučena jako stan‑
dardní léčba u nemocných s kompletní 
resekcí NSCLC stadia III N2+.

Metaanalýza, která kromě výše uve‑
dených dvou studií zahrnula dalších pět 
studií s PORT publikovaných v  letech 
1996–2017 a celkem ve všech sedmi stu‑
diích vyhodnotila 1 318 subjektů, potvr‑
dila, že PORT u nemocných po radikální 
resekci NSCLC stadia III N2 nemá vliv 
na  celkové přežití (HR 0,87; 95% CI 
0,71–1,07; p = 0,18), a to ani u 3D kon‑
formních technik, ale nalezla významný 
přínos PORT pro DFS (HR 0,83; 95% CI 
0,71–0,97; p = 0,02) a pro přežití bez loká‑
ní recidivy (HR 0,64; 95% CI 0,50–0,81; 
p = 0,0003). Nebylo možné prokázat roz‑
díl v přežití podle toho, zda byla, či nebyla 
podána chemoterapie a v jakém uspořá‑
dání (sekvenčně nebo konkomitantně).33

INOPERABILNÍ STADIUM III

Imunoterapie v kombinaci 
s chemoradioterapií
Existují klinické a preklinické důkazy, že 
použití radioterapie v kombinaci s check‑
point inhibitory může u solidních nádorů 
zvýraznit protinádorovou odpověď, a to 
i v případě primární rezistence na check‑
point inhibitory, že záření mění nádorové 
mikroprostředí, včetně změn v prezenta‑
ci antigenu a up‑regulaci exprese PD‑L1. 
Existují také retrospektivní klinické údaje 
naznačující, že indukční nebo souběžná 
léčba checkpoint inhibitory s radiotera‑
pií může zlepšit OS u pacientů s plicní‑
mi nádory.34 Tyto preklinické i klinické 
údaje jsou impulsem pro systematický 
výzkum sekvenční nebo konkomitantní 
léčby checkpoint inhibitory a radiotera‑
pie u inoperabilního NSCLC.

Před zveřejněním studie PACIFIC 
bylo pětileté celkové přežití pacientů 
ve stadiu III NSCLC léčených konkomi‑
tantní chemoradioterapií s kurativním 
záměrem 15–30 %.17 Přidání checkpoint 
inhibitoru durvalumabu po  ukončení 
chemoradioterapie u neprogredujících 
pacientů ve studii PACIFIC zvýšilo pěti‑
leté OS na 43 %.35 Ve studii PACIFIC bylo 

randomizováno 713 pacientů po konko‑
mitantní chemoradioterapii v poměru 
2 : 1 k léčbě durvalumabem oproti pla‑
cebu. Primárními cílovými parametry 
byly OS a PFS v populaci podle léčebného 
záměru. S mediánem sledování 34 měsí‑
ců u všech pacientů byl v rameni s durva‑
lumabem vs. v rameni s placebem medián 
OS 47,5 měsíce vs. 29,1 měsíce (HR 0,72; 
95% CI 0,59–0,89) a  medián PFS byl 
16,9 měsíce vs. 5,6 měsíce (HR 0,55; 95% 
CI 0,45–0,68). Když byli pacienti strati‑
fikováni podle stavu PD‑L1 (nepláno‑
vaná, předem nespecifikovaná analýza), 
pacienti s PD‑L1 negativním onemoc‑
něním měli zvýšený poměr rizika úmrtí 
(HR 1,38; 95% CI 0,79–2,34). Vzhledem 
k této neplánované analýze podskupin 
není konsolidační léčba durvalumabem 
jednotně schválena pro PD‑L1 negativ‑
ní populaci všemi regulačními úřady. 
Hlavní obavou o bezpečnost léčby ve stu‑
dii PACIFIC byl výskyt pneumonitidy, 
protože k tomu může dojít u kombina‑
ce checkpoint inhibitorů a radioterapie. 
Celkově byla léčba dobře tolerována 
s mírně zvýšeným rizikem pneumoniti‑
dy v rameni s durvalumabem (jakýkoli 
stupeň toxicity 33,9 % vs. 24,8 % v pří‑
padě placeba), ale závažnější pneumoni‑
tida (stupeň 3+) se vyskytla v podobné 
míře v obou ramenech (3,4 % vs. 2,6 % 
v ramenech durvalumab vs. placebo).

Nivolumab a  pembrolizumab byly 
také studovány jako konsolidační léčba 
(po konkomitantní chemoradioterapii) 
u  NSCLC stadia  III. Studie s  nivolu‑
mabem/placebem po  konkomitantní 
chemoradioterapii byla zastavena brzy 
po zveřejnění studie PACIFIC, vzhledem 
k tomu, že kontrolní rameno konkomi‑
tantní chemoradioterapie s placebem se 
stalo eticky nepřijatelné.

Byla uveřejněna data z  jednoramen‑
né studie fáze  II s  pembrolizumabem 
po  dobu jednoho roku  po  konkomi‑
tantní chemoradioterapii u NSCLC sta‑
dia IIIA/B.36 Primárními cíli studie byly 
čas do úmrtí nebo do vzniku vzdálených 
metastáz (time to metastatic disease or 
death, TMDD), s PFS/OS/bezpečností 
jako sekundárními cílovými ukazate‑
li. Do studie bylo zařazeno 93 pacien‑
tů s mediánem sledování 32,2 měsíce, 
medián TMDD byl 30,7 měsíce (95% CI 
18,7 až nedosaženo), což bylo výrazně 
déle ve  srovnání s  historickými kont‑
rolami (p  <  0,0001). Medián PFS byl 
18,7 měsíce (95% CI 12,4–33,8) a medián 
OS byl 35,8 měsíce (95% CI 24,2 až nedo‑
saženo). Na rozdíl od studie PACIFIC 
však při stratifikaci pacientů podle stavu 
PD‑L1 (PD‑L1 > 1 % vs. negativní) nebyl 
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pozorován žádný rozdíl u TMDD, PFS 
nebo OS. Léčba byla dobře tolerována, 
pneumonitida 2. nebo vyššího stupně 
byla zaznamenána u 17,2 % účastníků.

Dalším krokem ve výzkumu check‑
point inhibitorů je souběžné podávání 
s  konkomitantní chemoradioterapií. 
V současné době mají některé studie fáze 
I a II37 k dispozici údaje o bezpečnosti 
a účinnosti kombinace checkpoint inhi‑
bitorů a konkomitantní chemoradiotera‑
pie a na základě jejich výsledků probíhá 
mnoho studií fáze III ověřujících tuto 
strategii (durvalumab souběžně s konko‑
mitantní chemoradioterapií + adjuvant‑
ně ve  studii PACIFIC‑2  – EudraCT 
2017‑004397‑34), někdy s  přidáním 
dalších molekul k  checkpoint inhibi‑
torům, které by měly posílit účinnost 
léčby (atezolizumab  +  tiragolumab 
ve studii SKYSCRAPER‑03 – EudraCT 
2019‑004773‑29, olaparib + pembrolizu‑
mab ve studii KEYLYNK‑012 – EudraCT 
2019‑003237‑41).

U pacientů, kteří dostávali sekvenční 
chemoradioterapii, představuje léčba 
checkpoint inhibitory také přínos. 
Nedávno byly představeny výsledky 
studie GEMSTONE‑301, což je studie 
fáze III se sugemalimabem (anti‑PD‑L1) 
ve srovnání s placebem jako konsolida‑
ce po dobu jednoho roku po ukončení 
chemoterapie a ozařování (buď konko‑
mitantní chemoradioterapie, nebo sek‑
venční chemoradioterapie).38 Přibližně 
33 % pacientů dostalo sekvenční terapii. 
18měsíční PFS bylo 39 % vs. 23 % v rame‑
ni sugemalimab vs. placebo. Konzistentní 
přínos pro PFS byl pozorován bez ohledu 
na to, zda pacienti dostávali sekvenční 
chemoradioterapii (medián PFS 8,1 měsí‑
ce vs. 4,1 měsíce; HR 0,59), nebo kon‑
komitantní chemoradioterapii (medián 
PFS 10,5 měsíce vs. 6,4 měsíce; HR 0,66).

Pacienti, kteří dostávali sekvenční 
chemoradioterapii, byli také zahrnuti 
do studie PACIFIC‑R (data z reálné praxe 
s durvalumabem podávaným v rámci spe‑
cifického léčebného programu po uveřej‑
nění studie PACIFIC).39 Sekvenční léčbu 
dostalo 14,3 % všech hodnocených sub‑
jektů a jejich medián PFS byl 19,4 měsíce 
(95% CI 12,4–25,3), což je ve srovnání 

s  historickými kontrolami podstatně 
lepší, protože PFS byl 5,6 měsíce v kont‑
rolní větvi studie PACIFIC.35

INOVACE V RADIOTERAPII

Dávka radioterapie
Obvyklou dávkou radioterapie u NSCLC 
je normofrakcionace 60–66 Gy / 30–33 
frakcí / 2 Gy 1× denně. Výsledky studie 
s eskalací dávky z 60 Gy (standard dose, 
SD) na 74 Gy (high dose, HD) prokázaly 
horší celkové přežití v rameni s vysokou 
dávkou radioterapie (medián přežití SD 
vs. HD: 28,7  měsíce vs. 19,5  měsíce; 
p = 0,0007), přičemž četnost příčin úmrtí 
byla v obou ramenech shodná – nádor 
plic (72,2 % vs. 73,5 %; p = 0,84).40 Vyšší 
dávka než 66 Gy ve 33 frakcích se mimo 
klinické studie u  lokálně pokročilých 
NSCLC nedoporučuje. Tam, kde není 
možná konkomitantní chemoradiote‑
rapie, je vhodnější použít akcelerované 
frakcionační režimy.41

Technické inovace
Výhodou moderní radioterapie jsou tech‑
nické inovace – radioterapie s modulo‑
vanou intenzitou (intensity modulated 
radiotherapy, IMRT), obrazem řízená 
radioterapie (image guided radiother‑
apy, IGRT), čtyřrozměrná výpočetní 
tomografie (4DCT) – umožňující přes‑
nější zacílení svazků záření, kompenzaci 
dýchacích pohybů a tím snížení zátěže 
zdravých tkání hrudníku, zejména plic 
a srdce. V rámci stávajícího dávkového 
rozmezí bylo prokázáno retrospektiv‑
ním srovnáním, že IMRT techniky se 
zohledněním dýchacích pohybů (4DCT), 
tzv. breath‑gating nebo breath‑holding 
techniky redukují dávku na zdravou plíci, 
snižují objem plíce vystavené radiaci, 
snižují riziko radiační pneumonitidy 
a prodlužují přežití.42

Protonová radioterapie
Dozimetrická výhoda ve  smyslu nižší 
vstupní dávky a  ostrého spádu dávky 
na konci plánovacího cílového objemu 
(planning target volume, PTV) u pro‑
tonové radioterapie je „class effect“ této 
metody, ale otázkou je klinický dopad 

ve  smyslu lepšího přežití nebo doby 
do  progrese onemocnění ve  srovnání 
s  fotonovou terapií. Porovnat klinic‑
ké výsledky ohledně doby do progrese 
a doby do vzniku závažné plicní toxicity 
si dala za cíl bayesiánsky randomizovaná 
studie porovnávající fotonovou radiote‑
rapii s IMRT oproti protonové radiotera‑
pii s pasivním rozptylem u nemocných 
s  lokálně pokročilým inoperabilním 
NSCLC léčených konkomitantní che‑
moradioterapií.43 U každého pacienta byl 
vypracován pár ozařovacích plánů pro 
protony i fotony a randomizace k jedno‑
mu z nich proběhla, jen pokud oba plány 
splňovaly limity pro zdravé tkáně. Pokud 
ne, ozáření bylo provedeno podle výhod‑
nějšího plánu. Ve výsledku nebyly shledá‑
ny významné rozdíly ani v četnosti dosa‑
žení lokální kontroly po 12 měsících, ani 
závažného stupně radiační pneumonitidy. 
Více pacientů bylo jak randomizovaně, 
tak i na základě výhodnějšího plánu ozá‑
řeno fotony. V případě protonové radio‑
terapie bylo dosaženo významně nižší 
střední dávky na srdce. Randomizovaná 
studie fáze III RTOG 1308, srovnávající 
přežití nemocných s  inoperabilním sta‑
diem II–IIIB NSCLC po fotonové versus 
protonové radioterapii, již byla navržena 
a byl zahájen nábor nemocných.

ZÁVĚR
Protinádorová imunoterapie s využitím 
checkpoint inhibitorů přináší pacientům 
s NSCLC ve stadiu III významné zlepše‑
ní léčebných výsledků v případě opera‑
bilního stadia v podobě neoadjuvantní 
chemoimunoterapie nebo přinejmenším 
u vysokých expresorů PD‑L1 v podobě 
adjuvantní léčby. V  případě inopera‑
bilního stadia III je konsolidační léčba 
checkpoint inhibitory standardem 
s téměř zdvojnásobením dlouhodobého 
přežívání. Terčová léčba osimertinibem 
adjuvantně u operovaných EGFR muto‑
vaných pacientů s NSCLC je první indi‑
kací tohoto druhu u nemetastazujícího 
onemocnění. Předpokladem úspěšného 
využití těchto nových modalit je centra‑
lizace péče o nemocné s plicními nádory 
a důsledná indikace personalizovaného 
postupu multidisciplinárním týmem.
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