
  

Nádory plic, pleury a mediastina:Nádory plic, pleury a mediastina:  

BRONCHOGENNÍ KARCINOM

Jiří Ferda, Eva Ferdová, Hynek Mírka, Boris KreuzbergJiří Ferda, Eva Ferdová, Hynek Mírka, Boris Kreuzberg
Klinika zobrazovacích metod  LFUK a FN v PlzniKlinika zobrazovacích metod  LFUK a FN v Plzni



  

Epidemiologie Epidemiologie 
 Nejčastější malignita v Nejčastější malignita v 

celosvětovém měřítkucelosvětovém měřítku
 1,2 miliónu nových případů za rok1,2 miliónu nových případů za rok
 25% kandidátů radikální terapie25% kandidátů radikální terapie

 Česká republikaČeská republika
 Muži : ženy = 6 : 1
 Muži  cca 95 / 100 000
 Ženy cca  24 / 100 000
 90% mezi 35 – 75 rokem života
 Maximum 55 – 65 let
 90% současní či bývalí kuřáci

200 000 cigaret = 30 denně 19 let 
5 x vyšší riziko



  

Klasifikace  Klasifikace  
 Malobuněčný karcinomMalobuněčný karcinom

 Neuroendokrinního původu, ze submukózních Neuroendokrinního původu, ze submukózních 
buněk, systémové onemocněníbuněk, systémové onemocnění

 Dlaždicobuněčný karcinomDlaždicobuněčný karcinom
 Z dysplastického epitelu segmentárních a Z dysplastického epitelu segmentárních a 

proximálnějších bronchů, klesající incidenceproximálnějších bronchů, klesající incidence
 AdenokarcinomAdenokarcinom

 Z bronchiálních žlázek, histologicky velmi variabilní Z bronchiálních žlázek, histologicky velmi variabilní 
skupinaskupina

 Část nádorů produkuje mucinČást nádorů produkuje mucin
 Bronchioloalveolární  Ca - označuje jen neinvazivní Bronchioloalveolární  Ca - označuje jen neinvazivní 

formy, je-li přítomna invaze stromatu, cévní invaze formy, je-li přítomna invaze stromatu, cévní invaze 
nebo pleury, jedná se o adenoCa s predominantním nebo pleury, jedná se o adenoCa s predominantním 
strukturou broncioloalveolárního Castrukturou broncioloalveolárního Ca

 Vzrůstající incidence v Evropě nyní převažující Vzrůstající incidence v Evropě nyní převažující 
histol. typhistol. typ

 Velkobuněčný karcinomVelkobuněčný karcinom
 Adenoskvamózní karcinomAdenoskvamózní karcinom
 Karcinom s pleimorfními, sarkomatoidnímu a Karcinom s pleimorfními, sarkomatoidnímu a 

sarkomatózními elementysarkomatózními elementy
 KarcinoidKarcinoid
 Karcinomy typu slinných žlázKarcinomy typu slinných žláz



  

Malobuněčný karcinom Malobuněčný karcinom 
 Dva stupně staginguDva stupně stagingu – limited disease (LD), extensive disease (ED) – limited disease (LD), extensive disease (ED)
 LD:LD: jeden hemithorax, mohou být postiženy i mediastinální, kontralat.  jeden hemithorax, mohou být postiženy i mediastinální, kontralat. 

hilové, supraklavikulární  a skalenové uzliny, není maligní výpotekhilové, supraklavikulární  a skalenové uzliny, není maligní výpotek



  

Malobuněčný karcinomMalobuněčný karcinom
 ED:ED: onemocnění se šíří mimo hemithorax a ipsi- nebo kontralaterální  onemocnění se šíří mimo hemithorax a ipsi- nebo kontralaterální 

uzliny hilové, mediastinální, supraklavikulární a skalénové, nebo je uzliny hilové, mediastinální, supraklavikulární a skalénové, nebo je 
přítomen stejnostranný maligní výpotekpřítomen stejnostranný maligní výpotek



  

Nemalobuněčný karcinom Nemalobuněčný karcinom 
 Dlaždicobuněčný karcinom – centrální, pomalý vznik metastázDlaždicobuněčný karcinom – centrální, pomalý vznik metastáz
 Adenokarcinom – periferní, časný vznik metastázAdenokarcinom – periferní, časný vznik metastáz



  

Staging NSCLCStaging NSCLC
 TNM klasifikace (2002), 5319 případů z 1 instituce 1975 - 1988TNM klasifikace (2002), 5319 případů z 1 instituce 1975 - 1988

Klinické stadiumKlinické stadium mean survival timemean survival timepětileté přežitípětileté přežití
IAIA 6060 50%50%
IBIB 3737 40%40%
IIAIIA 3838 24%24%
IIBIIB 1818 25%25%
IIIAIIIA 1414 18%18%
IIIBIIIB 1010   8%  8%
IVIV   6  6   2%  2%

 IASLC* proposals (2007): 67725 případů z 19 zemí 1990 – 2000IASLC* proposals (2007): 67725 případů z 19 zemí 1990 – 2000
Goldstraw P, Crowley J, Chansky K, et al.  The IASCL Lung Cancer Staging Project: proposals for the revision of the TNM Goldstraw P, Crowley J, Chansky K, et al.  The IASCL Lung Cancer Staging Project: proposals for the revision of the TNM 
stage groupings in the forthcoming (seventh) edition of the TNM Classification of Malignant  Tumours. J thorac Oncol stage groupings in the forthcoming (seventh) edition of the TNM Classification of Malignant  Tumours. J thorac Oncol 
2007; 2:706-7142007; 2:706-714

Klinické stadiumKlinické stadium mean survival timemean survival timepětileté přežitípětileté přežití
IAIA 6060 50%50%
IBIB 4343 40%40%
IIAIIA 3434 46%46%
IIBIIB 1818 25%25%
IIIAIIIA 1414 19%19%
IIIBIIIB 1010   7%  7%
IVIV   6  6   2%  2%

*International Associacion of the Study of Lung Cancer proposals



  

T deskriptory T deskriptory 
 T1T1

 do 3 cm, obklopen plící nebo viscerální pleurou dosahuje jen na lobární bronchusdo 3 cm, obklopen plící nebo viscerální pleurou dosahuje jen na lobární bronchus
 T1aT1a do 2 cmdo 2 cm
 T1bT1b 2 – 3 cm2 – 3 cm

 T2T2
 >3cm, >3cm, <7 cm<7 cm
 (zahrnujíce i tumory menší než 3 cm) vzdálenost od kariny nad 2 cm nebo vrůstá na viscerální (zahrnujíce i tumory menší než 3 cm) vzdálenost od kariny nad 2 cm nebo vrůstá na viscerální 

pleuru nebo atelektáza nebo obstruktivní pneumonie nikoliv celé plícepleuru nebo atelektáza nebo obstruktivní pneumonie nikoliv celé plíce
 T2aT2a do 5 cmdo 5 cm
 T2bT2b do 7 cmdo 7 cm

 T3 T3 
 Větší než 7 cmVětší než 7 cm
 Nebo infiltruje hrudní stěnu, bránici, n. phrenicus, mediastinální pleuru, parietální perikardNebo infiltruje hrudní stěnu, bránici, n. phrenicus, mediastinální pleuru, parietální perikard
 Nebo tumor méně než 2cm od karinyNebo tumor méně než 2cm od kariny
 Nebo je přítomna atelektáza či obstruktivní pneumonitida celé plíceNebo je přítomna atelektáza či obstruktivní pneumonitida celé plíce
 Nebo je patrný další uzel v témže lalokuNebo je patrný další uzel v témže laloku

 T4T4
 Tumor jakékoliv velikosti vrůstající do mediastina, srdce, infiltrujícívelké cévy, průdušnici, nervus Tumor jakékoliv velikosti vrůstající do mediastina, srdce, infiltrujícívelké cévy, průdušnici, nervus 

reccurens, jícen, obratlové tělo, karinureccurens, jícen, obratlové tělo, karinu
 Uzel v jiném laloku  stejnostranné plíceUzel v jiném laloku  stejnostranné plíce



  

N a M deskriptory N a M deskriptory 
 N1N1

 Ipsilaterální intrapulmonální, peribronchiílní a hilové uzlinyIpsilaterální intrapulmonální, peribronchiílní a hilové uzliny
 N1a jedna skupinaN1a jedna skupina
 N1b více skupinN1b více skupin

 N2N2
 Ipsilaterální mediastinální a subkarinální uzlinyIpsilaterální mediastinální a subkarinální uzliny

 N2a jedna skupinaN2a jedna skupina
 N2b více skupinN2b více skupin

 N3 N3 
 Kontralaterální hilové, mediastinální, jakékoliv skalénové nebo supraklavikulární uzlinyKontralaterální hilové, mediastinální, jakékoliv skalénové nebo supraklavikulární uzliny

 M1M1
 M1a jediný uzel v kontralaterální plíci M1a jediný uzel v kontralaterální plíci nebo pleurální noduly, nebo maligní pleurální nebo pleurální noduly, nebo maligní pleurální 

výpotekvýpotek
 M1B distantní metastázyM1B distantní metastázy



  

 IAIA T1aN0M0, T1bN0M0T1aN0M0, T1bN0M0
 Chirurgická léčbaChirurgická léčba

 IBIB T2aN0M0T2aN0M0
 Chirurgická léčbaChirurgická léčba

 IIAIIA T1aN1M0, T1bN1M0, T2aN1M0, T1aN1M0, T1bN1M0, T2aN1M0, 
T2bN0M0T2bN0M0

 Chirurgická léčbaChirurgická léčba
 IIBIIB T2aN1M0, T2bN0M0, T3N0M0T2aN1M0, T2bN0M0, T3N0M0

 Chirurgická léčba, není-li technických limitací u velikosti T2b a T3Chirurgická léčba, není-li technických limitací u velikosti T2b a T3
 IIIAIIIA T1aN2M0, T1bN2M0, T3N1M0, T1aN2M0, T1bN2M0, T3N1M0, 

T3N2M0, T4N0M0, T4N1M0T3N2M0, T4N0M0, T4N1M0
 Chirurgická léčba, není-li technických limitací do velikosti T3Chirurgická léčba, není-li technických limitací do velikosti T3

 IIIBIIIB T4N2M0, T1a – T4N3M0T4N2M0, T1a – T4N3M0
 Pokus o downstaging radio a chemoterapií, restaging pro další postupPokus o downstaging radio a chemoterapií, restaging pro další postup

 IVIV T1a-T4N0-N3,M1T1a-T4N0-N3,M1
 Chemoterapie a aktivní podpůrná terapie,  neurochirurgická léčbaChemoterapie a aktivní podpůrná terapie,  neurochirurgická léčba

Klinický stagingKlinický staging



  

Problémy staginguProblémy stagingu
 Problém není, je-li jasné klinické stadium IVProblém není, je-li jasné klinické stadium IV



  

Klinické stadium IVKlinické stadium IV
 T4 invaze do stěny aorty, N2 subkarinální uzliny, M1a T4 invaze do stěny aorty, N2 subkarinální uzliny, M1a 

pleurální disseminace – stačí CTpleurální disseminace – stačí CT



  

Klinické stadium IIA - pT2a pN0Klinické stadium IIA - pT2a pN0



  

Klinické stadium IIIA – T4N0M0Klinické stadium IIIA – T4N0M0
 Odlišení fixace parietálního a viscerálního perikardu  - tedy Odlišení fixace parietálního a viscerálního perikardu  - tedy 

T3 versus T4T3 versus T4



  

Klinické stadium IV - T3N0M1bKlinické stadium IV - T3N0M1b



  

Klinické stadium IV –T4N0M1bKlinické stadium IV –T4N0M1b



  

Klinické stadium IV – T3NXM1bKlinické stadium IV – T3NXM1b



  

Klinické stadium IVKlinické stadium IV
 T4 (atelektáza horního laloku + uzel v dolním lalokuT4 (atelektáza horního laloku + uzel v dolním laloku
 M1 (uzel v kontralaterální plíci + maligní pleurální výpotek)M1 (uzel v kontralaterální plíci + maligní pleurální výpotek)



  

MDCTMDCT
 Definitivní staging u lokálně pokročilých nádorů a průkazu Definitivní staging u lokálně pokročilých nádorů a průkazu 

metastáz v nadledvinách – senzitivita nad 95%metastáz v nadledvinách – senzitivita nad 95%

1818F-FDG-PET/CTF-FDG-PET/CT
 Posouzení stagingu u potenciálně operabilních nádorůPosouzení stagingu u potenciálně operabilních nádorů
 Senzitivní ale relativně málo specif pro N stagingSenzitivní ale relativně málo specif pro N staging

MRIMRI
 Neurologická symptomatologieNeurologická symptomatologie
 Celotělový staging, stejná spolehlivost jako PETCelotělový staging, stejná spolehlivost jako PET
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