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Plan prezentacji 

• Radioterapia jako metoda leczenia 
onkologicznego 

• Podstawowa rola radioterapii w leczeniu 
miejscowo zaawansowanego raka płuca 

• Co ma do zaoferowania radioterapia 
stereotaktyczna?  



chirurgia (22%) 

niewyleczeni (55%) 
radioterapia (18%) 

chemioterapia (5%) 

Udział poszczególnych metod  
wśród ogółu wyleczeń w krajach UE 



Teleradioterapia:  
napromienianie wiązką energii dostarczaną  

z zewnątrz 



Podstawowe wskazanie do radykalnej radioterapii – 
miejscowo zaawansowany rak płuca z przerzutami do 

węzłów chłonnych śródpiersia 

PET/TK 

TK4D 

IMRT: Dg=60-66Gy/30fr 
+ chemioterapia 

 



Strategia leczenia guza Pancosta: 
indukcyjna chemioradioterapiazabieg operacyjny  



Antonia et al., NEJM, 2017 

Key patient inclusion criteria 

• Stage III, locally advanced, unresectable 

NSCLC  

• Not progressed following platinum-based 

concurrent chemoradiation therapy (≥2 

cycles) 

• WHO PS 0–1 

• Estimated life expectancy ≥12 weeks 

(n=713) 

Durvalumab 10 mg/kg q2w for 

up to 12 months 

(n=476) 

Placebo  

for up to 12 months 

(n=237) 

R 
2:1 

Stratification 

• Age, sex, smoking history 

Co-primary endpoints 

• PFS (BICR, RECIST v1.1), OS 

 

Secondary endpoints 

• ORR (BICR), DoR (BICR), safety, PROs, 

• Imunogenicity, pharmacokinetic characteristics 

 

R 

Badanie PACIFIC - podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie III fazy:  
ocena skuteczności i bezpieczeństwa stosowanie durwalumabu 

u chorych z miejscowo zaawansowanym NDRP po jednoczasowej CHRT  



Durvalumab istotnie wydłuża PFS – Św. Graal odnaleziony? 

Antonia et al., NEJM, 2017 



Radioterapia stereotaktyczna (SABR,SBRT) =  
wysoka efektywność i precyzja 

• Technika teleradioterapii 

• Krótkie leczenie: (1)3-8 frakcji RT 

• Szczególna MOC SBRT 

• Maksimum dawki w guzie,  

      szczególna troska o narządy zdrowe 

• Mała objętość guza 

• Uwzględnia ruchomość oddechową (TK 4D)  

• Sterowana obrazem (TK) 



Główne wskazanie do RT stereotaktycznej  
w raku płuca 

• Nieoperacyjny wczesny NDRP o lokalizacji obwodowej, 

• T1-T2N0 

 

 

 Bardzo dobra kontrola miejscowa (90%/3 lata) 

 Korzystny profil bezpieczeństwa: 

- Toksyczność G3: 13% 

- Toksyczność G4: 4%  

Najczęstsze działania niepożądane: zapalenie płuc, duszność, 
ból w klatce piersiowej 



Nowe wyzwania radioterapii stereotaktycznej 

66 lat, 2015, T3N0, NSCLC 
Dg=60Gy/8fx 

 
60 lat, 11. 2007 – lewostronna 
pneumonektomia, T2N0 SqNSCLC 
03. 2014 – SPLC, bez potwierdzenia 
hist-pat, Dg=60Gy/8fx 
 



vs 



• 58 chorych, (SABR-31; S-27),  
• 3Y OS: SABR-95% vs S-79% [s] 
• Odsetki wznów miejscowych, regionalnych i odległych - porównywalne 
• działania niepożądane G3: SABR – 10% (duszność, kaszel, zmęczenie); S- 44% 
(duszność, ból w klatce piersiowej, krwawienie)   



  VALOR 
(USA) 

POSTILV  
(China)  

SABRTooth (UK) STABLE-MATES 
(USA) 

Eligibility 
criteria 

Tumor ≤5cm 
(peripheral 
and central) 

Tumor ≤3 cm, 
fit for 
lobectomy or 
pneumonecto
my  

High-risk 
operable, 
peripheral 
tumors ≤5cm,  

High-risk operable, 
patients pre-
randomized 

Primary 
End-point 

5-year 
overall 
survival  

2-year local-
regional 
control  

Average 
recruitment rate 
of 3 pts/month 
for a 15 month 
period 

3-year overall 
survival 

Secondary 
end-points 

QoL, 
patterns of 
failure, 
cause of 
death  

OS, DFS, site-
specific failure, 
Time to LR 
failure and DM 

  PFS, failure 
patterns, toxicity, 
and 5-year overall 
survival 

Planned 
accrual 

670 76 54 (feasibilty 
phase) 

258 

Wczesny rak płuca u chorych operacyjnych: 
wyłącznie leczenie chirurgiczne czy RT stereotaktyczna? 



Radioterapia stereotaktyczna jako „szczepionka” in situ 

Daly et al. JTO, 2015 



Radioterapia paliatywna: 
łagodzenie dolegliwości, wydłużenie przeżycia + 

poprawa jakości życia 

• Duszność, ból, krwioplucie 

• Zespół ucisku rdzenia kręgowego 

• Zespół żyły głównej górnej 

• Przerzuty do mózgowia 

• Bolesne przerzuty do kości 

 

• Dg=20Gy/5fr lub Dg=30Gy/10fr 



Podsumowanie 

• Skojarzona chemioradioterapia standardem 
leczenia miejscowo zaawansowanego raka płuca 

• Indukcyjna chemioradioterapiazabieg 
operacyjny standardem leczenia raka szczytu 
płuca 

•  Radioterapia stereotaktyczna metodą z wyboru 
w nieoperacyjnym wczesnym raku płuca 

• Fotony!!!, nie protony 



Decyzje terapeutyczne powinny być 
podejmowane przez zespół wielodyscyplinarny  

 torakochirurg 
 onkolog radioterapeuta 
onkolog kliniczny 
 pulmonolog 
 radiolog  
 specjalista medycyny 
nuklearnej 
 patolog 

 





Dziękuję 


