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Vyuití tumorových markerù
v diagnostice a terapii karcinomù plic
Maligní nádory plic patøí k tìm chorobám,
jejich incidence i mortalita stále roste. Ve
vìtinì západních zemí se pohybuje incidence kolem 50 - 80 nemocných na 100 000
osob za rok (obr.1). Novì diagnostikované pøípady karcinomù plic tvoøí podle
aktuálních údajù z USA 14 % u muù,

12 % u en, vztaeno na vechny maligní
nádory. V posledním období je mortalita
u karcinomu plic na prvním místì nejenom
u muù, ale i u en (obr.1). Epidemiologické údaje z naí republiky vykazují podobné trendy - hrubá incidence v letech 19881992 je 98,9 muù a 16,8 en/100 000 oby-

Obr. 1: Incidence (estimated new cases) a mortalita (estimated deaths) jednotlivých maligních onemocnìní podle
procenta výskytu (American Cancer Society 2004, data shrnující stav 1970 - 1990)

vatel, u en je zaznamenán výrazný nárùst
(1). Ménì ne 10 % nemocných vykazuje
pìtileté pøeití. Alarmující je fakt, e 80 %
pacientù zemøe do roka od primární diagnózy.
Rizikové faktory úèastnící se na vzniku
karcinomu plic jsou dlouhodobì známy. Je
to pøedevím kouøení, které se podílí a na
80 % pøípadù vzniku karcinomu. Je známo,
e 1 z 10 kuøákù zemøe na rakovinu plic.
Mortalita podmínìná maligním nádorem
plic je 10-15 x vyí u kuøákù ne u nekuøákù. Pøi skonèení kouøení se mortalita
vrátí na hladinu nekuøákù po 20 letech.
K rizikovým faktorùm patøí dále manipulace s azbestem, chromem a niklem, rovnì práce pøi tìbì uhlí mùe vést k èastìjímu vzniku karcinomu plic. Vechny tyto
èinnosti vykazují synergistický efekt
s kouøením. Intenzivnì je studována problematika geneticky podmínìných rizikových faktorù. Zatím se jeví e podobnì
jako u jiných malignit jsou diagnostikovány maligní tumory plic podmínìné hereditárnì spíe v èasném vìku. Pøes intenzivní
výzkum dosud nebyl potvrzen takový
gen, který by susceptibilitu pøedpovídal
a mohl být rutinnì stanovován.
Maligní karcinomy plic tvoøí dvì významné skupiny nádorù s odliným biologickým chováním, které je mono definovat pomocí histologické charakterizace:
nemalobunìèné karcinomy plic (= non
small cell lung cancer, NSCLC) a malobunìèné karcinomy plic (= small cell lung
cancer, SCLC), které jsou ménì èasté
(tab.1). Nemalobunìèné karcinomy se dále
dìlí na karcinomy epidermoidní, adenokarcinomy a nádory z velkých bunìk.
Jednotlivé histologické typy nádorù
plic vykazují rùznou expresi nádorových
markerù (tab.2). Bylo prokázáno, e nejLabor Aktuell 01/05
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Tab. 1: Histologické rozliení maligních nádorù plic

vyí senzitivitu pro SCLC dosahuje NSE,
pro NSCLC je vhodná pøedevím CYFRA
21-1 (s hodnotami senzitivity pro epidermoidní cca 55 %, pro adenoakarcinom asi
28 %, pro velkobunìèný cca 35 %). Z dalích tumormarkerù jsou vhodné: SCCA
pro epidermoidní tumory, CEA pro adenokarcinomy, novìji je zavádìn ProGRP
(Progastrin-releasing peptid) pro SCLC
(tab. 2). Chromogranin A a CA125 jsou

pøedterapeutických koncentrací CYFRA
21-1. Meta-analýzou srovnáním 9 studií
(2063 nemocných) bylo prokázáno, e
u NSCLC zvýená hladina je nevýhodný
prognostický faktor: hazard ratio (95% CI)
je 1,88 (1,64-2,15) (3). Prognosticky nevýhodnìji se projevují u SCLC zvýené
pøedterapeutické hladiny NSE a CYFRA
21-1 ne pøi zvýení pouze NSE (4).
patná prognóza je charakteristická

Tab. 2: Doporuèené nádorové markery pro jednotlivé histologické typy karcinomù plic

vyuívány ménì èasto (2-7).
Sérové nádorové markery jsou v pøípadì vyetøování nemocných s karcinomy
plic vyuívány pøedevím pro monitorování prùbìhu onemocnìní a hodnocení
odpovìdi na léèbu. Významnou roli hrají
v pøípadì prokázaného karcinomu plic,
kde není mono stanovit histologický typ
nádoru a podle nìho je øízena terapie.
Obvykle je na prvním místì doporuèováno vyetøit NSE, v dalím kroku CYFRA
21-1, CEA a SCCA. Dosud není rutinnì
pouíváno vyetøení bronchoalveolární
laváe, i kdy jsou ji publikovány studie,
které prokazují prognostický význam koncentrací NSE, CYFRA 21-1, SCCA, CEA
nebo TPS, vdy po pøepoètu na koncentraci bílkovin v tomto materiálu (6).
V posledním období je testován rovnì prognostický a prediktivní význam

rovnì pøi vyí koncentraci CYFRA 21-1
a chromograninu A pøed zahájením terapie (5).
Progastrin-releasing peptid je peptid
rodiny bombasinù. Jeho senzitivita
u SCLC je 60-70 %, a to u lokalizovaného
onemocnìní, a dokonce a 75-90 % u generalizovaného onemocnìní (7,8). Bylo
prokázáno, e ProGRP má pro tento typ
nádoru výraznì vyí senzitivitu ne NSE.
Exprese NSE a ProGRP nemusí být vdy
souèasná, tzn. e není-li zvýen ProGRP,
mùe být zvýena NSE. Pøedterapeutická
hodnota ProGRP nemá prognostický význam. Byla nalezena falená pozitivita ProGRP u renálního pokození.
Vzhledem k monosti pøiøadit k vyetøením jednotlivých událostí aktuální klinický stav, zhodnotili jsme základní klinicko-statistické charakteristiky souboru nemocných s karcinomem plic (CR = kompletní remise, PD = progrese) (tab.3). Je
vak tøeba si uvìdomit, e v tomto výpoètu nebylo mono brát zøetel na histologický typ nádoru, pøi pøepoètu na jednotlivé histologické typy by byly hodnoty
výraznì vyí. V naem souboru vykazuje
nejvyí senzitivitu CYFRA 21-1, pak ná-

Obr.2: ROC køivka pro CEA, NSE, CYFRA 21-1 a SCCA u nemocných s karcinomem plic, MOÚ Brno 1998-2003

Tab.3: Senzitivita (SN), pozitivní a negativní prediktivní hodnota (PV+, PV-), relativní riziko (RR) a plocha pod ROC køivkou (AUC) pøi 90% specificitì, nemocní s karcinomem plic,
MOÚ Brno 1998-2003
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sledují NSE a CEA, co odpovídá i frekvenci výskytu jednotlivých histologických typù u karcinomù plic (obr. 2).
Genetické abnormality jsou pozorovány u karcinomu plic velice èasto. Nìkteré
z nich mohou hrát roli pøímo v etiologii
této malignity v kontextu s interakcemi
s prostøedím, jiné jsou projevem progrese
onemocnìní. Vliv specifických genetických zmìn na mediátorech typu onkogenù (RAS) i tumor-supresorových genù
(RB, LIMD1) pøispívá k nekontrolovanému bunìènému rùstu a proliferaci. U obou

základních histologických typù karcinomu
plic (NSCLC, SCLC) byly prokázány TP53
mutace ve frekvenci kolem 80 % pøípadù.
Mutace RB1 se vyskytují témìø ve srovnatelné frekvenci. Abnormality v CDKN2A
(P16 INK4A) inverznì korelují s mutacemi
RB1. Upregulace RNA komponenty telomerázy byla prokázána ve vìtinì maligních nádorù plic.
Velice èastá chromozomální abnormalita u karcinomu plic je delece (del3p a del
9p) - napø. MYCN, TP73, MADH2,
MADH4, PPP2R1B, and PTEN. Zmìny ve

smyslu deregulované exprese byly prokázány u ca plic pro c-myc, N-myc, L-myc
a HER-2/neu. K-ras, H-ras a N-ras vykazují aktivaci mutací (9).
Pøes intenzivní výzkum v oblasti molekulárnì-biologických technik má tedy stále vyetøení klasických sérových markerù
u karcinomu plic svoje trvalé místo. Jak
ukazují onkologické statistiky, význam
tìchto vyetøení se bude s narùstající incidencí i mortalitou zpùsobenou pøedevím roziøujícím se kouøením u en pravdìpodobnì nadále zvyovat.
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Ze zahranièního tisku
n The Times 1/11/2004:
Embryonální screening - nový pøístup
v boji proti onkologickým onemocnìním?
Britská Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA) je orgán,
který má právo (které dùslednì a velmi
uválivì uplatòuje) povolovat preimplantaèní genovou diagnostiku (PGD).
Metoda spoèívá v genetickém vyetøení
buòky embrya ve velmi èasné fázi po fertilizaci in vitro; v souèasné dobì lze tímto postupem zjistit riziko tak závaných
geneticky podmínìných onemocnìní,
jako jsou cystická fibróza, Duchennova
muskulární dystrofie, Huntingtonova
choroba, ale i Alzheimerova choroba,
nìkteré formy karcinomu prsu a kolorektálního karcinomu. Teprve podle výsled-

ku vyetøení dochází k rozhodnutí o pøípadné implantaci embrya budoucí matce.
Metoda mùe být významným pøínosem v prevenci nìkterých dìdièných onemocnìní, pøináí vak i øadu váných
problémù a otázek; jednou z nich je zneuití preimplantaèní diagnostiky pohlaví
pøi snaze preferovat ze socioetnických
pohnutek potomky muského pohlaví
(Èína, Indie aj.).
n New York Times 2/11/2004:
Poèítaèová soutìní hra jako prostøedek
ke zlepení monitorování a léèby diabetu u dìtí a mladistvých
Nemocní diabetem I. typu si musí, èasto nìkolikrát dennì, provádìt stanovení
krevní glukózy z kapilární krve a podle
výsledku adjustovat podávání inzulínu

resp. pøíjem potravy. Pracovníci Joslin
Diabetes Center, jednoho ze pièkových
diabetologických center v USA, potvrdili
známou zkuenost, e dìti a zvlátì teenageøi, takový reim èasto nedodrují.
Pøistoupili proto k zajímavé studii: skupinì 40 dìtských a mladistvých diabetikù I. typu dali k dispozici malé pøiruèní
poèítaèe, kde pacienti ètyøikrát dennì
zaznámenávali získané údaje o hodnotì
krevní glukózy, dávce inzulínu a sloení
potravy. Polovina sledovaného souboru
pøitom vdy, kdy údaje do poèítaèe zadala, získala pøístup k soutìní poèítaèové høe. Výsledek byl pøesvìdèivý: pacienti, kteøí si mohli hrát a soutìit dodrovali reim odbìru a dávkování podstatnì lépe ne ti, kteøí k poèítaèové høe
nemìli pøístup.
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