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Summary

The author has presented current views on diagnosing non-small cell lung carcinoma. Atten-
tion has been paid to new possibilities offered by the EBUS (Endobronchial Ultrasound) and
EUS (Endoesophageal Ultrasound) techniques. Clinical effects of treatment in lung carcinoma
patients with different degrees of disease progression have been discussed in detail.
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Streszczenie

Autor przedstawił aktualne poglądy na temat rozpoznawania niedrobno komórkowego raka płuca.
Zwrócono uwagę na nowe możliwości związane z techniką EBUS (Endobronchial Ultrasound)
i EUS (Endoesophageal Ultrasound). Szczegółowo przedstawiono efekty kliniczne postępowa-
nia u chorych na raka płuc o różnym stopniu zaawansowania choroby.
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Rak płuca, wcześniej choroba rzadko spotykana, stał się

prawdziwą plagą XX wieku w związku z masowym roz-

przestrzenianiem się nałogu palenia papierosów. Pierw-

sze udane próby leczenia tej, jak długo uważano, bezna-

dziejnej choroby związane były z pionierskimi operacja-

mi wycięcia całego płuca lub jego części wykonanymi

z powodzeniem w 1932 roku przez Grahama, a następ-

nie przez Reinhoffa, Sweeta i innych wielkich pionierów

torakochirurgii (1,2,3). Dostrzeżono, że w obrębie rozpo-

znania raka płuca należy różnicować pomiędzy rakiem

drobnokomórkowym, stanowiącym domenę leczenia on-

kologicznego metodami chemioterapii i radioterapii oraz

niedrobnokomórkowego raka płuca (NDKRP), skupiają-

cego pozostałe postacie tej choroby, w którym podstawą

leczenia jest zabieg operacyjny. Wraz z coraz lepszym

poznaniem przebiegu i biologii raka płuca oraz stałym

doskonaleniem diagnostyki i leczenia dokonała się stop-

niowa poprawa wyników leczenia tego najczęściej obec-

nie występującego nowotworu złośliwego człowieka.

Pod koniec dekady lat 1970. pojawiły się dwie me-

tody radykalnie zmieniające diagnostykę raka płuca. Były

to tomografia komputerowa (TK lub CT – Computer

Tomography) oraz bronchofiberoskopia, czyli endosko-

pia układu oddechowego przy użyciu giętkich aparatów

wyposażonych we włókna światłowodowe. Tomografia

komputerowa, która uzupełniła i w dużej mierze zastą-

piła tradycyjną radiografię rentgenowską otworzyła dro-

gę do nieporównywalnie dokładniejszej oceny płuc, śród-

piersia, a w razie potrzeby także innych okolic ciała.

Możliwe stało się nie tylko precyzyjne określenie rozle-

głości guza, naciekania struktur ściany klatki piersiowej

i narządów śródpiersia, ale także wykrycie przerzutów do

węzłów chłonnych wnęk i śródpiersia, co było niezwy-

kle trudne, a często wprost niemożliwe w przypadku

konwencjonalnych zdjęć oraz tradycyjnej tomografii

rentgenowskiej (4).

Drugą metodą obrazowania uzupełniająca tomografię

komputerową był wprowadzony nieco później rezonans

magnetyczny (RM lub NMR – Nuclear Magnetic Reso-

nance), metoda pozbawiona ujemnego wpływu promie-

niowania rentgenowskiego, przewyższająca tomografie

komputerową w dokładności oceny naciekania struktur

naczyniowych i kostnych (5).

Lata 1990. przyniosły wprowadzenie Pozytronowej

Tomografii Emisyjnej (PET), techniki dynamicznej ob-

razowania pozwalającej na ocenę czynności narządu

wychwytującego substancję biologiczną znaczona radio-

izotopem (6,7). Najczęściej stosowanym znacznikiem jest

18-fluorodezoksyglukoza (19-FDG). Połączenie PET

z tomografią komputerową (PET/CT) pozwala na stwier-

dzenie, czy zmiany patologiczne widoczne w obrazie TK

mają charakter czynny (wychwytują znacznik), czy

metabolicznie niemy, co przemawia na ogół przeciwko

rozpoznaniu nowotworu. Technika PET/CT jest przydatna

szczególnie w ocenie węzłów chłonnych śródpiersia oraz

przerzutów odległych. Szacuje się, że czułość i swoistość

diagnostyczna badania PET/CT wynosi 70-95% i prze-

wyższa tomografię komputerową i NMR (8). Inną uni-

Lung cancer, a disease previously rarely met, became

a real plague in the 20th century in connection with the

mass spreading of tobacco addiction. The first success-

ful attempts of treatment of his, as it was considered,

hopeless disease, were linked with the pioneer operations

of ablating the whole lung or its parts carried out pos-

itively in 1932 by Graham, and then by Reinhoff, Sweet

and other pioneers of thoracic surgery (1,2,3). It was ob-

served that within the lung cancers, we should differ

between small-cell cancer, constituting the domain of on-

cological treatment by means of chemotherapy or radio-

therapy methods and non-small cell lung cancer, concen-

trating the remaining forms of this disease, in which the

base of the treatment is a surgery. Together with a better

cognition of the process and biology of lung cancer and

with a constant improvement of diagnostics and therapy,

a steady improvement of treatment results of this most

often occurring human malignant neoplasm.

At the end of the seventies, two methods appeared

which radically changed the diagnostics of lung cancer.

These were Computer Tomography and bronchofiberos-

copy, that is endoscopy of the respiratory system using

pliable devices equipped with fibre-optic filaments.

Computer Tomography, which supplemented and in great

measure replaced the traditional X-ray radiography, al-

lowed for an incomparably more precise evaluation of

lungs, mediastinum, and in case of need also other body

area. It became possible not only to define precisely the

tumour extent, the extension to the wall structures of the

thoracic cage and the mediastinum organs, but also the

Discovery of metastases to lymph nodes of recesses and

mediastinum, chich was extremely difficult, and often

simply impossible in the case of conventional Picture and

traditional tomography radiogram (4).

The second metod of visualisation, complementing

computer tomography, was nuclear magnetic resonance

introduced slightly later (RM or NMR), a method devoid

of a negative influence of x-ray irradiation, exceeding

computer tomography in the accuracy of the evaluation

of the extention of cell and bone structures (5).

The nineties brought the introduction of Positron

Computed Tomography (PCT), a dynamic technique of

visualisation allowing the evaluation of the organ activ-

ity identifying the biological substance marked with

radioisotope (6,7). The most frequently applied marker

is the 18-fluorodesoxyglucose (19-FDG). Linking PCT

with computer tomography (PCT/CT) allows to state

whether the pathological changes visible in the CT pho-

tograph are of an active nature (the identify the mark-

er), or metabolically dumb, which usually stands against

cancer diagnosis. PCT/CT technique is especially use-

ful in the evaluation of lymph nodes of the mediastinum

and distant metastases. We assess that diagnostic sen-

sitivity and the specific character of the PCT/CT exam-

ination amounts to 70-95% and exceeds computer to-

mography and NMR (8). Another unique advantage of

PCT/CT is the possibility to define the prognosis for the

lung cancer treatment and of the malignant mesothelio-



53Progress in the diagnosis of non-small cell lung cancer

3 (13) 2010

kalną zaletą PET/CT jest możliwość określania progno-

zy leczenia raka płuca i złośliwego międzybłoniaka

opłucnej na podstawie intensywności wychwytu (SUV

– Standard Uptake Value) (9).

Bronchofiberoskopia została początkowo opracowa-

na w Stanach Zjednoczonych, do klinicznego zastosowa-

nia metodę te wprowadzili jednak badacze z Japonii, zaś

w powszechnym użyciu bronchofiberoskopia znalazła się

w latach 1980. stopniowo wypierając bronchoskopię

sztywną, metodę znacznie bardziej obciążająca dla pa-

cjentów, nie pozwalająca ponadto na równie precyzyjne

wziernikowanie obwodowych oskrzeli (10). Inną zaletą

bronchofiberoskopii jest możliwość wziernikowania

oskrzeli u chorych wentylowanych sztucznie.

Od 1992 roku do użycia weszła wideotorakoskopia,

nowa technika diagnostyczna i lecznicza, która stanowi

udoskonalona wersję metody wprowadzonej przez Jaco-

beusa w 1922 roku do przepalania zrostów opłucnowych

w leczeniu gruźlicy (11). Połączenie wziernikowania

z zastosowaniem obrazu wideo oraz opracowanie nowe-

go, udoskonalonego instrumentarium umożliwiło nie

tylko ocenę jamy opłucnej, ale także wykonywanie sze-

regu zabiegów terapeutycznych, takich jak wycinanie

fragmentów płuca, dokonywanie anatomicznych resekcji

płatów płucnych, a nawet całego płuca, biopsji oraz

wycinania zmian guzowatych oraz węzłów chłonnych ze

śródpiersia (12,13). Inwazyjność wideotorakoskopiii jest

znacznie mniejsza niż tradycyjnej operacji wykonanej

z użyciem otwarcia klatki piersiowej, czyli torakotomii.

Po zabiegach wideotorakoskopowych znacznie skraca się

także czas hospitalizacji oraz powrotu do zdrowia

i normalnej aktywności życiowej. Przy wszystkich zale-

tach wideotorakoskopia jest metoda technicznie trudną

z w związku z tym stosowaną na większą skalę przez nie-

licznych torakochirurgów. Koszt wykonania operacji wi-

deotorakoskopowych jest wyższy niż w przypadku zabie-

gów klasycznych z powodu konieczności użycia wielu

drogich narzędzi jednorazowego użycia.

Lata 1990. przyniosły burzliwy rozwój ultrasonogra-

fii, metody znanej już wcześniej, ale teraz znacznie

udoskonalonej z punktu widzenia diagnostyki raka płu-

ca. Ultrasonografia znajduje zastosowanie w ocenie

węzłów chłonnych nadobojczykowych oraz śródpiersio-

wych górnych, a także ułatwia rozpoznawanie obwodo-

wych guzów płuc drogą biopsji igłowej przez ścianę

klatki piersiowej. Ultrasonografia jest także niezwykle

pomocna w wykrywaniu ewentualnych przerzutów na

narządów jamy brzusznej, takich jak wątroba, śledziona,

nadnercza, nerki, czy zaotrzewnowe węzły chłonne.

Ultrasonografia wprowadzona została także do endo-

skopii, co zaowocowało opracowaniem metody ultraso-

nografii przezoskrzelowej (EBUS – Endobronchial Ultra-

sound) oraz przezprzełykowej (EUS – Endoesophageal

Ultrasound) (14,15,16). Zastosowanie obu technik, szcze-

gólnie w połączeniu pozwala na wykrycie przerzutów do

węzłów chłonnych śródpiersia z czułością i swoistością

przewyższającą 90% i na pobranie materiału cytologicz-

nego lub histopatologicznego z węzłów w czasie rzeczy-

ma of the pleura on the base of the Standard Uptake

Value (SUV) (9).

Bronchofiberoscopy was initially worked out in the

United States. The method was clinically applied by

researchers from Japan, whereas in widespread use bron-

chofiberoscopy was applied in the eighties, gradually

driving away stiff bronchoscopy, a method much more

burdening the patients, not allowing moreover for an

equally precise endoscopic examination of peripheral

bronchia (10). Another good point of bronchofiberosco-

py is the possibility of endoscopic examination of bron-

chia in patients meretriciously ventilated.

In1992, videothoracoscopy was introduced, a New

diagnostic and therapy technique, which constitutes an

improved version of the method introduced by Jacobeus

in 1922 for the burning of pleural adhesions in tubercu-

losis treatment (11). Linking endoscopic examination

with the application of video image and the drawing up

of a new, refined tools allowed not only for the evalu-

ation of the pleural cavity, but also carrying out a num-

ber of therapeutic treatments, such as ablating parts of

a lung, accomplishing anatomic ablations of lung lobes,

and even the whole lung, biopsy and ablation of tumour

changes and lymph nodes from the mediastinum (12,13).

The invasiveness of video thoracoscopy is significant-

ly smaller than the traditional surgery carried out on an

open thoracic cage, that is thoracotomy. After videotho-

racoscopic surgeries, the hospitalization time is short-

ened as well as the recovery time and coming back to

normal life activity. Despite all the positive sides of

videothoracoscopy, it is a method technically difficult,

that is why it is widely applied by a small number of

thoracic surgeons. The cost of carrying out such

videothoracoscopic operations is higher than in case of

classic operation because of the necessity to use many

expensive disposable tools.

The nineties brought a tumultuous development of

ultrasonography, a method already known before, but

nowadays significantly refined from the point of view of

lung cancer diagnosis. Ultrasonography is applied in the

evaluation of supraclavicular and upper mediastinum

lymph nodes, and also facilitate the diagnosis of periph-

eral lung tumours by means of needle biopsy through

thoracic cage wall. Ultrasonography is also very useful

in the detection of possible metastases on organs of the

abdominal cavity, such as liver, spleen, suprarenal body,

kidneys or retroperitoneal lymph nodes.

Ultrasonography was also introduced to endoscopic

examination, which gave an evaluation of Endobronchi-

al Ultrasound (EBUS ) and Endoesophageal Ultrasound

(EUS) (14,15,16). The application of both techniques,

especially together, allows to detect metastases to lymph

nodes of the mediastinum with sensitivity and specific-

ity exceeding 90% and to draw cytological and histopa-

tological sampling from the lymph nodded in a real time,

under the control of the ultrasound (17). Endoscopic

ultrasonography allows for the evaluation of extension

through the tumour of mediastinum organs, such as
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wistym, pod kontrolą obrazu ultrasonograficznego (17).

Ultrasonografia endoskopowa umożliwia także ocenę

naciekania przez guz narządów śródpiersia, takich jak

przełyk, drzewo tchawiczo-oskrzelowe, aorta, lewy przed-

sionek serca, czy żyła główna górna.

W latach 2000. dokonano także postępu w diagnosty-

ce śródpiersia metodami chirurgicznymi. Należy tutaj

wymienić wideomediastinoskopową limfadenektomię

śródpiersia (VAMLA – Videomediastinoscopic Lympha-

denectomy) wprowadzoną przez Hurtgena z Koblencji

oraz obustronną rozszerzoną limfadenektomię śródpier-

sia (TEMLA – Transcervical Extender Mediastinal Lym-

phadenectomy) opracowaną przez autora niniejszego

artykułu (18,19,20).

Burzliwy rozwój przeżywają w minionej i obecnej

dekadzie nowoczesne techniki diagnostyki mikroskopo-

wej, takie jak immunohistochemia oraz metody XXI

wieku – proteomika i genomika. Niewykluczone, że

w niedalekiej przyszłości diagnostyka raka płuca będzie

polegać na badaniu krwi, w której wykrywać będzie się

swoiste markery nowotworowe, zaś badania genetyczne

pozwolą na rozpoznawanie mutacji DNA, leżących

u podstaw choroby nowotworowej. Odrębną, choć fascy-

nującą kwestia jest możliwość zastosowania genetyki

w leczeniu raka płuca.

Jak jest korzyść z poprawy diagnostyki raka płuca?

Aby odpowiedzieć na to pytanie należy przyjrzeć się

epidemiologii raka płuca. Corocznie notuje się w Polsce

około 24 tysiące nowych zachorowań na raka płuca (dla

porównania w USA zarejestrowano w 2007 roku 219 ty-

sięcy nowych zachorowań/ok. 300 milionów mieszkań-

ców) (21,22). Około 15-20% wszystkich chorych stano-

wią pacjenci z drobnokomórkowym rakiem płuca, który

według obecnie panujących poglądów jest chorobą, któ-

ra nie kwalifikuje się do leczenia operacyjnego, ale do

chemioterapii lub chemio-radioterapii. U połowy spośród

pozostałych chorych z tak zwanym niedrobnokomórko-

wym rakiem płuca, już w chwili rozpoznania nowotwo-

ru stwierdza się przerzuty odległe do innych narządów

(IV stopień zaawansowania według międzynarodowej

klasyfikacji TNM), co a priori wyklucza możliwość ra-

dykalnego leczenia przeciwnowotworowego pod żadną

postacią (23). Spośród pozostałych 50% chorych u 25%

stwierdza się tak znaczne zaawansowanie miejscowe lub

przerzuty do węzłów chłonnych śródpiersia (stopień IIIA

i IIIB), że pierwotne leczenie operacyjne jest niemożli-

we i chorzy ci są kandydatami do radykalnej chemo-

radioterapii (24,25). W przypadku niewielkiej podgrupy

tych pacjentów można rozważyć późniejsze uzupełniające

leczenie operacyjne. Potencjalnymi kandydatami do pier-

wotnego leczenia operacyjnego pozostaje więc zaledwie

25% wszystkich chorych na raka płuca (I i II stopień

zaawansowania oraz ściśle wybrani chorzy w stopniu

III)(26). Mniej niż 5% chorych spośród chorych w IV

stopniu zaawansowania szanse na przeżycie 5 lat bez

wznowy raka, co z pewnymi zastrzeżeniami uznaje się

za wyleczenie z nowotworu (nawroty raka płuca notuje

się po 5 latach u około 10% chorych) (23). W grupie

oesophagus, the tracheobronchial tree, left auricele, or the

superior vena cava.

In the your 2000, a progress in the diagnostics of

mediastinum was made by means of surgery methods. We

should name here the Videomediastinoscopic Lym-

phadenectomy (VAMLA) introduced by Hurtgen from

Coblence and the Transcervical Extender Mediastinal

Lymphadenectomy (TEMLA) worked out by the author

of this article (18,19,20).

Modern techniques of microscopic diagnostics were

developing in last decade and are presently being devel-

oped, such as immunohistochemy and 21st century

methods – proteomics and genomics. In the near future

the diagnostics of lung cancer may consist in blood

examination, in which we will be detecting specific

neoplasmic markers, whereas the genetic research will

allow for the identification of DNA mutation, forming the

base for neoplasmic disease. Another fascinating issue is

the possibility to apply genetics in the treatment of lung

cancer.

What is the profit of the improvement of lung cancer

diagnostics? In order to answer this question, we should

have a look at the lung cancer epidemiology. Every year,

the 24 thousands new cases of becoming ill with lung

cancer in Poland (as a comparison, in USA, we recorder

in 2007 219 thousand new cases/around 300 million in-

habitants) (21,22). Around 15-20% of all patients are

patients with small-cell lung cancer, which according to

recent view is a disease not qualifying to surgical treat-

ment, but for chemotherapy or chemo-radiotherapy. In

half of the remaining patients with the so-called non-small

cell lung cancer, already in the moment of diagnosing the

cancer, we observe distant metastases to other organs (IV

level of severity according to the international classifi-

cation TNM), which a priori exclude the possibility for

a radical anti-neoplasmic treatment under any form (23).

Among the remaining 50% of patients, we observe such

a significant local severity or metastases to lymph nodes

of the mediastinum in 25% (level IIIA and IIIB), that the

primary surgical treatment is not possible and patients are

candidates for a radical chemo-radiotherapy (24,25). In

case of a small subgroup of these patients, we can con-

sider a later complementing surgical treatment. Potential

candidates for primary surgical treatment are so only 25%

of all patients suffering from lung cancer (I and II level

of severity and strictly chosen patients in level III)(26).

Less than 5% of patients among patients in the IV level

of severity have a 5-year chance of survival without

cancer recurrence, which with some reservations is con-

sidered as recovery from cancer (lung cancer recurrenc-

es are noted after 5 years in about 10% of patients) (23).

In the group of patients of a level of disease severity IIIA

and IIIB, primary non-operational due to metastases to

lymph nodes of the mediastinum or with tumour locally

severe, extending on the vitally important mediastinum

organs (oeasophagus, aorta, heart, spine) a 6 year lasting

survival is prognosticated in only 5-15% patients after the

application of radical chemo-radiotherapy (24,25). Treat-
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chorych w stopniu zaawansowania IIIA i IIIB, pierwot-

nie nieoperacyjnych z powodu przerzutów do węzłów

chłonnych śródpiersia lub z guzem zaawansowanym

miejscowo, naciekającym życiowo ważne narządy śród-

piersia (przełyk, aorta, serce, kręgosłup) przeżycie

5-letnie rokuje zaledwie 5-15% chorych po zastosowa-

niu radykalnej chemo-radioterapii (24,25). Nadzieje na

poprawę wyników leczenia daje leczenie skojarzone po-

legającej na indukcyjnej, neoadjuwantnej chemoterapii

lub chemo-radioterapii, a następnie po regresji (zmniej-

szeniu się) nowotworu wykonaniu radykalnej operacji po-

legającej na płata płuca lub w ostateczności całego płu-

ca wraz z doszczętnym wycięciem węzłów chłonnych

śródpiersia. W przypadkach najwcześniej rozpoznanych,

na przeżycie 5-letnie szanse ma zaledwie 50-70% cho-

rych w I stopniu zaawansowania i 30-50% chorych w II

stopniu zaawansowania (26). W II stopniu zaawansowa-

nia, podobnie jak w stopniu IIIA, stosuje się obecnie uzu-

pełniającą (adjuwantną) chemioterapię, która pozwala

oczekiwać poprawy przeżyć 5-letnich u 5-15% chorych

(24,25,27). Jak widać z przytoczonych danych, rokowa-

nie w raku płuca jest bardzo niepewne i większość pa-

cjentów umiera pomimo coraz doskonalszych metod

leczenia. Rolą diagnostyki jest przede wszystkim jak

najwcześniejsze wykrywanie choroby i określanie jej

zaawansowania. Pozwala to na racjonalne określenie

optymalnego sposobu leczenia. Ważne jest, aby nie ode-

brać szansy wyleczenia wszystkim chorym z małym

zaawansowaniem nowotworu, kwalifikującym się przede

wszystkim do leczenia operacyjnego lub do radykalnej

chemio-radioterapii, z drugiej zaś strony należy oszczę-

dzać niepotrzebnej operacji lub terapii onkologicznej

chorym z zaawansowanym nowotworem, gdy nie ma

szansy na wyleczenie i zbyt radykalna terapia przyspa-

rza jedynie choremu niepotrzebnych cierpień i skraca mu

życie. Nowoczesne metody diagnostyczne w raku płuca

w coraz doskonalszym stopniu pozwalają określić stopień

zaawansowania raka i sprecyzować właściwą kwalifika-

cję do leczenia. Współczesna diagnostyka staje się zara-

zem coraz mniej inwazyjna, co dotyczy szczególnie ta-

kich metod jak PET/TK, EBUS, EUS, a najbardziej

metod przyszłości – proteomiki i genomiki (28,29,30).

Można obecnie odnieść wrażenie, że poziom diagnosty-

ki raka płuca wyprzedza poziom leczenia tej choroby,

który jest z pewnością daleki od oczekiwań. Niewątpli-

wie, potrzebne są przełomowe odkrycia w dziedzinie

terapii raka, w tym także raka płuca. Powszechna jest

opinia, że największą przyszłość ma w tej kwestii gene-

tyka. Czas pokaże, czy i kiedy nadzieje te zostaną speł-

nione.

ment associated consisting on the inductive, neoadjuvant

chemotherapy or chemo-radiotherapy, and then after

regression (reducing) of the cancer performing a radical

surgery consisting in ablating a lung lobe or the whole

lung together with a complete ablation of lymph nodes

of the mediastinum are giving hope for an improvement

of treatment results. In the most early diagnosed cases,

a 5 year lasting survival is given to only 50-70% patients

in the I level of severity and 30-50% patients in the

II level of severity (26). In the II level of severity, sim-

ilarly to the IIIA level, we apply a supplementary (ad-

juvant) chemotherapy, which allows to expect 5 year

survival improvement in 5-15% patients (24,25,27). As

we can see from these data, the prognostication in the

lung cancer is very unsure and most patients die despite

still improved methods of treatment. The ole of diagnos-

tics is above all the earliest disease detection and defin-

ing its severity level. It allows for a rational definition

of the optimal method of treatment. It is important not

to take away the chance of treating of patients small

cancer severity, qualifying above all to surgical treatment

or radical chemo-radiotherapy. On the other hand, we

should save the patient from a not needed surgery or an

oncological therapy for those patients with severe can-

cer, when there is no chance of curing and a too radical

therapy bring only unnecessary sufferings and shortens

their life. Modern diagnostic methods in the lung cancer

allow in a still improved level to define the level of cancer

severity and specify the proper qualification for the treat-

ment. Modern diagnostics become less invasive, which

concerns especially such methods as co PCT/TK, EBUS,

EUS, and especially future methods – proteomics and

genomics (28,29,30). We may also have the impression

that the level of lung cancer diagnostics outdistance the

level of treatment of this disease, which is for sure far

from our expectations. Undoubtedly, we need break-

through discoveries in the cancer therapy, including lung

cancer. There is a common opinion that genetics has

a bigger future say in this. Time will show whether and

when these hopes will be fulfilled.
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