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Rak płuca ciągle pozostaje nowotworem o bardzo złym 
rokowaniu, do czego przyczyniają się rozpowszechnienie 
palenia papierosów jako głównego czynnika karcinogen-
nego, późna wykrywalność choroby oraz wieloletni brak 
skutecznych metod jej wczesnego wykrywania. W ostat-
nich latach liczba zachorowań na raka płuca na świecie 
wyniosła 1,8 mln, a liczba zgonów z tego powodu była 
niewiele niższa – 1,6 mln. W Polsce każdego roku rozpo-
znaje się około 22 tys. nowych przypadków pierwotnego 
raka płuca i około 20 tys. zgonów, mniej więcej tyle, ile 
z powodu trzech nowotworów: raka jelita grubego, raka 
gruczołu krokowego i raka piersi.

Najlepsze wyniki nadal przynosi zabieg operacyjny, 
jednak taką możliwość ma tylko około 20–40% chorych 
z niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP). W pozo-
stałych przypadkach choroba jest wykrywana w stadium 
miejscowego zaawansowania lub rozsiewu – wówczas 
zaledwie 15% chorych przeżywa 5 lat od momentu po-
stawienia diagnozy. 

Od czasu opublikowanego w 1995 roku, przeprowa-
dzonego przez Lung Cancer Study Group prospektyw-
nego randomizowanego badania, w którym porównano 
skuteczność lobektomii do resekcji mniejszej niż resekcja 
płata w stadium I NDRP, lobektomia jest uznawana za 
najbardziej właściwy i skuteczny sposób leczenia. Ba-
danie to wykazało o 75% więcej przypadków wznowy 
choroby i większą o 50% śmiertelność w grupie chorych, 
u których wykonano resekcję mniejszą niż lobektomia. 
Wyniki zostały potwierdzone przez wytyczne ACCP (Ame-
rican College of Chest Physicians), w których usunięcie 
płata połączone z limfadenektomią uznano za tzw. złoty 
standard leczenia chirurgicznego chorych z niedrobno-
komórkowym rakiem płuca. 

Niekiedy lobektomia poszerzona jest o resekcję frag-
mentu drzewa oskrzelowego proksymalnie i dystalnie od 
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ujścia oskrzela płatowego z następowym zespoleniem 
z oskrzelem głównym (ang. sleeve resection). Metoda ta 
pozwala uniknąć wykonania pneumonektomii – zabiegu 
doprowadzającego w większości przypadków do znacz-
nego upośledzenia oddychania i ograniczenia funkcji 
życiowych pacjenta.

Operacje oszczędzające miąższ płuca pozostawa-
ły zwykle jako opcja leczenia chirurgicznego w grupie 
pacjentów o podwyższonym ryzyku, przede wszystkim 
z ograniczoną wydolnością oddechową, obniżoną zdol-
nością dyfuzyjną płuc, z niskim stopniem sprawności 
klinicznej czy ze współistniejącymi chorobami uniemoż-
liwiającymi radykalne leczenie.

Kwalifikacją do leczenia chirurgicznego jest ocena 
stopnia zaawansowania raka według kryteriów klinicz-
nych TNM (8th Edition of TNM for Lung and Pleural Tumo-
urs), gdzie T określa wielkość guza i jego stosunek do 
otaczających struktur (ang. tumour, T), N – zajęcie węzłów 
chłonnych przez przerzuty nowotworowe (ang. nodule, N) 
i M – występowanie odległych przerzutów nowotworo-
wych (ang. metastases, M). Radykalny zabieg operacyjny 
jest leczeniem z wyboru w I, II i IIIA stadium zaawanso-
wania choroby. 

Najczęstszą przyczyną niepowodzeń leczenia chirur-
gicznego raka płuca jest wznowa miejscowa i/lub prze-
rzuty odległe, które mogą być związane z obecnością 
przerzutów w węzłach chłonnych, z występowaniem 
zatorów z  komórek nowotworowych w  naczyniach 
krwionośnych lub limfatycznych podścieliska guza, a tak-
że z rozległym naciekaniem i przekraczaniem ciągłości 
opłucnej. Każda z tych cech, nawet jeśli nie wpływa na 
stopień TNM, może mieć znaczenie prognostyczne dla 
przebiegu choroby. 

W ostatnim czasie coraz częściej podkreśla się zna-
czenie szerzenia się raka przestrzeniami powietrznymi 
(ang. spread through air spaces, STAS) jako istotnego czyn-
nika niekorzystnego rokowniczo. Wypełnienie światła 
pęcherzyków otaczających guz komórkami raka (STAS) 
stwierdza się w około 38% raków gruczołowych w stop-
niu zaawansowania T1a. Znaczenie prognostyczne STAS 
potwierdzają liczne wieloośrodkowe badania. Zwraca 
się również uwagę na pojawianie się STAS w  innych 
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postaciach morfologicznych niedrobnokomórkowych 
raków płuca: płaskonabłonkowych i neuroendokrynnych.

 Występowanie STAS stało się przyczyną powrotu dys-
kusji nad skutecznością i zasadnością stosowania oszczę-
dzających metod leczenia raka płuca, przede wszystkim 
resekcji klinowej i segmentektomii anatomicznej.

Resekcja klinowa polega na usunięciu guza płuca 
z otaczającym marginesem prawidłowego powietrznego 
miąższu. Segmentektomia jest resekcją anatomiczną, któ-
ra zazwyczaj obejmuje jeden lub więcej segmentów oraz 
umożliwia wykonanie szerszego marginesu chirurgiczne-
go i dostęp do węzłów chłonnych wnęki, dzięki czemu 
może być połączona z limfadenektomią. W wielu pracach 
zwraca się uwagę na częstsze pojawianie się wznowy 
miejscowej i skrócenie czasu przeżycia w grupie chorych 
po resekcji klinowej w porównaniu z segmentektomią. 
Podkreśla się istotne znaczenie marginesu chirurgicznego. 
Według części autorów margines o szerokości powyżej 
1 cm jest wystarczający, natomiast inni zalecają zacho-
wanie marginesu 2-centymetrowego lub większego niż 
maksymalna średnica guza – jako bezpiecznego, zmniej-
szającego prawdopodobieństwo miejscowej wznowy.

Jednakże w rakach ze stwierdzonym STAS segmentek-
tomia, a tym bardziej resekcja klinowa nie są zabiegami 
gwarantującymi radykalne leczenie operacyjne. 

W pracy prezentowanej przez Eguchi i wsp. z 2019 roku 
przeanalizowano grupę 1497 chorych z rozpoznanym 

rakiem gruczołowym w stadium zaawansowania T1N0M0. 
U 970 z nich wykonano lobektomię, natomiast u 527 – 
resekcję mniejszą (ang. sublobar resection). Autorzy 
stwierdzili zdecydowanie gorsze rokowanie, większą 
liczbę nawrotów choroby i zgonów z powodu procesu 
nowotworowego wśród chorych, u których przeprowa-
dzona została operacja oszczędzająca. Zdaniem badaczy 
stwierdzenie STAS, nawet w guzach o małej średnicy, wy-
maga usunięcia całego płata. Badanie śródoperacyjne 
oceniające margines chirurgiczny miąższu wokół guza 
mogłoby być pomocne w wyborze metody leczenia.

Podsumowanie
Wprowadzenie nowych metod diagnostycznych, głównie 
tomografii komputerowej o wysokiej rozdzielczości, bada-
nia PET, badań przesiewowych wykonywanych w grupie 
chorych o podwyższonym ryzyku rozwoju nowotworu, 
pozwala na rozpoznanie choroby we wcześ nie jszym 
stadium jej rozwoju niż jeszcze przed kilku laty. Istnieje 
coraz więcej prac, które wskazują na pozytywne wyniki 
segmentektomii w przypadku guzów o średnicy do 2 cm 
(T1B, T1B), zwłaszcza we wczesnym stadium NDRP. Trze-
ba jednak zwrócić uwagę, że skuteczność onkologiczna 
leczenia oszczędzającego zależy nie tylko od wielkości 
zmiany nowotworowej, lecz także od sposobu szerzenia 
się raka, w tym przede wszystkim drogami powietrznymi 
(STAS).
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