
VIII. STRESZCZENIE 
 

 

WSTĘP 

Rak drobnokomórkowy płuca jest jednym z najbardziej agresywnych nowotworów, 

charakteryzuje się złym rokowaniem, a kilkuletnie przeżycia są rzadko spotykane. Kluczowe 

dla terapii jest wczesne rozpoznanie i rozpoczęcie leczenia, jednakże jedynie u 30% chorych 

choroba jest rozpoznawana w stadium ograniczonym, natomiast w przypadku pozostałych 70% 

stwierdza się postać uogólnioną. Brak szczególnych objawów we wczesnych stadiach rozwoju 

i brak metod przesiewowych pozostają głównymi przeszkodami we wczesnym wykrywaniu 

DRP. W Polsce terapia niewiele zmieniła się na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. 

Standardem leczenia jest radiochemioterapia w stadium ograniczonym oraz chemioterapia           

i radioterapia paliatywna w przypadku rozsiewu procesu nowotworowego. Najnowsze badania 

wskazują na potencjał immunoterapii, dzięki której chorzy z przerzutami odległymi mogą 

odnieść korzyść terapeutyczną. Aktualnie FDA zatwierdziła dwie nowe terapie: 

atezolizumabem oraz durwalumabem, każdy z nich w połączeniu z chemioterapią, jako leczenie 

pierwszej linii u pacjentów z uogólnioną postacią DRP. Dodanie immunoterapii do 

standardowego leczenia poprawia OS jedynie o kilka miesięcy, dlatego też można stwierdzić, 

że nadal nie ma przełomu w terapii. Konieczne jest zrozumienie mechanizmów leżących  

u podstawy rozwoju, progresji i nabywania oporności na leczenie DRP. Ważnym aspektem jest 

także poznanie i zdefiniowanie nowych czynników prognostycznych. Celem przedstawionej 

pracy była ocena wpływu wybranych czynników prognostycznych na czas wolny od progresji 

choroby oraz czas przeżycia całkowitego chorych na DRP, ocena odpowiedzi na leczenie oraz 

analiza powikłań chemioterapii I rzutu. 

MATERIAŁ I METODY 

Badaniem objęto 109 kolejnych chorych w wieku 42-86 lat z rozpoznaniem 

drobnokomórkowego raka płuca, u których zastosowano leczenie skojarzone lub chemioterapię 

paliatywną w Klinice Onkologii Klinicznej Podkarpackiego Centrum Onkologii Klinicznego 

Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 w Rzeszowie, w latach 2011-2017. Oceniano wpływ 

następujących parametrów na czas wolny od progresji choroby i czas przeżycia całkowitego: 

wiek, płeć, miejsce zamieszkania, palenie tytoniu, lokalizacja guza pierwotnego- strona prawa 

/ lewa, stan sprawności chorego wg skali Karnofsky’ego, stopień zaawansowania klinicznego 



nowotworu oraz lokalizacja przerzutów w przypadku stadium IV, ocenę odpowiedzi na 

leczenie. Badano również parametry laboratoryjne takie jak wskaźniki NLR i PLR oceniane 

przed I kursem chemioterapii oraz stężenie CRP, CEA, LDH, d-dimerów i sodu oznaczane 

przed I i III kursem chemioterapii oraz na zakończenie leczenia I linii. Wskaźniki laboratoryjne 

analizowano jako zmienne ciągłe. Do oceny PFS i OS zastosowano funkcję Kaplana – Meiera. 

Do badania wpływu czynników na prawdopodobieństwo progresji lub przeżycia, wykorzystano 

model regresji proporcjonalnego hazardu Coxa. Dla wskaźników, które istotnie różnicowały 

dwie podgrupy wyznaczone przez medianę OS, przeprowadzono analizę ROC, aby wyznaczyć 

punkt odcięcia. 

WYNIKI 

Analiza jednoczynnikowa wykazała, że istotny wpływ na PFS chorych na 

drobnokomórkowego raka płuca miały płeć (p=0,02), wiek jako zmienna ciągła (p=0,024), 

obecność przerzutów (p=0,01) oraz wyjściowe stężenie CRP (p=0,0002). Analiza 

wieloczynnikowa za pomocą modelu regresji Coxa wykazała, że istotnymi czynnikami 

prognostycznymi dla PFS okazały się wiek jako zmienna ciągła (HR=1,07; p=0,003), oraz 

wyjściowe stężenie CRP (HR=1,12; p=0,001) i CEA (HR=1,01; p=0,01). Analiza 

jednoczynnikowa czasu przeżycia całkowitego określiła znamienny wpływ płci (p=0,03), 

wieku jako zmiennej ciągłej (p<0,0001) oraz zmiennej binarnej (p=0,003), stopnia 

zaawansowania DRP (p=0,0005), obecności i lokalizacji przerzutów (odpowiednio p<0,0001; 

p=0,0004), stopnia sprawności wg skali Karnofsky’ego (p<0,0001) oraz wskaźnik NLR 

(p<0,0001), wyjściowe stężenie CRP (p=0,0003), CEA (p=0,004) i d-dimerów (p=0,007). 

Model wieloczynnikowy zidentyfikował istotny prognostycznie zestaw zmiennych: wiek jako 

zmienna ciągła (HR=1,09; p<0,0001), stan sprawności K 70% (HR=1,4; p=0,023) i K 90% 

HR=0,57; p=0,006), wskaźnik NLR (HR=1,06; p=0,013) oraz wyjściowe stężenie CRP 

(HR=1,09; p<0,0001), CEA (HR=1,01; p=0,013).  

Analiza krzywych ROC wyznaczyła istotne punkty odcięcia różnicujące podgrupę żyjącą 

krócej niż mediana przeżycia całkowitego od podgrupy żyjącej równo lub dłużej: wiek- 66 rż, 

NLR- 3,67, CRP- 1,5 mg/dl, CEA- 22,7 ng/ml, LDH – 732 IU/l, d-dimery- 931 ng/ml. Osoby 

w wieku poniżej 66 rż, z wartościami wymienionych wskaźników niższymi niż wyznaczone 

punkty odcięcia mają większą szansę na OS ≥ 7,87 miesiąca. 

Odpowiedź na leczenie I linii znamiennie wpływa na PFS (p<0,0001) i OS (p=0,001) oraz 

koreluje ze stopniem zaawansowania DRP (p=0,04). Ponadto odnotowano zależność między 

stopniem zaawansowania DRP a stanem sprawności (p=0,0009), wskaźnikiem NLR (p=0,001), 



wyjściowym stężeniem CRP (p=0,02), CEA (p=0,001) i LDH (p=0,0001). Stan sprawności 

koreluje ze wskaźnikiem NLR (p=0,002) oraz wyjściowym stężeniem CEA (p=0,03). Istnieje 

zależność między wyjściowym stężeniem CEA a obecnością przerzutów w OUN (p=0,0001)  

i w wątrobie (p=0,004), a także między wyjściowym stężeniem LDH a obecnością przerzutów 

w wątrobie (p=0,0001). Stężenie d-dimerów przed III kursem chemioterapii istotnie koreluje 

ze stopniem zaawansowania DRP (p=0,001), lokalizacją zmian przerzutowych (p=0,001) oraz 

powikłaniami chemioterapii (p=0,005).  

WNIOSKI 

Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że wiek, wyjściowe stężenie CRP  

i CEA w surowicy są niezależnymi czynnikami prognostycznymi czasu wolnego od progresji 

choroby. Im bardziej zaawansowany był wiek chorego oraz wyższe były stężenia CRP i CEA, 

tym krótszy był czas wolny od progresji chorych na DRP. Wiek, stopień sprawności K 70%  

i K 90% wg skali Karnofsky’ego, wskaźnik NLR oraz wyjściowe stężenie CRP, CEA okazały 

się niezależnymi czynnikami prognostycznymi czasu całkowitego przeżycia badanych. 

Bardziej zaawansowany wiek, stopień sprawności K 70% oraz wysokie wartości wskaźnika 

NLR, stężenia CRP i CEA rokowały krótsze przeżycie całkowite.  

Odpowiedź na leczenie istotnie wpływała na PFS i OS. Chorzy odnoszący korzyść kliniczną 

z leczenia wykazywali dłuższy PFS i OS. Odnotowano powikłania zastosowanej chemioterapii 

I rzutu u 64% badanych. Powikłania częściej prezentowali pacjenci młodsi i palący tytoń. 

Najczęściej była to pancytopenia, nieco rzadziej występowała izolowana neutropenia.  

Zaobserwowano istotne zależności pomiędzy poszczególnymi czynnikami. Wykazano, że 

chorzy z wyższym stopniem zaawansowania procesu nowotworowego rzadziej odpowiadali na 

leczenie, prezentowali gorszy stan sprawności wg skali Karnofsky’ego oraz mieli wyższy 

wskaźnik NLR i wyjściowe stężenie CRP, CEA i LDH. Pacjenci w gorszym stanie ogólnym 

mieli istotnie wyższy wskaźnik NLR oraz wyjściowe stężenie CEA. Potwierdzono pojawiające 

się w ostatnich latach doniesienia o istotnym związku między wysokim stężeniem CEA  

a obecnością przerzutów w OUN i wątrobie, oraz między wysokim stężeniem LDH 

a obecnością przerzutów w wątrobie. Stężenie d-dimerów przed III kursem chemioterapii 

istotnie koreluje ze stopniem zaawansowania DRP, lokalizacją zmian przerzutowych oraz 

powikłaniami chemioterapii. Pacjenci młodsi i palący tytoń częściej prezentowali powikłania 

chemioterapii. 

Rak drobnokomórkowy płuca pozostaje jednym z najagresywniejszych nowotworów 

złośliwych. Nadal brak przełomowej terapii. Rozważania nad określeniem nowych czynników 



rokowniczych i stworzeniem idealnego modelu rokowniczego być może poprawią trudną 

sytuację tych pacjentów i pomogą bardziej precyzyjnie definiować grupy ryzyka przed 

rozpoczęciem leczenia. W przedstawionym badaniu starałam się potwierdzić znaczenie 

istniejących czynników prognostycznych oraz przedstawić najlepszy model rokowniczy. 

Aktualnie nadal nie ma konsensusu co do czynników, które odgrywają ważną rolę  

w przewidywaniu czasu wolnego od progresji choroby oraz czasu przeżycia całkowitego 

chorych na DRP. Niewątpliwie niezbędne są dalsze badania, abyśmy mogli powiedzieć za kilka 

bądź kilkadziesiąt lat, że osiągnięto upragniony przełom w terapii DRP. 

 



IX. SUMMARY 

 

 

INTRODUCTION 

Small cell lung cancer is one of the most aggressive cancers, has a poor prognosis and 

survival of a few years is rare. The most important is early diagnosis and treatment, however 

only 30% of patients are diagnosed in a limited stage, while 70% of patients have extensive 

disease. Lack of specific symptoms in the early stages and lack of screening methods remain 

major problem to the early detection of SCLC. In Poland therapy has not changed much over 

the last few decades. The standard of treatment is radiochemotherapy in limited stage disease 

and palliative chemotherapy and radiotherapy in case of disseminated disease. Recent research 

indicates the potential of immunotherapy, what can bring benefit to patients with distant 

metastases. The FDA has approved two new therapies, atezolizumab and durvalumab, each in 

combination with chemotherapy, as the first-line treatment for patients with metastasis DRP. 

Adding immunotherapy to standard treatment improves OS by only a few months, so it can be 

concluded that there is still no breakthrough in therapy. It is essential to understand the 

mechanisms underlying the development, progression, and resistance to treatment of DRP.  

An important aspect is also getting to know and define new prognostic factors. The aim of the 

presented study was to evaluate the influence of selected prognostic factors on disease 

progression-free survival and overall survival in patients with DRP and to evaluate the response 

to treatment. 

MATERIAL AND METHODS 

The study included 109 patients, 42-86 years old, diagnosed with small cell lung cancer, 

who received combined treatment or palliative chemotherapy at the Clinical Oncology Clinic 

of the Podkarpackie Clinical Oncology Center, Provincial Hospital No.1 in Rzeszów, in 2011-

2017. The impact of the following parameters on progression-free survival and overall survival 

was assessed: age, sex, place of residence, smoking, primary tumor location - right / left, 

Karnofsky performance status, clinical stage of the tumor and location of stage IV metastases, 

response to treatment and side effects of chemotherapy. Laboratory parameters were also tested, 

such as NLR and PLR indices assessed before the 1st course of chemotherapy and the 

concentration of CRP, CEA, LDH, d-dimer and sodium determined before the 1st and 3rd 



course of chemotherapy and at the end of the 1st line of treatment. Laboratory indicators were 

analyzed as continuous variables. The Kaplan-Meier function was used to assess PFS and OS. 

The Cox proportional hazards regression model was used to study the effect of factors on the 

probability of progression or survival. For the indicators that significantly differentiated the two 

subgroups determined by the median OS, the ROC analysis was performed to determine the 

cut-off point. 

RESULTS 

Median PFS was 7.57 ± 5.57 months. The analysis of individual factors showed that gender 

(p=0.02), age as a continuous variable (p=0.024), metastatic disease (p=0.01) and baseline CRP 

concentration (p=0,0002) had a significant effect on PFS in patients with small cell lung cancer. 

Multivariate analysis using the Cox regression model showed that age as a continuous variable 

(HR=1.07; p=0.003), baseline CRP (HR=1.12; p=0.001) and CEA (HR=1.01; p=0.01) 

concentrations were significant prognostic factors for PFS.  

Median OS was 7.87 ± 10,7 months. The univariate analysis of overall survival showed a 

significant effect of gender (p=0.03), age as a continuous variable (p<0.0001) and a binary 

variable (p=0.003), DRP stage (p=0.0005), metastatic disease  (p <0.0001) and location of 

metastases (p=0.0004), Karnofsky performance status (p<0.0001) and NLR (p<0.0001), 

baseline CRP (p=0,0003), CEA (p=0.004) and d-dimers concentrations (p=0.007). The 

multivariate model identified a prognostically significant set of variables: age as a continuous 

variable (HR=1.09; p<0.0001), performance status K 70% (HR=1.4; p=0.023) and K 90% 

(HR=0,57; p=0.006), NLR indicator (HR=1.06; p=0.013) and baseline CRP (HR=1.09; 

p<0.0001), CEA concentrations (HR=1.01; p=0.013).  

The analysis of the ROC curves identified significant cut-off points differentiating the 

subgroup living shorter than the median overall survival from the subgroup living equal or 

longer: age- 66 years, NLR- 3.67, CRP- 1.5 mg/dl, CEA- 22.7 ng/ml, LDH - 732 IU/l, d-dimer- 

931 ng/ml. People under the age of 66, with the values of these indicators lower than the 

designated cut-off points, have a greater chance of OS ≥ 7.87 months.  

Response to treatment significantly affects PFS (p<0.0001) and OS (p=0.001) and correlates 

with the stage of DRP (p=0.04). Moreover, there was a correlation between the stage of DRP 

and the performance status (p=0.0009), NLR (p=0.001), baseline CRP (p=0.02), CEA 

(p=0.001) and LDH (p=0,0001) concetrations. The performance status correlates with the NLR 

(p=0.002) and the baseline CEA concentration (p=0.03). There is a correlation between the 

baseline CEA concentration and the presence of CNS (p=0.0001) and liver (p=0.004) 



metastases, as well as between the baseline LDH concentration and the presence of liver 

metastases (p=0.0001). The concentration of d-dimers before the 3rd course  

of chemotherapy significantly correlates with the stage of DRP (p=0.001), the location  

of metastases (p=0.001) and chemotherapy side effects (p=0.005). 

CONCLUSIONS 

Based on the analyzes performed, it was found that age, baseline serum CRP and CEA 

levels are independent prognostic factors of progression-free disease. The more advanced the 

patient's age and the higher the levels of CRP and CEA, the shorter the progression-free time 

in DRP patients. Age, K 70% and K 90% efficiency according to the Karnofsky scale, NLR 

index, and baseline CRP and CEA levels proved to be independent prognostic factors for overall 

survival. More advanced age, K 70% performance status and high values of NLR, CRP and 

CEA concentrations predicted shorter overall survival. 

Treatment response significantly affected PFS and OS. Patients who benefited clinically 

from treatment had longer PFS and OS. Complications of the first-line chemotherapy were 

reported in 64% of the respondents. Complications were more often presented by younger 

patients and tobacco smokers. Most often it was pancytopenia, while neutropenia was slightly 

less common. 

Significant relations between individual factors were observed. It was shown that patients 

with a higher stage of the neoplastic process responded less frequently to treatment, presented 

worse performance status according to the Karnofsky scale, and had a higher NLR and baseline 

CRP, CEA and LDH levels. There were confirmed reports of a significant relationship between 

a high concentration of CEA and the presence of metastases in the central nervous  system and 

liver, and between a high concentration of LDH and the presence of metastases in the liver. 

Patients in worse general condition had significantly higher NLR and baseline CEA levels The 

concentration of d-dimers before the third course of chemotherapy significantly correlates with 

the stage of DRP, the location of metastases and side effects of chemotherapy.  

Small cell lung cancer remains one of the most aggressive neoplasm. Still no breakthrough 

therapy. Considering the identification of new prognostic factors and creating an ideal 

prognostic model may improve the difficult situation of these patients and help define risk 

groups more precisely before starting treatment. In the presented study, I tried to confirm the 

importance of the existing prognostic factors and present the best prognostic model. Currently, 

there is still no consensus on the factors that play an important role in predicting progression-

free survival and overall survival in patients with DRP. Undoubtedly, further research is 



necessary so that we can say in a few or several decades, that the desired breakthrough in DRP 

therapy has been achieved. 

 

 


