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ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Το νέο Διεθνές Σύστημα Σταδιοποίησης ΤΝΜ του καρκίνου του
πνεύμονος (8η έκδοση)
Ν. Μπαλταγιάννης, Δ. Αναγνωστόπουλος
Θωρακοχειρουργική Kλινική, Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η Επιτροπή Σταδιοποίησης της Διεθνούς Ένωσης για τη μελέτη του Καρκίνου του Πνεύμονος
δημιούργησε μια διεθνή βάση δεδομένων για τον καρκίνο του πνεύμονος, η οποία αποδείχθηκε
χρήσιμη για την επίλυση πολλών θεμάτων σταδιοποίησης της νόσου , η οποία όπως είναι γνωστό
βασίζεται στη περιγραφή του πρωτοπαθούς όγκου , τη προσβολή λεμφαδένων και τη παρουσία
μεταστάσεων. Οι αλλαγές στην 8η έκδοση της Σταδιοποίησης του Καρκίνου του Πνεύμονος
βασίστηκαν κυρίως στην επιβίωση και στοχεύουν στη καλύτερη προγνωστική στρωματοποίηση
των ασθενών με καρκίνο του πνεύμονος. Σύμφωνα με τα δεδομένα το σύστημα TNM
σταδιοποίησης εξακολουθεί να παραμένει ο καλύτερος προγνωστικός παράγοντας για τον
καρκίνο του πνεύμονος. Σε αυτή την ανασκόπηση παρουσιάζουμε τη νέα έγκριτη 8η έκδοση ΤΝΜ
σταδιοποίηση του καρκίνου του πνεύμονος και επισημαίνουμε τις διαφορές από τη προηγούμενη
7η έκδοση.

Λέξεις ευρετηρίου: Καρκίνος πνεύμονος, σύστημα σταδιοποίησης, νέα έκδοση

Ν. Μπαλταγιάννης, Δ. Αναγνωστόπουλος. Το νέο Διεθνές Σύστημα Σταδιοποίησης ΤΝΜ
του καρκίνου του πνεύμονος (8η έκδοση). Επιστημονικά Χρονικά 2018; 23(1): 35-50

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Σταδιοποίηση του καρκίνου του
πνεύμονος έχει πολύπλευρη σημασία.
Η επιλογή και ο σχεδιασμός της
θεραπείας, η διατύπωση απόψεων σχετικά με
την πρόγνωση της νόσου, η σύγκριση
ερευνητικών δεδομένων και αποτελεσμάτων
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κλινικών μελετών, έχουν
Σταδιοποίηση της νόσου.

ως

βάση

τη

O κοινός τρόπος Σταδιοποίησης του
καρκίνου του πνεύμονος προσφέρει μια
παγκόσμια κοινή γλώσσα επικοινωνίας
μεταξύ των λειτουργών υγείας, οι οποίοι
ασχολούνται με την φροντίδα αυτών των
ασθενών.
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Το Σύστημα Σταδιοποίησης του
καρκίνου του πνεύμονος βασίζεται επί
δεδομένων τα οποία επιβεβαιώνουν τη σχέση
της πρόγνωσης με την ανατομική έκταση της
νόσου.
Η ΤΝΜ ταξινόμηση επινοήθηκε από
τον Pierre Denoix μεταξύ 1943-1952 με σκοπό
να
αποτελέσει
ένα
κοινό
σύστημα
περιγραφής της πραγματικής έκτασης της
νόσου.
Το Σύστημα Σταδιοποίησης του
καρκίνου του πνεύμονος στηρίζεται στη
κλινική ταξινόμηση των παραγόντων ΤΝΜ.
(Τ-primary tumor, πρωτοπαθής όγκος, Nregional lymph nodes, επιχώριοι λεμφαδένες,
M-distant metastasis, απομεμακρυσμένες
μεταστάσεις ) [1]

ΤΥΠΟΙ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
Υπάρχουν διάφορες Σταδιοποιήσεις οι
οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις υπηρετούν
διαφορετικούς στόχους (Πίνακας 1).
Η κλινική Σταδιοποίηση (cTNM,
cStage) βασίζεται σε όλες τις πληροφορίες οι
οποίες συλλέγονται πριν από τη λήψη της
απόφασης για την επιλογή της θεραπείας.
Η παθολογοανατομική Σταδιοποίηση
(pTNM, pStage) βασίζεται σε πληροφορίες οι
οποίες προέρχονται από την παθολογοανατομική εξέταση του παρασκευάσματος
και των ιστών που αφαιρέθηκαν από τον
ασθενή κατά τη διάρκεια της χειρουργικής
επέμβασης. Είναι ακριβέστερη όσον αφορά
τον προσδιορισμό της έκτασης του όγκου και
της προσβολής των επιχωρίων λεμφαδένων.
Επανασταδιοποίηση (restaging) της
νόσου είναι η Σταδιοποίηση μετά από τη
χορήγηση μερικής ή πλήρους θεραπευτικής
αγωγής.
Η Σταδιοποίηση κατά την υποτροπή
(recurrence staging) είναι η Σταδιοποίηση η
οποία
εφαρμόζεται
όταν
η
νόσος
υποτροπιάσει.
Η Σταδιοποίηση κατά την αυτοψία
(autopsy staging) έχει κυρίως ερευνητικούς
στόχους.
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ΤΥΠΟΙ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΣΥΜΒΟΛΟ

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ

c

Kλινική
(cTNM, cStage)

Η κλινική Σταδιοποίηση (cTNM, cStage) βασίζεται σε όλες τις
πληροφορίες οι οποίες συλλέγονται πριν από τη λήψη της απόφασης
για την επιλογή της θεραπείας.

p

Παθολογοανατομική
(pTNM, pStage)

Η παθολογοανατομική Σταδιοποίηση (pTNM, pStage) βασίζεται σε
πληροφορίες οι οποίες προέρχονται από την παθολογοανατομική
εξέταση των ιστών που αφαιρέθηκαν από τον ασθενή κατά τη
διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης.

y

Επανασταδιοποίηση
(restaging)

Η Σταδιοποίηση μετά από τη χορήγηση μερικής ή πλήρους
θεραπευτικής αγωγής.

r

Υποτροπή (recurrence
staging)

Η Σταδιοποίηση κατά την υποτροπή.

a

Αυτοψιακή
(autopsy staging)

Η Σταδιοποίηση κατά την αυτοψία.

Πίνακας 1. Τύποι σταδιοποίησης.

ΡΙΖΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ
Ανάλογα με τη ριζικότητα της
επέμβασης η εκτομή χαρακτηρίζεται ως R0,R1
και R2 (Πίνακας 2).
Ως R0 χαρακτηρίζεται η επέμβαση
κατά την οποίαν έχει εκταμεί
ολόκληρος ο όγκος επί υγιούς, δηλαδή
δεν
έχει
απομείνει
ούτε

μακροσκοπική ούτε μικροσκοπική
νόσος.
Ως R1 ταξινομείται η επέμβαση κατά
την οποίαν μακροσκοπικά έχει
εξαιρεθεί ο όγκος αλλά μικροσκοπικά
έχει παραμείνει νόσος (ωστόσο δεν
φαίνεται
νόσος
δια
γυμνού
οφθαλμού).
Ως R2 θεωρείται η εκτομή κατά την
οποίαν υπάρχει υπολειπόμενη νόσος
που φαίνεται διά γυμνού οφθαλμού.

ΕΙΔΗ ΕΚΤΟΜΗΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΡΙΖΙΚΟΤΗΤΑ ΑΥΤΗΣ
R0

Χαρακτηρίζεται η επέμβαση κατά την οποίαν έχει εκταμεί ολόκληρος ο όγκος επί
υγιούς, δηλαδή δεν έχει απομείνει ούτε μακροσκοπική ούτε μικροσκοπική νόσος.

R1

Ταξινομείται η επέμβαση κατά την οποίαν μακροσκοπικά έχει εξαιρεθεί ο όγκος αλλά
μικροσκοπικά έχει παραμείνει νόσος (ωστόσο δεν φαίνεται νόσος δια γυμνού
οφθαλμού).
Θεωρείται η εκτομή κατά την οποίαν υπάρχει υπολειπόμενη νόσος που φαίνεται διά
γυμνού οφθαλμού.

R2

Πίνακας 2. Ριζικότητα της επέμβασης.
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ΤΝΜ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ
Το ΤΝΜ σύστημα σταδιοποίησης του
μη
μικροκυτταρικού
καρκίνου
του
πνεύμονος ταξινομεί τη νόσο με βάση τα
χαρακτηριστικά του πρωτοπαθούς όγκου (Τ),
τη παρουσία ή απουσία προσβεβλημμένων
λεμφαδένων (Ν) και τη παρουσία ή απουσία
μεταστάσεων(Μ). [2]
Στηρίζεται δε σε μία αρκετά ευρεία
βάση δεδομένων σχεδόν από ολόκληρο τον
κόσμο. Αφορά 94.708 ασθενείς εκ των οποίων
το 57,7% δηλαδή σχεδόν 55.000 υποβλήθηκαν
σε χειρουργική αφαίρεση της νόσου. [3, 4]
(Πίνακας 3)

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΑΣΘΕΝΕΙΣ

%

Ευρώπη
Ασία
Β.Αμερική
Αυστραλία
Ν.Αμερική

46.560
41.705
4.660
1.593
190

49
44
5
1.7
0.3

ΣΥΝΟΛΟΝ

94.708

100

Τis-in situ: Καρκίνωμα in situ είναι
πρώιμη μορφή καρκίνου που χαρακτηρίζεται
από απουσία διήθησης των πέριξ ιστών. Με
άλλα λόγια τα νεοπλασματικά κύτταρα
πολλαπλασιάζονται στη φυσική τους θέση,
δηλαδή
“In
situ”,
(in
its
place).
Το καρκίνωμα in situ στα περισσότερα
όργανα είναι συνώνυμο με την υψηλού
βαθμού δυσπλασία. [5]
Ως Τ1 χαρακτηρίζεται ο όγκος που στη
μεγαλύτερη διάμετρό του έχει μέγεθος< 3cm,
περιβάλλεται από πνευμονικό παρέγχυμα ή
σπλαγχνικό υπεζωκότα χωρίς βρογχοσκοπική
μαρτυρία
διήθησης
λοβαίου
βρόγχου.
Ο
όγκος
Τ1
διαχωρίζεται
υποκατηγορίες Τ1α, Τ1b και T1c:

Ως Τ1a
ορίζεται όγκος < 1cm, που
διαχωρίζεται περαιτέρω σε:
-

-

Πίνακας 3. Επιδημιολογικά δεδομένα στα οποία
στηρίχθηκε η σταδιοποίηση του καρκίνου του
πνεύμονα.

ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ ΟΓΚΟΣ (Τ-TUMOR)
(Πίνακας 4)
ΩςΤx χαρακτηρίζεται ο πρωτοπαθής
όγκος που δεν μπορεί να εκτιμηθεί ή ο όγκος
που αποδεικνύεται από την παρουσία
κακοήθων κυττάρων στα πτύελα ή τις
βρογχικές εκκρίσεις αλλά είναι αδύνατον να
εντοπισθεί με απεικονιστικές μεθόδους ή με
βρογχοσκόπηση.
T0: Δεν υπάρχει πρωτοπαθής όγκος
ΤΟΜΟΣ 23ος – ΤΕΥΧΟΣ 1 - 2018

σε

Ως Τ1a (mi) ορίζεται το ελάχιστα
διηθητικό αδενοκαρκίνωμα (minimal
invasion adenocarcinoma).
Ως Τ1a ss (superficial spreading tumor
in central airways) ορίζεται η
επιφανειακή
ανάπτυξη
όγκου
οιουδήποτε μεγέθους που περιορίζεται
στη τραχεία ή το τοίχωμα των
βρόγχων.

Ως Τ1b ορίζεται όγκος > 1 cm αλλά < 2 cm
Ως T1c ορίζεται όγκος >2 cm αλλά < 3 cm
Ως Τ2 ταξινομείται ο όγκος που στη
μεγαλύτερη διάμετρό του έχει μέγεθος > 3 cm
αλλά < 5 cm, ή με ένα από τα παρακάτω
χαρακτηριστικά:
-

διήθηση του σπλαχνικού υπεζωκότα
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ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ ΟΓΚΟΣ (TUMOR-T)
Τ0

Δεν υπάρχει πρωτοπαθής όγκος.

Τis

Καρκίνωμα in situ:Tα νεοπλασματικά κύτταρα πολλαπλασιάζονται στη φυσική τους θέση,
δηλαδή “In situ”, “in its place”

T1

O όγκος στη μεγαλύτερη διάμετρό του έχει μέγεθος < από 3 cm.

T1a
(mi)

Ελάχιστα διηθητικό αδενοκαρκίνωμα(minimal invasive adenocarcinoma

T1a
(ss)

Επιφανειακή ανάπτυξη όγκου οιουδήποτε μεγέθους που περιορίζεται στη τραχεία ή το τοίχωμα
των βρόγχων (superficial spreading tumor in central airways)

T1a

Ορίζεται όγκος < 1cm

T1b

Ορίζεται όγκος >1 cm αλλά < 2cm

T1c

Ορίζεται όγκος >2 cm αλλά < 3cm

T2

Ο όγκος που στη μεγαλύτερη διάμετρό του έχει μέγεθος > από 3 cm αλλά < από 5 cm, ή με ένα
από τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
διήθηση του σπλαχνικού υπεζωκότα
προσβολή του κύριου βρόγχου (όχι της τρόπιδας)
συνοδεύεται από ατελεκτασία που εκτείνεται έως τη πύλη του πνεύμονος.

T2a

Ορίζεται όγκος >3 αλλά < 4 cm.

T2b

Ορίζεται όγκος >4 αλλά < 5 cm.

T3

Ο όγκος που στη μεγαλύτερη διάμετρό του έχει μέγεθος > από 5 cm αλλά < από 7 cm, ή ο όγκος
με ένα από τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
διήθηση του θωρακικού τοιχώματος.
διήθηση του περικαρδίου.
διήθηση του φρενικού νεύρου ή με
δορυφορικά οζίδια στον ίδιο λοβό.

T4

Ο όγκος που στη μεγαλύτερη διάμετρό του έχει μέγεθος > από 7 cm,ή ο όγκος με ένα από τα
παρακάτω χαρακτηριστικά: διήθηση του μεσοθωρακίου, του διαφράγματος, της καρδίας, των
μεγάλων αγγείων,του παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου,της τρόπιδος, της τραχείας, του
οισοφάγου, της σπονδυλικής στήλης ή με δορυφορικά οζίδια σε άλλο λοβό αλλά ομόπλευρα ως
προς τη πρωτοπαθή βλάβη.

Πίνακας 4. Σταδιοποίηση του όγκου (Τ) του καρκίνου του πνεύμονα.
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-

προσβολή του κύριου βρόγχου (όχι της
τρόπιδας)
συνοδεύεται από ατελεκτασία που
εκτείνεται έως τη πύλη του πνεύμονος
(Εικόνα 1)

Ο όγκος Τ2 διαχωρίζεται σε υποκατηγορίες
Τ2α και Τ2b:
Ως Τ2a ορίζεται όγκος > 3 cm αλλά <
4 cm. (Εικόνα 2)
Ως T2b ορίζεται όγκος > 4 cm αλλά <
5 cm.

Εικόνα 1: Ως Τ2 ταξινομείται ο όγκος που στη
μεγαλύτερη διάμετρό του έχει μέγεθος > από 3 cm
αλλά < από 5 cm.
Εικόνα 3: Ως Τ3 ταξινομείται ο όγκος με διήθηση
του θωρακικού τοιχώματος.

Ως Τ3 ταξινομείται ο όγκος που στη
μεγαλύτερη διάμετρό του έχει μέγεθος > 5 cm
αλλά < 7 cm, ή ο όγκος με ένα από τα
παρακάτω χαρακτηριστικά:
-

διήθηση του θωρακικού τοιχώματος.
(Εικόνα 3)

-

διήθηση του περικαρδίου

-

διήθηση του φρενικού νεύρου ή με

-

δορυφορικά οζίδια στον
(Εικόνα 4)

Εικόνα 2: Ως Τ2a ορίζεται όγκος >3 cm αλλά < 4
cm.
ΤΟΜΟΣ 23ος – ΤΕΥΧΟΣ 1 - 2018

ίδιο λοβό
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Εικόνα 4: Ως Τ3 ταξινομείται ο όγκος με
δορυφορικά οζίδια στον ίδιο λοβό.

Εικόνα 5: Ως Τ4 ταξινομείται ο όγκος που στη
μεγαλύτερη διάμετρό του έχει μέγεθος > από 7
cm.

Ως Τ4 ταξινομείται ο όγκος που στη
μεγαλύτερη διάμετρό του έχει μέγεθος > 7 cm
ή ο όγκος με ένα από τα παρακάτω
χαρακτηριστικά:
-

διήθηση του μεσοθωρακίου,

-

διήθηση του διαφράγματος,

-

διήθηση της καρδίας,

-

διήθηση των μεγάλων αγγείων,

-

διήθηση του παλίνδρομου λαρυγγικού
νεύρου,

-

διήθηση της τρόπιδος,

-

διήθηση της τραχείας,

-

διήθηση του οισοφάγου,

-

διήθηση της Σπονδυλικής στήλης ή με

-

δορυφορικά οζίδια σε άλλο
αλλά

ομόπλευρα

ως

προς

λοβό
τη

πρωτοπαθή βλάβη. [6-8] (Εικόνα 5, 6)
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Εικόνα 6: Ως Τ4 ταξινομείται
ο όγκος με
δορυφορικά οζίδια σε άλλο
λοβό αλλά
ομόπλευρα ως προς τη πρωτοπαθή βλάβη
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Πώς όμως υπολογίζουμε τη διάμετρο
του όγκου κατά τη διάρκεια της κλινικής
σταδιοποίησης; Μετράμε τη μέγιστη διάμετρο
του όγκου στο πνευμονικό «παράθυρο» της
υπολογιστικής τομογραφίας του θώρακος.
Σύμφωνα με τη μελέτη του Travis WD και συν.
οι μετρήσεις του όγκου στο πνευμονικό
«παράθυρο» είναι ακριβέστερες και συνεπώς
διευκολύνουν τη σαφέστερη ταξινόμηση στο
αντίστοιχο στάδιο. [9] (Εικόνα 7,8)

Οι
κλινικές
επιδράσεις
της
νέας
σταδιοποίησης του καρκίνου του πνεύμονος
όσον αφορά τον παράγοντα Τ συνίστανται
στα εξής:
Κάθε cm έχει τη σημασία του διότι
καθορίζει το στάδιο
Η ακριβής μέτρηση του μεγέθους του
όγκου είναι σπουδαία
Οι μεγάλοι όγκοι έχουν χειρότερη
πρόγνωση διότι ταξινομούνται σε
ανώτερο στάδιο
Διαπιστώνεται καλύτερη πρόγνωση
για τους ενδοβρογχικούς όγκους και
την ατελεκτασία ολόκληρου του
πνεύμονος.
ΕΠΙΧΩΡΙΟΙ ΛΕΜΦΑΔΕΝΕΣ ( Ν-NODES)
(Πίνακας 5)

Εικόνα 7: Μετράμε τη μέγιστη διάμετρο του
όγκου στο πνευμονικό «παράθυρο» της
υπολογιστικής τομογραφίας του θώρακος.

Η ταξινόμηση των επιχωρίων λεμφαδένων
έχει ως εξής:
Nx: Οι επιχώριοι λεμφαδένες δεν
δύναται να εκτιμηθούν.
N0:
Δεν
λεμφαδένες.

υπάρχουν

επιχώριοι

Ως N1 ταξινομούνται οι θετικοί
περιβρογχικοί λεμφαδένες ομόπλευρα προς
τη πρωτοπαθή βλάβη ή οι θετικοί πυλαίοι
λεμφαδένες επίσης ομόπλευρα προς τη
βλάβη ή η διήθηση ενδοπνευμονικών
λεμφαδένων από άμεση επέκταση του
πρωτοπαθούς όγκου. (Εικόνα 9)

Εικόνα 8: Οι μετρήσεις του όγκου στο πνευμονικό
«παράθυρο» είναι ακριβέστερες και συνεπώς
διευκολύνουν τη σαφέστερη ταξινόμηση στο
αντίστοιχο στάδιο.
ΤΟΜΟΣ 23ος – ΤΕΥΧΟΣ 1 - 2018

Ως N2 ταξινομούνται οι θετικοί
λεμφαδένες του μεσοθωρακίου ομόπλευρα
προς τη βλάβη και οι θετικοί λεμφαδένες
κάτωθεν της τρόπιδος. (Εικόνα 10)
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ΕΠΙΧΩΡΙΟΙ ΛΕΜΦΑΔΕΝΕΣ ( Ν-NODES)
Nx

Οι επιχώριοι λεμφαδένες δεν δύναται να εκτιμηθούν.

N0

Δεν υπάρχουν επιχώριοι λεμφαδένες.

N1

Μετάσταση σε περιβρογχικούς λεμφαδένες ομοπλεύρως ή πυλαίους λεμφαδένες
ομοπλεύρως ή και ενδοπνευμονικούς λεμφαδένες από άμεση επέκταση του πρωτοπαθούς
όγκου.

N2

Μετάσταση σε λεμφαδένες του μεσοθωρακίου ομοπλεύρως ή σε λεμφαδένες της τρόπιδος.

N3

Μετάσταση σε ετερόπλευρους λεμφαδένες του μεσοθωρακίου, ετερόπλευρους πυλαίους,
ομόπλευρους ή ετερόπλευρους σκαληνούς ή υπερκλείδιους λεμφαδένες.

Πίνακας 5. Σταδιοποίηση των επιχώριων λεμφαδένων (Ν) του καρκίνου του πνεύμονα.

Εικόνα 9: Ως N1 ταξινομούνται οι θετικοί
πυλαίοι λεμφαδένες ομόπλευρα προς τη βλάβη.

Εικόνα 10: Ως N2 ταξινομούνται οι θετικοί
λεμφαδένες του μεσοθωρακίου ομόπλευρα προς
τη βλάβη και οι λεμφαδένες κάτωθεν της
τρόπιδος.

Ως N3 χαρακτηρίζεται η μετάσταση σε ετερόπλευρους λεμφαδένες του μεσοθωρακίου,
ετερόπλευρους πυλαίους, ομόπλευρους ή ετερόπλευρους σκαληνούς ή υπερκλείδιους
λεμφαδένες. (Εικόνα 11,12,13)
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Εικόνα 11: Ονοματολογία και ταξινόμηση των λεμφαδένων του θώρακος.

Εικόνα 12: Οι λεμφαδένες της αορτοπνευμονικής ζώνης.
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Εικόνα 13: Οι λεμφαδένες του ανώτερου μεσοθωρακίου.
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Στις επιστημονικές επιτροπές
οι
οποίες
επεξεργάσθηκαν
τα
δεδομένα
επιβίωσης
αναπτύχθηκε
έντονος
προβληματισμός όσον αφορά τη ταξινόμηση
των λεμφαδένων.
Διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν δυο
τάσεις. Σύμφωνα με την αρχική ορισμένοι
αναλυτές θεώρησαν ότι πρέπει να προταθεί
νέα περιγραφή της κατάστασης των
λεμφαδένων
κυρίως
με
στόχο
να
διευκολυνθούν μελλοντικές μελέτες.
Η άλλη τάση, η οποία τελικώς
επικράτησε, τάχθηκε υπέρ της διατήρησης της
παλαιότερης περιγραφής της 7ης έκδοσης
κυρίως επειδή τα νεώτερα δεδομένα δεν
επηρεάζουν αποφασιστικά τις θεραπευτικές
αποφάσεις. Έτσι λοιπόν διατηρήθηκε η ίδια
περιγραφή της κατάστασης των επιχωρίων
λεμφαδένων και στην 8η έκδοση.
Ωστόσο κρίνουμε απαραίτητο να
περιγράψουμε και τη δεύτερη άποψη
σχετικά με τη κατάσταση των λεμφαδένων η
οποία τελικώς απορρίφθηκε και δεν
συμπεριελήφθη στην 8η έκδοση της
σταδιοποίησης.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Σύμφωνα με αυτήν (Πίνακας 6):
Ως Ν0 είναι η κατάσταση όπου δεν
υπάρχουν διηθημένοι επιχώριοι λεμφαδένες.
Ως Ν1a ταξινομούμε τους ασθενείς
που παρουσιάζουν διήθηση λεμφαδένων της
ομάδας Ν1 ενός σταθμού.
Ως N1b ταξινομούμε τους ασθενείς
που παρουσιάζουν διήθηση λεμφαδένων της
ομάδας Ν1 αλλά περισσότερων από έναν
σταθμών.
Ως N2a1 (skip) ταξινομούμε τους
ασθενείς
που παρουσιάζουν διήθηση
λεμφαδένων
της ομάδας Ν2 χωρίς
συμμετοχή των λεμφαδένων Ν1 ( skip).
Ως N2a2 ταξινομούμε τους ασθενείς
που παρουσιάζουν διήθηση λεμφαδένων της
ομάδας Ν2 ενός σταθμού με συμμετοχή των
λεμφαδένων Ν1.
Ως N2b ταξινομούμε τους ασθενείς
που παρουσιάζουν διήθηση λεμφαδένων της
ομάδας Ν2 περισσότερων του ενός σταθμών
με συμμετοχή των λεμφαδένων Ν1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Nx

Οι επιχώριοι λεμφαδένες δεν δύναται να εκτιμηθούν.

N0

ΔΕΝ υπάρχουν επιχώριοι λεμφαδένες .

N1

N1a
N1b

Διήθηση λεμφαδένων Ν1 ενός σταθμού.
Διήθηση λεμφαδένων Ν1 περισσότερων από έναν
σταθμών.
N2
N2a1
Διήθηση λεμφαδένων Ν2 χωρίς συμμετοχή των
λεμφαδένων Ν1 (skip).
N2a2
Διήθηση λεμφαδένων Ν2 ενός σταθμού με συμμετοχή
των λεμφαδένων Ν1.
N2b
Διήθηση λεμφαδένων Ν2 περισσότερων του ενός
σταθμών με συμμετοχή των λεμφαδένων Ν1.
N3
Διήθηση λεμφαδένων Ν3.
Πίνακας 6. Η δεύτερη άποψη της νέας ταξινόμησης των επιχώριων λεμφαδένων που απορρίφθηκε.
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Ως Ν3 ταξινομούμε τους ασθενείς που
παρουσιάζουν διήθηση λεμφαδένων
της
ομάδας Ν3.
Οι κλινικές επιπτώσεις της νέας ( 8ης
έκδοσης) Σταδιοποίησης του καρκίνου του
πνεύμονος όσον αφορά στη ταξινόμηση των
λεμφαδένων η οποία δεν κατέγραψε
μεταβολές σε σχέση με τη παλαιότερη 7η
έκδοση είναι οι εξής :
Ο
αριθμός
των
προσβεβλημένων
λεμφαδένων ενέχει προγνωστική αξία.
Είναι σημαντική η λεπτομερής αρίθμηση
των λεμφαδένων και στη κλινική και στη
παθολογοανατομική σταδιοποίηση.[10,11]
Σύμφωνα με τον Asamura και συν. στη
διάρκεια της χειρουργικής αφαίρεσης του
καρκίνου του πνεύμονος συνιστάται να
αφαιρούνται λεμφαδένες τουλάχιστον
από τρείς σταθμούς της ομάδας Ν1 και
από τρείς σταθμούς της ομάδας Ν2 ώστε
να
διασφαλίζεται
ακριβέστερη
σταδιοποίηση της νόσου. [12]
Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή αν το
δείγμα των λεμφαδένων είναι μικρότερο,
επί παθολογοανατομικής σταδιοποίησης
N0 (pΝ0) ορισμένοι ερευνητές προτείνουν
να συμβολίζεται ως pN0 (un) (uncertainty) , εκφράζοντας με αυτόν τον
τρόπο την αβεβαιότητα της ακριβούς
σταδιοποίησης Ν, λόγω λήψης μη
επαρκούς δείγματος λεμφαδένων.

-

-

M1a:
Υπάρχουν
οζίδια
στον
ετερόπλευρο
πνεύμονα
,
στον
υπεζωκότα ή το περικάρδιο ή θετικήκακοήθης- πλευριτική ή περικαρδιακή
συλλογή. (Εικόνα 14)
M1b: Υπάρχει μονήρης εξωθωρακική
μετάσταση . (Εικόνα 15)
M1c:
Υπάρχουν
πολλαπλές
εξωθωρακικές μεταστάσεις σε ένα ή
περισσότερα όργανα. (Εικόνα 16)

Εικόνα 14: M1a: Υπάρχουν οζίδια στον
ετερόπλευρο πνεύμονα , στον υπεζωκότα ή το
περικάρδιο ή θετική- κακοήθης- πλευριτική ή
περικαρδιακή συλλογή.

ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ –M (METASTASIS)
Η ταξινόμηση της μεταστατικής νόσου έχει
ως εξής:
M0: Δεν υπάρχουν μεταστάσεις.
Μ1: Υπάρχουν μεταστάσεις.
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Εικόνα 15: M1b: Υπάρχει μονήρης εξωθωρακική
μετάσταση .
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IV.

V.
VI.

VII.
VIII.

Εικόνα
16:
M1c: Υπάρχουν
πολλαπλές
εξωθωρακικές μεταστάσεις σε ένα (Μ1 c single) ή
περισσότερα όργανα. (Μ1 c multiple)

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ
Συνεπώς οι μεταβολές του νέου
συστήματος σταδιοποίησης ΤΝΜ (8η έκδοση)
του καρκίνου του πνεύμονος σε σχέση με το
παλαιό (7η έκδοση)συνίστανται στις εξής:
I.
II.
III.

Υπάρχουν νέα όρια μεγέθους του όγκου
3, 5 , 7 και πάνω από 7 cm.
Ο πρωτοπαθής όγκος Τ1 υποδιαιρείται
σε Τ1a, T1b, Τ1c.
Κεντρικοί όγκοι με διήθηση του κύριου
βρόγχου
ταξινομούνται ως Τ2a
ανεξάρτητα από την απόσταση από τη
τρόπιδα.
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Κεντρικοί
όγκοι που προκαλούν
ατελεκτασία που εκτείνεται έως τη πύλη
του πνεύμονος ταξινομούνται ως Τ2a
ανεξάρτητα αν αυτή αφορά λοβό ή
ολόκληρο τον πνεύμονα.
Η
διήθηση
του
διαφράγματος
ταξινομείται ως Τ4 αντί για Τ3.
Οι
ασθενείς
με
μετάσταση
Μ1
διαχωρίζονται σε τρείς κατηγορίες , Μ1a,
M1b & M1c
M1b
ταξινομούνται οι ασθενείς με
μονήρη εξωθωρακική μετάσταση.
M1c
ταξινομούνται οι ασθενείς με
πολλαπλές εξωθωρακικές μεταστάσεις σε
ένα (Μ1 c single) ή περισσότερα όργανα.
(Μ1 c multiple). [13]

Η νέα 8η έκδοση του συστήματος
σταδιοποίησης ΤΝΜ του καρκίνου του
πνεύμονος παρουσιάζεται στον Πίνακα 7.
[14]
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Πίνακας 7. Η νέα 8η έκδοση του συστήματος σταδιοποίησης ΤΝΜ του καρκίνου του πνεύμονος
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REVIEW

The new international TNM system staging of lung cancer (8th
edition)
Nikolaos Baltayiannis, Dimitrios Anagnostopoulos
Department of Thoracic Surgery, “Metaxa” Cancer Hospital, Piraeus, Greece

ABSTRACT
The International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC) Staging Committee has
created an international lung cancer database, which has proven to be helpful in solving many
disease staging issues, which are known to be based on a description of the primary tumor, lymph
node involvement and the presence of metastases. Changes in the 8th edition of Staging of Lung
Cancer were mainly based on survival and aimed at better prognostic stratification of patients
with lung cancer. According to the data, the staging TNM system remains the best prognosticator
of lung cancer outcome . In this review we present the new 8th edition of the TNM Staging of
Lung Cancer and point out the differences from the previous 7th edition.

Keywords: Lung cancer, system staging, new edition
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