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się określenia pTNM (ang. pathological TNM). pTNM można 
oszacować wyłącznie w materiale pooperacyjnym całego 
resekowanego guza lub po potwierdzeniu w badaniu 
mikroskopowym obecności nowotworu w wycinkach 
pobranych z obszarów odpowiadających największemu 
zaawansowaniu choroby.

Klasyfikację TNM oraz opartą na niej ocenę stopnia 
zaawansowania nowotworów nabłonkowych grasicy 
przedstawiają tab. 1 i 2.

Cecha T
Największa różnica między aktualną klasyfikacją wg TNM 
a starszą klasyfikacją wg Masaoki -Kogi dotyczy oceny nacie-
kania i przekraczania torebki nowotworu, opłucnej śródpier-
siowej oraz osierdzia. Uprzednio przekraczanie torebki guza 
było określane drugim stopniem zaawansowania, nacieka-
nie opłucnej i osierdzia oznaczało zaś stopień trzeci. Obecnie 
ocena uległa obniżeniu. Na podstawie wyników badań na 
dużej grupie pacjentów stwierdzono, że przekraczanie 
torebki guza nie wpływa na przebieg choroby. Natomiast 
znaczenie kliniczne naciekania opłucnej śródpiersiowej 
jest niejasne, co może mieć związek z trudnościami w jej pra-
widłowej identyfikacji w badaniu histopatologicznym, o ile 
nie została oznakowana przez chirurga. W bieżącej klasyfi-
kacji TNM zarówno przekraczanie torebki, jak i naciekanie 
opłucnej śródpiersiowej zawiera się w pierwszym stopniu 
zaawansowania choroby. Naciekanie osierdzia (częściowe 
lub pełnościenne) z trzeciego stopnia zaawansowania prze-
kwalifikowano do stopnia drugiego. Nie ma znaczenia, czy 
naciekiem jest objęta blaszka ścienna czy trzewna osierdzia.

Ani klasyfikacja TNM, ani poprzednia klasyfikacja 
Masaoki -Kogi nie uwzględniają wielkości guza nowo-
tworowego. Wyniki analiz wskazują, że ten parametr nie 
wpływa na przebieg choroby. 

Naciekanie struktur anatomicznych wymienionych 
w klasyfikacji TNM jako cecha T powinno być potwierdzo-
ne w badaniu mikroskopowym, ponieważ łącznotkanko-
we zrosty między narządami widoczne makroskopowo 
nie mają wpływu na stopień zaawansowania.
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Klasyfikacja TNM nowotworów 
nabłonkowych grasicy
W trakcie 17 Światowej Konferencji Raka Płuca (WCLC) 
zaprezentowano nową klasyfikację stopnia zaawansowa-
nia nowotworów grasicy, która obowiązuje od stycznia 
2017 roku. Jej założenia zostały uzgodnione przez Mię-
dzynarodową Unię do Walki z Rakiem (UICC), Amerykań-
ski Wspólny Komitet ds. Raka (AJCC), Międzynarodowe 
Towarzystwo do Badań nad Rakiem Płuca (IASLC) wraz 
z International Thymic Malignancy Interest Group (ITMIG). 
Po raz pierwszy ocenę stopnia zaawansowania nowotwo-
rów nabłonkowych grasicy przedstawiono w systemie 
TNM, a nie według Masaoki -Kogi, chociaż wiele założeń 
w obu systemach jest podobnych. 

Nową klasyfikację należy stosować do wszystkich 
nowotworów nabłonkowych grasicy, tj. grasiczaków, 
raków grasicy oraz nowotworów neuroendokrynnych, 
natomiast nie dotyczy ona mięsaków, nowotworów ger-
minalnych, chłoniaków i innych.

System TNM, tak jak w innych narządach, obejmuje 
zasadniczo trzy cechy określane w badaniu klinicznym, 
radiologicznym, endoskopowym lub w czasie zabiegu 
chirurgicznego: 

• T – guz pierwotny; 
• N – regionalne węzły chłonne, tj. węzły przednie 

(okołograsicze) oraz węzły głębokie klatki piersiowej 
i szyi;

• M – przerzuty odległe.

Jeżeli cechy T, N i M zostały zweryfikowane w badaniu mi-
kroskopowym (cytologicznym lub histologicznym), używa 
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T – guz pierwotny

pTx   Nie można ocenić guza pierwotnego

pT0   Nie stwierdza się guza pierwotnego

pT1
 

Nowotwór otorebkowany, może przekraczać torebkę, naciekać tłuszcz śródpiersia oraz opłucną 
śródpiersiową

pT1a Brak naciekania opłucnej śródpiersiowej

pT1b Bezpośredni naciek opłucnej śródpiersiowej

pT2   Guz naciekający osierdzie (częściowo lub pełnościennie)

pT3
 

Guz naciekający którąkolwiek ze struktur: płuco, żyłę ramienno -głowową, żyłę główną górną, nerw 
przeponowy, ścianę klatki piersiowej, tętnicę lub żyłę płucną poza workiem osierdziowym 

pT4
 

Guz naciekający którąkolwiek ze struktur: aortę (wstępującą, łuk, zstępującą), naczynia łuku aorty, 
tętnicę płucną w obrębie worka osierdziowego, mięsień serca, tchawicę, przełyk

N – regionalne węzły chłonne

pNx   Nie można ocenić węzłów chłonnych

pN0   Regionalne węzły chłonne bez przerzutów nowotworowych

pN1   Przerzuty w węzłach chłonnych przednich (okołograsiczych) (tab. 3)

pN2   Przerzuty w węzłach chłonnych głębokich klatki piersiowej lub szyi (tab. 3)

M – przerzuty odległe

pM0   Brak przerzutów w opłucnej, osierdziu oraz w innych lokalizacjach

pM1

  Stwierdza się przerzuty odległe

pM1a Oddzielny guzek/guzki opłucnej lub osierdzia

pM1b Przerzuty poza opłucną lub osierdziem

Tab. 1. Klasyfikacja TNM dla nowotworów nabłonkowych grasicy

Cecha N
W starszej klasyfikacji wg Masaoki -Kogi zabrakło jedno-
znacznej informacji, czy bezpośrednie naciekanie węzła 
chłonnego przez nowotwór jest traktowane na równi 
z przerzutem do węzła. Aktualne wytyczne rozstrzygają 
te wątpliwości – otóż każde zajęcie węzła chłonnego, 
również bezpośrednie, zwiększa cechę N. 

Obecna klasyfikacja wyodrębnia po raz pierwszy grupy 
regionalnych węzłów chłonnych dla nowotworów na-
błonkowych grasicy (tab. 3). Określono region węzłów 
chłonnych przednich (okołograsiczych) oraz głębokich 
śródpiersia i szyi. W przypadku grasiczaków w stopniu 
zaawansowania drugim lub wyższym zaleca się rutynową 
resekcję węzłów chłonnych przednich w jednym bloku 
z guzem oraz systematyczną resekcję węzłów głębokich, 
natomiast w rakach grasicy rutynowo powinno się po-
bierać węzły chłonne zarówno przednie, jak i głębokie, 
zachowując ich podział na grupy. W każdym przypadku 

Stopień  
zaawansowania

 Cecha T  Cecha N Cecha M 

I T1 N0 M0

II T2 N0 M0

IIIA T3 N0 M0

IIIB T4 N0 M0

IVA
każde T N1 M0

każde T N0, N1 M1a

IVB
każde T N2 M0, M1a

każde T każde N M1b

Tabela 2. Ocena stopnia zaawansowania nowotworów 
nabłonkowych grasicy na podstawie systemu TNM

małgoRzata szołkoWska
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resekcji poddaje się również inne podejrzane węzły chłon-
ne wykryte we wcześniejszych badaniach obrazowych 
(np. o średnicy powyżej 1 cm w najmniejszym przekroju 
lub węzły „świecące” w PET).

Cecha M
Guzki opłucnej lub osierdzia oddzielone od zasadniczej 
masy guza stanowią cechę M1a. Zmiany w innych lokaliza-
cjach, np. guzki płuca niebędące w kontakcie z opłucną, są 
określane jako cecha M1b. W raporcie histopatologicznym 
nie zaleca się używania określeń pM0 lub pMx.

Margines chirurgiczny (cecha R)
Określenie marginesu chirurgicznego w resekowanym 
guzie grasicy, a także określenie stron materiału bywa 
dla patologa, który nie widział guza in situ, bardzo trud-
ne. Narząd zwykle jest pokryty luźną tkanką łączną lub 
tłuszczową, które łatwo ulegają uszkodzeniu. Poza tym 
często brakuje struktur anatomicznych umożliwiających 
właściwą orientację materiału (góra–dół, margines bocz-
ny, margines od strony osierdzia lub żyły bezimiennej itp.). 
Z tych powodów prawidłowa ocena doszczętności zabie-
gu chirurgicznego wymaga ścisłej współpracy między 
chirurgiem a patologiem polegającej na wypracowaniu 
jednoznacznego dla obu stron sposobu oznakowywania 
tkanek, którego powinno się dokonywać jeszcze na bloku 
chirurgicznym. Jedną z propozycji ITMIG jest wprowa-
dzenie szablonów przedstawiających schemat narządów 
śródpiersia, na którym chirurg układa resekowany mate-
riał, odzwierciedlając jego ułożenie in situ. 

Margines chirurgiczny poniżej 0,3 cm powinien być 
podany z dokładnością do 0,1 cm. 

Podsumowanie
Klasyfikacja stopnia zaawansowania nowotworów na-
błonkowych grasicy została po raz pierwszy przedsta-
wiona w systemie TNM. Zachowała ona wiele założeń 
poprzedniego systemu, zaproponowanego przez prof. 
Akirę Masaokę ponad 30 lat temu i  stosowanego do 
ubiegłego roku w niemal niezmienionej postaci. Naj-
istotniejsze modyfikacje, jakich dokonano w aktualnej 
klasyfikacji, dotyczą przede wszystkim kryteriów oceny 
rozległości nacieku nowotworowego w niższych stop-
niach zaawansowania choroby oraz zaleceń odnośnie 
do limfadenektomii śródpiersia.

 
Adres do korespondencji
Dr n. med. Małgorzata Szołkowska
Zakład Patomorfologii

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
ul. Płocka 26
01-138 Warszawa
tel. 22 43 12 257
m.szolkowska@igichp.edu.pl

Region węzłów chłonnych Grupa węzłów

Węzły chłonne przednie (śródpiersia 
i szyi) = N1

grupa 1* 

okołograsicze

grupa 3a i 6*

nadprzeponowe, okolicy nerwu przeponowego, okołoosierdziowe

Węzły chłonne głębokie (śródpiersia 
środkowego i głębokie szyi) = N2

dolne szyjne

nadobojczykowe

okolicy tętnic sutkowych wewnętrznych

grupa 2, 4, 5, 7 i 10*

* Numeracja grup węzłów chłonnych śródpiersia ustalona przez IASLC dla raka płuca.

Tabela 3. Grupy węzłów chłonnych N1 i N2 dla nowotworów nabłonkowych grasicy



Wiadomości onkologiczne W Pigułce. Rak Płuca nR 1/2017 14

Piśmiennictwo
1. Kondo K, Van Schil P, Detterbeck FC et al. The IASLC/

ITMIG Thymic Epithelial Tumors Staging Project: Propo-
sals for the N and M Components for the Forthcoming 
(8th) Edition of the TNM Classification of Malignant Tu-
mors. J Thorac Oncol 2014; 9(11): S81–S87.

2. Detterbeck FC, Stratton K, Giroux D et al. The IASLC/ITMIG 
Thymic Epithelial Tumors Staging Project: Proposal for 
an Evidence -Based Stage Classification System for the 
Forthcoming (8th) Edition of the TNM Classification of 
Malignant Tumors. J Thorac Oncol 2014; 9(11): S65–S72.

3. Nicholson AG, Detterbeck FC, Marino M et al. The IASLC/
ITMIG Thymic Epithelial Tumors Staging Project: Propo-
sals for the T component for the Forthcoming (8th) Edi-
tion of the TNM Classification of Malignant Tumors. J Tho-
rac Oncol 2014; 9(11): S73–S80.

4. Hwang Y, Park IK, Park S et al. Lymph Node Dissection in 
Thymic Malignancies: Implication of the ITMIG Lymph 
Node Map, TNM Stage Classification, and Recommen-
dations. J Thorac Oncol, 2016; 11(1): 108–114.

małgoRzata szołkoWska




