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Ósma edycja klasyfikacji stopnia zaawansowania 
raka płuca i międzybłoniaka złośliwego 
opłucnej (2017) – najistotniejsze zmiany

Ogromne znaczenie systemu TNM wynika z  kilku 
powodów. Przede wszystkim pozwala określić stopień 
zaawansowania choroby i podjąć właściwą decyzję zwią-
zaną z najkorzystniejszym sposobem leczenia. Jest rów-
nież najistotniejszym czynnikiem rokowniczym.

Międzynarodowa Unia do Walki z Rakiem (UICC), 
Amerykański Wspólny Komitet ds. Raka (AJCC) i Mię-
dzynarodowe Towarzystwo do Badań nad Rakiem Płuca 
(IASLC) od 2002 roku prowadzą wspólny projekt ba-
dawczy, mający na celu stworzenie międzynarodowej 
bazy danych chorych na raka płuca leczonych różnymi 
metodami. W bazie zebrano dane obejmujące ponad 
100 000 osób. Po walidacji dalszemu opracowaniu pod-
dano informacje dotyczące 77 156 pacjentów. Większość 
badanych pochodziła z Europy (49%), Azji (44%) i Ame-
ryki Północnej (5%).

Pierwsze wyniki zostały opublikowane w 2009 roku 
jako siódma klasyfikacja TNM (7th Edition of TNM for 
Lung and Pleural Tumours). Kolejna, ósma, edycja ukaza-
ła się niedawno i obowiązuje od stycznia 2017 roku. Jej 
wstępne założenia przedstawiono w trakcie 16 Światowej 
Konferencji Raka Płuca (WCLC) w Denver (6–9 września 
2015 roku), natomiast ostateczną wersję zaprezentowano 
w trakcie 17 konferencji WCLC w Wiedniu (4–7 grudnia 
2016 roku).
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Klasyfikacja TNM raka płuca 

Najskuteczniejszą metodą leczenia chorych na raka płuca 
nadal jest zabieg operacyjny. Jednak możliwość podda-
nia się mu dotyczy małej grupy 15–20% pacjentów we 
wczesnym stadium zaawansowania choroby. Pozostali, 
u których stopień rozległości nowotworu nie pozwala na 
leczenie chirurgiczne, są kwalifikowani do chemio- i/lub 
radioterapii bądź do terapii celowanej.

Wybór sposobu postępowania zależy głównie od stop-
nia zaawansowania choroby ocenianej na podstawie sys-
temu klasyfikacji TNM, w którym cecha T (ang. tumour) 
określa wielkość guza i jego stosunek do otaczających 
struktur, cecha N (ang. node) ocenia zajęcie regional-
nych węzłów chłonnych przez przerzuty raka, a cecha M 
(ang. metastasis) – występowanie odległych przerzutów.

System TNM może obejmować klasyfikację klinicz-
ną (cTNM), patomorfologiczną (pTNM), stosowaną po 
wstępnym leczeniu neoadjuwantowym (ycTNM/ypTNM), 
związaną z ponowną oceną zaawansowania choroby 
w przypadku nawrotu po leczeniu (rTNM) oraz ocenę 
rozległości nowotworu w badaniu pośmiertnym (aTNM). 
Klasyfikacja TNM dotyczy pierwotnych raków płuca – za-
równo niedrobno-, jak i drobnokomórkowych – oraz ra-
kowiaków oskrzelowo -płucnych, nie odnosi się natomiast 
do mięsaków ani innych nowotworów płuca.



Wiadomości onkologiczne W Pigułce. Rak Płuca nR 1/2017 4

PiotR Rudziński, tadeusz m. oRłoWski

Cecha T Opis kategorii guza

Tx Obecność komórek nowotworowych w wydzielinie oskrzelowej, ale bez cech guza w badaniach 
radiologicznych klatki piersiowej i w bronchoskopii

T0 Nie stwierdza się guza w badaniach radiologicznych i w badaniu bronchoskopowym

Tis Rak przedinwazyjny (ang. carcinoma in situ)
Tis (AIS) – rak gruczołowy in situ
Tis (SCIS) – rak płaskonabłonkowy in situ

T1 Guz o średnicy ≤ 3 cm w największym wymiarze, otoczony przez miąższ płucny i opłucną płucną, 
w bronchoskopii bez cech naciekania oskrzeli głównych*

T1mi Rak gruczołowy z minimalnym naciekaniem – MIA (pojedyncza zmiana o średnicy nie większej niż 3 cm)**

T1a Guz ≤ 1 cm w największym wymiarze

T1b Guz w największym wymiarze powyżej 1 cm, ale nie większy niż 2 cm (≤ 2 cm)

T1c Guz w największym wymiarze powyżej 2 cm, ale nie większy niż 3 cm (≤ 3 cm)

T2 Guz w największym wymiarze powyżej 3 cm, ale nie większy niż 5 cm  
lub guz wykazujący jedną z wymienionych cech:
• guz zajmujący oskrzele główne (niezależnie od odległości od rozwidlenia tchawicy, ale bez jego 

naciekania)
• naciekający opłucną płucną 
• z niedodmą płata, niedodmą płuca

T2a Guz w największym wymiarze powyżej 3 cm, ale nie większy niż 4 cm (≤ 4 cm)
lub guz naciekający przez szczelinę drugi płat

T2b Guz w największym wymiarze powyżej 4 cm, ale nie większy niż 5 cm (≤ 5 cm)

T3 Guz w największym wymiarze powyżej 5 cm, ale nie większy niż 7 cm (≤ 7 cm)  
lub guz, który nacieka:
• opłucną ścienną
• ścianę klatki piersiowej (w tym otwór górny klatki piersiowej)
• nerw przeponowy
• osierdzie 
lub guzy satelitarne w tym samym płacie co zmiana pierwotna

T4 Guz w największym wymiarze powyżej 7 cm  
lub guz wykazujący jedną z cech naciekania:
• przepony
• śródpiersia
• serca
• wielkich naczyń (aorta, żyła główna dolna, pień płucny, naciek wewnątrzosierdziowy tętnicy płucnej, 

naciek wewnątrzosierdziowy żył płucnych)
• tchawicy
• nerwu krtaniowego wstecznego
• kręgosłupa
lub guzy przerzutowe w drugim płacie po tej samej stronie co zmiana pierwotna

Tab. 1. Ocena pierwotnego guza (T)

* Naciek raka szerzący się powierzchownie wzdłuż oskrzela, niezależnie od wymiarów, zajmuje tylko ścianę oskrzela, proksy-
malnie od oskrzela głównego, bez naciekania miąższu płuca.
** Rak o tapetującym utkaniu, z ogniskami naciekania nie większymi niż 0,5 cm w pojedynczym ognisku.

W ramach cechy T wyróżniono sześć kategorii przedstawionych w tab. 1.
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Ósma edycJa klasyfikacJi stoPnia zaaWansoWania Raka Płuca i międzybłoniaka 
złośliWego oPłucneJ (2017) – naJistotnieJsze zmiany

Cecha N, opisująca węzły chłonne, pozostała taka sama 
jak w siódmej edycji. Obejmuje ona regionalne węzły 
chłonne, które dla raka płuca są zlokalizowane nad prze-
poną – węzły znajdujące się w klatce piersiowej, umiejsco-
wione pod mięśniem pochyłym i węzły nadobojczykowe.

Stwierdzenie przerzutów nowotworowych w węzłach 
okołooskrzelowych wewnątrzpłucnych i/lub w okolicy 
wnęki płuca po stronie guza, jak również bezpośrednie na-
ciekanie przez nowotwór wymienionych grup klasyfikuje 
się jako N1. Wykrycie w badaniu mikroskopowym prze-
rzutów raka w węzłach rozwidlenia tchawicy i/lub śród-
piersiowych po stronie guza odpowiada N2. Natomiast 
obecność komórek raka w węzłach chłonnych śródpiersia 
lub wnęki płuca po stronie przeciwnej niż nowotwór, pod 
mięśniem pochyłym i/lub nadobojczykowych po stronie 
guza bądź po stronie przeciwnej zalicza się do N3 (tab. 2). 

Podobnie jak w siódmej edycji rekomenduje się usu-
nięcie przynajmniej sześciu węzłów chłonnych/stacji wę-
złowych, w tym trzech śródpiersiowych, obejmujących 
węzły podostrogowe (grupa 7), oraz trzech odpowiada-
jących stacji N1 (grupa 10, 11, 12). 

W przypadku lokalizacji guza po prawej stronie zaleca 
się pobranie węzłów grupy 2R, 4R, 7, 10R i 11R. Umiej-
scowienie zmiany po lewej stronie wymaga zaś usunięcia 
węzłów stacji 5, 6, 7, 10L i 11 L. W sytuacji gdy guz zajmuje 
dolne płaty, wskazane jest pobranie węzłów grupy 9. Sta-
cje 12–14 zwykle ocenia patomorfolog podczas badania 
usuniętego płata lub płuca, chyba że usuwa je chirurg 
w trakcie segmentektomii.

W badaniu mikroskopowym istotne znaczenie ma 
ocena torebki węzłów. Stwierdzenie jej naciekania przez 

nowotwór z przekraczaniem wskazuje na nieradykalny 
charakter zabiegu i powinno się je opisywać symbolem R1. 
Nie zawsze jest to możliwe, ponieważ warunki miejscowe 
i rozległość nacieku nowotworowego czasem sprawiają, 
że nie da się pobrać całego węzła. Jeżeli przerzut raka jest 
widoczny w brzegach chirurgicznych, mimo braku torebki, 
proces klasyfikuje się jako nieradykalny (R1).

Rekomendacje IASLC wskazują na konieczność okre-
ślania liczby węzłów chłonnych zajętych przez przerzuty 
nowotworowe, gdyż może to mieć znaczenie progno-
styczne, jak również decydować o podjęciu terapii ad-
juwantowej (tab. 3).

W nowej edycji TNM pojawiły się zmiany w obrębie 
cechy M. Poszerzono kryteria klasyfikacji podgrupy M1b 
oraz dodatkowo wprowadzono nową – M1c (tab. 4).

Cecha N Ocena regionalnych węzłów 
chłonnych

N0 Węzły chłonne bez przerzutów raka

N1 Przerzuty w węzłach chłonnych:
• okołooskrzelowych
• i/lub wnękowych po stronie guza
• i/lub wewnątrzpłucnych

N2 Przerzuty w węzłach chłonnych:
• śródpiersia po stronie guza
• i/lub rozwidlenia tchawicy

N3 Przerzuty w węzłach chłonnych:
• śródpiersia i/lub wnęki po stronie 

przeciwnej
• pod mięśniem pochyłym i/lub 

nadobojczykowych po stronie guza 
lub po stronie przeciwnej

Tab. 2. Ocena regionalnych węzłów chłonnych (N)

Cecha N
Klasyfiakcja zmienionych 

przerzutowo węzłów chłonnych

N0 Bez przerzutu

N1a Przerzut do jednego węzła grupy

N1b Przerzuty do więcej niż jednego węzła 
grupy

N2a1 Przerzut do jednego węzła grupy 
z pominięciem grupy N1

N2a2 Przerzut do jednego węzła grupy 
i przerzuty do N1

N2b Przerzuty do licznych węzłów 
śródpiersia

Tab. 3. Proponowany system klasyfikacji przerzutowo 
zmienionych węzłów chłonnych (N) 

Cecha M Ocena odległych przerzutów

M0 Nie stwierdza się przerzutów odległych 

M1 Występują przerzuty odległe 

M1a Przerzuty do drugiego płuca
Przerzuty do opłucnej
Wysięk nowotworowy w opłucnej
Wysięk nowotworowy w osierdziu

M1b Pojedynczy przerzut do innego 
narządu
Pojedynczy przerzut do węzłów 
chłonnych (poza opisywanymi 
w cesze N)

M1c Liczne przerzuty poza klatką piersiową 
w jednym lub kilku narządach 

Tab. 4. Ocena odległych przerzutów (M)



Wiadomości onkologiczne W Pigułce. Rak Płuca nR 1/2017 6

Inne 
istotne 
cechy 

Opis cech o potencjalnym 
znaczeniu rokowniczym

V Zatory nowotworowe w naczyniach 
tętniczych albo żylnych

RX Nie stwierdza się guza rezydualnego 
w badaniu histopatologicznym

R0 Radykalna resekcja:
• potwierdzone ujemne marginesy 

w badaniu mikroskopowym
• badanie mikroskopowe sześciu 

grup węzłowych (usuniętych lub 
pobranych fragmentów), które 
powinny obejmować:

 – trzy grupy węzłów śródpiersia 
(w tym węzły grupy 7)

 – trzy grupy węzłów okolicy wnęki 
lub inne odpowiadające grupie 
N1

R0(un) • Nie usunięto minimum sześciu grup 
węzłowych

• W najwyższej grupie węzłowej 
śródpiersia stwierdza się przerzuty

R1(cy+)t Dodatnie badanie cytologiczne płynu 
z opłucnej i/lub osierdzia

R1(is) W badaniu mikroskopowym marginesu 
chirurgicznego stwierdza się naciek 
carcinoma in situ

R1 Badanie mikroskopowe wykazuje 
nieradykalność resekcji:
• stwierdza się naciek nowotworowy 

w marginesie chirurgicznym 
• naciek nowotworowy przekracza 

torebkę węzła chłonnego
• dodatnie badanie cytologiczne 

płynu z opłucnej lub osierdzia 
(R1(cy+))

R2 Badanie makroskopowe wykazuje 
nieradykalność resekcji:
• naciek nowotworowy jest obecny 

w marginesie chirurgicznym
• naciek nowotworowy przechodzący 

przez torebkę węzła
• węzły chłonne przerzutowe 

nieusunięte radykalnie
• przerzuty do opłucnej lub osierdzia

W poprzednim, siódmym, wydaniu przypadki M1a 
dotyczyły chorych ze stwierdzonymi przerzutami do dru-
giego płuca lub z przerzutami w opłucnej bądź płynem 
w opłucnej lub osierdziu, z komórkami raka potwierdzo-
nymi badaniem cytologicznym.

Grupa M1b obejmowała chorych z odległymi prze-
rzutami. W obecnym wydaniu znaleźli się w niej pacjenci 
z pojedynczym odległym przerzutem do narządów znaj-
dujących się poza klatką piersiową lub z zajęciem pojedyn-
czego węzła chłonnego (inne niż opisywane w cesze N).

Wyodrębniona grupa M1c dotyczy chorych, u których 
obecne są liczne przerzuty poza klatką piersiową w jed-
nym lub kilku narządach.

W nowym wydaniu TNM nadal nie zostały uwzględnio-
ne różne cechy, które nie wpływają na stopień zaawan-
sowania raka, ale są ważne ze względu na potencjalne 
znaczenie rokownicze i być może zostaną wykorzystane 
w kolejnych edycjach (tab. 5). Wśród nich istotne znacze-
nie ma ocena występowania zatorów z komórek raka 
w naczyniach krwionośnych (V), radykalność zabiegu 
operacyjnego (R) oraz głębokości naciekania ściany klatki 
piersiowej i naciekania opłucnej (PL).

Głębokość naciekania klatki piersiowej (cecha T3) okre-
śla się jako T3a, gdy naciek nowotworowy jest ograniczony 
do opłucnej ściennej (PL3), T3b – gdy nowotwór zajmuje 
powięź wewnątrzpiersiową i T3c – gdy naciek raka obej-
muje żebro lub tkanki miękkie.

Zajęcie opłucnej płucnej przez nowotwór opisuje się 
symbolem PL. Wpływa ono na wielkość cechy T. Kryterium 
mikroskopowym naciekania opłucnej płucnej jest prze-
kroczenie blaszki sprężystej opłucnej, co odpowiada T2. 
W celu precyzyjnego uwidocznienia włókien sprężystych 
opłucnej w każdym przypadku guza zlokalizowanego 
w części obwodowej płuca zachodzi konieczność prze-
prowadzenia badania mikroskopowego, poszerzonego 
o badanie histochemiczne EvG (ang. elastic van Gieson), 
które umożliwia ocenę głębokości naciekania opłucnej.

Najważniejsze zmiany w  ósmej edycji TNM dotyczą 
wielkości guza i wyraźnie wskazują na znaczenie pro-
gnostyczne cechy T. Z tej przyczyny guzy o największym 
wymiarze powyżej 7 cm zostały przesunięte z grupy T3 
do T4. Lokalizacja raka w głównym oskrzelu, niezależnie 
od odległości od rozwidlenia tchawicy, została umiesz-
czona w grupie T2. Jako mało istotną statystycznie po-
minięto ocenę histopatologiczną naciekania opłucnej 
śródpiersiowej (wcześniej T3). Prognostycznie negatywne 
znaczenie stwierdzono przy naciekaniu przepony – tę 
cechę przesunięto z grupy T3 do T4 (tab. 6).

Tab. 5. Dodatkowe cechy morfologiczne, 
niewpływające na stopień zaawansowania raka

PiotR Rudziński, tadeusz m. oRłoWski
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Rekomendacje IASLC dotyczą również oceny wielkości 
gruczolakoraków, postaci nieśluzowych, które w bada-
niu TK klatki piersiowej są opisywane jako guzki typu 
matowej szyby (GGN) z ogniskiem litym. Komponent 
lity, odpowiadający obszarowi naciekania nowotworu, 
stanowi właściwą cechę T. Jednak wskazane jest podanie 
rozmiarów całego guza, z częścią widoczną w badaniu 
TK jako matowa szyba lub w badaniu mikroskopowym 
jako postać tapetująca z określeniem wielkości części 
litej, inwazyjnej.

T 
siódma 
edycja

ósma 
edycja

guz ≤ 1 cm T1a T1a

guz > 1 – < 2 cm T1a T1b

guz > 2 – < 3 cm T1b T1c

guz > 3 – < 4 cm T2a T2a

guz > 4 – < 5 cm T2a T2b

guz > 5 – 7 cm T2b T3

guz > 7 cm T3 T4

guz nacieka oskrzele 
< 2 cm

T3 T2

niedodma płuca T3 T2

naciekanie przepony T3 T4

naciekanie opłucnej 
śródpiersiowej

T3 –

Tab. 6. Zmiany dotyczące cechy T

Wprowadzenie postaci przedinwazyjnej raka gruczoło-
wego (AIS) i z minimalnym naciekaniem (MIA) oraz podział 
cechy T1 na T1a, T1b i T1c przekłada się na ocenę stopnia 
zaawansowania nowotworu.

Rak gruczołowy in situ (AIS) jest klasyfikowany jako 
Tis (AIS) dla odróżnienia od raka płaskonabłonkowego in 
situ – Tis (SCIS). Obie postaci, Tis (AIS) i Tis (SCLC)N0M0, 
odpowiadają stopniowi zaawansowania 0, natomiast 
rak gruczołowy z minimalnym naciekaniem (MIA) jest 
klasyfikowany jako T1a(mi)N0M0 i podobnie jak postać 
T1aN0M0 odpowiada zaawansowaniu choroby IA1 
(tab. 7).

Wielkość guza (cecha T) w istotny sposób koreluje 
z wysokimi dwu- i pięcioletnimi przeżyciami chorych 
z pierwotnym rakiem płuca (tab. 8).

Obecna klasyfikacja TNM powstała na podstawie najwięk-
szej w historii bazy danych chorych na raka płuca leczo-
nych w ośrodkach na całym świecie. Informacje zbierano 
od 2002 roku, a następnie poddano je walidacji. Ogra-
niczenie przeprowadzonego projektu stanowi jednak 
przede wszystkim retrospektywny charakter zbierania 
danych. Niemniej jej niekwestionowanym znaczeniem 
jest możliwość określenia stopnia zaawansowania raka, 
zarówno miejscowego, jak i ogólnoustrojowego, co po-
zwala na podjęcie decyzji o najskuteczniejszym sposobie 
leczenia. Ponadto TNM uznaje się za jeden z najistotniej-
szych czynników prognostycznych. 

Klasyfikacja TNM międzybłoniaka opłucnej
Złośliwy międzybłoniak opłucnej występuje rzadko, 
ale jego częstość charakteryzuje się stałym wzrostem. 
Współczynniki zachorowalności na świecie mieszczą się 
w granicach 0,23–1,02/100 000 u kobiet i 1,1–5,33/100 000 
u mężczyzn.

N0 N1 N2 N3 M1a M1b M1c

T1a IA1 IIB IIIA IIIB IVA IVA IVB

T1b IA2 IIB IIIA IIIB IVA IVA IVB

T1c IA3 IIB IIIA IIIB IVA IVA IVB

T2a IB IIB IIIA IIIB IVA IVA IVB

T2b IIA IIB IIIA IIIB IVA IVA IVB

T3 IIB IIIA IIIB IIIC IVA IVA IVB

T4 IIIA IIIA IIIB IIIC IVA IVA IVB

Tab. 7. Stadia zawansowania raka płuca w ósmej edycji TNM 

Ósma edycJa klasyfikacJi stoPnia zaaWansoWania Raka Płuca i międzybłoniaka 
złośliWego oPłucneJ (2017) – naJistotnieJsze zmiany
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Stopień zaawansowania 
raka

 Liczba chorych 
w grupie

Mediana czasu 
przeżycia

Przeżycia 
dwuletnie

Przeżycia 
pięcioletnie

IA1 139/1389 no 97% 90%

IA2 823/5633 no 94% 85%

IA3 875/4401 no 92% 80%

IB 1618/6095 no 89% 73%

IIA 556/1638 no 82% 65%

IIB 2175/5226 no 76% 56%

IIIA 3219/5756 41.9 65% 41%

IIIB 1215/1729 22.0 47% 24%

IIIC 55/69 11.0 30% 12%

Tab. 8. Dwu‑ i pięcioletnie przeżycia chorych z pierwotnym rakiem płuca w zależności od stopnia patologicznego 
zaawansowania (wg Goldstraw i wsp. [3])

U 70–80% chorych na złośliwego międzybłoniaka 
opłucnej wywiad wskazuje na wieloletnią ekspozycję 
na działanie azbestu, a szczególnie włókien z grupy am-
fiboli (w tej grupie najsilniejsze działanie karcynogenne 
wykazuje krokidolit). Nowotwór rozwija się przez wiele 
lat (ponad 95% przypadków pojawia się po przynajmniej 
20-letnim okresie latencji). 

Pierwsza próba klasyfikacji zaproponowana przez Eri-
ca Butcharta w 1976 roku opierała się przede wszystkim 
na ocenie stadium zaawansowania choroby. W 1994 roku 
powołano stowarzyszenie International Mesothelioma In-
terest Group (IMIG), które przy wsparciu IASLC stworzyło 
międzynarodową bazę danych chorych leczonych z powodu 
międzybłoniaka w różnych ośrodkach na świecie. Analiza 
dostarczonych informacji była podstawą do stworzenia 
systemu TNM. Po jej zaakceptowaniu przez UICC i AJCC zo-
stała opublikowana jako szósta, a następnie siódma edycja.

W 2012 roku przedstawiono analizę danych obejmu-
jącą 3101 pacjentów z 15 krajów. Ze względu na brak 
możliwości określenia klinicznego i patologicznego TNM 
u większości pacjentów wprowadzono b(best)TNM łączą-
cy dane kliniczne i dostępne dane patologiczne.

Ósmą edycję systemu TNM dla międzybłoniaka złośli-
wego opłucnej opracowano na podstawie analizy bazy 
stworzonej w 2013 roku. Zawierała ona dane 1995 chorych 
leczonych w latach 2000–2013 (pozostałe dane pochodzą 
z lat wcześniejszych). Obejmowała bardziej szczegółowe 
informacje dotyczące cechy T, N i M. Po walidacji dalszemu 
opracowaniu poddano informacje na temat 3519 chorych. 
Większość badanych pochodziła z Ameryki Północnej 
(38%) i Europy (33%).

Ocena stadium zaawansowania dla każdej cechy mię-
dzybłoniaka opiera się na badaniu przedmiotowym, bada-

niach radiologicznych, bronchoskopowych i/lub leczeniu 
lub diagnostyce operacyjnej.

W przypadku cechy N poza usunięciem cechy N3 opis 
węzłów chłonnych pozostał taki sam jak w siódmej edycji 
(tab. 9).

Cecha N
Klasyfikacja przerzutów 

w węzłach chłonnych

NX Nie można ocenić węzłów chłonnych

N0 Węzły chłonne bez przerzutów raka

N1 Przerzuty w węzłach chłonnych po 
stronie guza:
• okołooskrzelowych
• i/lub wnękowych po stronie guza
• i/lub wewnątrzpłucnych
• i/lub sródpiersiowych po stronie 

guza
• okna aoartalno -płucnego
• okołoprzełykowych
• tkanki tłuszczowej 

okołoosierdziowej
• międzyżebrowych
• przymostkowych

N2 Przerzuty w węzłach chłonnych:
• śródpiersia i przymostkowych 

strony przeciwnej
• wezłach nadobojczykowych 

(niezależnie od strony)

Tab. 9. Klasyfikacja przerzutów w węzłach 
chłonnych (N)

PiotR Rudziński, tadeusz m. oRłoWski
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Cecha T Ocena pierwotnej zmiany (guza)

Tx Bez cech guza w badaniach radiologicznych klatki piersiowej i w bronchoskopii

T0 Nie stwierdza się guza w badaniach radiologicznych i w badaniu bronchoskopowym

T1 Zajęcie opłucnej ściennej lub płucnej po jednej stronie z naciekaniem lub bez opłucnej śródpiersiowej 
lub przeponowej

T2 Zajęcie opłucnej ściennej lub płucnej po jednej stronie i przynajmniej z jedną z poniższych możliwości:
• nacieka mięśnie przepony
• nacieka miąższ płuca

T3 Zajęcie opłucnej ściennej lub płucnej po jednej stronie i przynajmniej z jedną z poniższych możliwości:
• nacieka powięź
• nacieka tkankę tłuszczową śródpiersia 
• pojedyncze ognisko przerzutowe lub naciekanie bezpośrednie tkanek miękkich klatki piersiowej
• niepełnościenny naciek osierdzia

T4 Zajęcie opłucnej ściennej lub płucnej po jednej stronie i przynajmniej z jedną z poniższych możliwości:
• naciek ściany klatki piersiowej ze zniszczeniem żeber lub bez
• naciekanie bezpośrednie (przez przeponę) otrzewnej
• zmiany w opłucnej po przeciwnej stronie
• naciekanie organów śródpiersia (tchawica, przełyk, serce, wielkie naczynia)
• naciekanie kręgosłupa, rdzenia kręgowego, otworów międzykręgowych
• pełnościenne naciekanie osierdzia z wysiękiem nowotworowym w osierdziu lub bez

Tab. 10. Ocena pierwotnej zmiany (T)

Cecha M Ocena istnienia przerzutów odległych

M0 Nie stwierdza się przerzutów odległych

M1 Występują przerzuty odległe

Tab. 11. Ocena istnienia przerzutów odległych (M)

Stopień zaawansowania
 Wielkość nacieku 
nowotworowego

Węzły chłonne Przerzuty odległe

IA T1 N0 M0

IB T2, T3 NO M0

II T1, T2 N1 M0

IIIA T3 N1 M0

IIIB T1, T2, T3, T4 każde N (N0–N2) M0

IV T1–T4 każde N (N0–N2) M1

Tab. 12. Stadia zawansowania międzybłoniaka w ósmej edycji TNM

Ósma edycJa klasyfikacJi stoPnia zaaWansoWania Raka Płuca i międzybłoniaka 
złośliWego oPłucneJ (2017) – naJistotnieJsze zmiany

Opis cechy M pozostał taki sam jak w poprzedniej edycji. Niestwierdzenie występowania przerzutów określa się jako 
cechę M0, natomiast pojawienie się ich w narządach odległych kwalifikuje się jako M1 (tab. 11).

W ramach cechy T wyróżniono 6 kategorii, które uproszczono w stosunku do poprzedniej edycji – zrezygnowano 
z cech T1a i T1b (tab. 10).

Stopień zaawansowania klinicznego i patologicznego międzybłoniaka opłucnej jest podobny jak w poprzedniej, 
siódmej edycji (tab. 12).
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