
 

II./1.4. fejezet: Nevezéktan, stádiumbeosztás
Torgyík László, Dank Magdolna

A fejezet áttekintése során a hallgató megismerkedik az
onkológiai kezelések során használatos kifejezések értemével
és a TNM-osztályozás alapvető szabályaival.
A fejezet elsajátítását követően képes lesz arra, hogy
helyesen értelmezze a stádiumbeosztás során a TNM
kategóriáit.

Bevezetés
A rosszindulatú daganatos megbetegedések több mint 200 fajta
megbetegedés összefoglaló neve. A daganatos betegségek kezelése
során a stádiumtól függően számos megnevezést használunk. A
stádium-besorolás szabályainak alkalmazása lehetővé teszi a homogén
betegcsoport-képzés által a kezelések eredményeinek az
összehasonlítását.
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A.) Általános nevezéktan
Az orvostudomány tumorokkal foglalkozó ága az onkológia (oncos:
’tumor’, logos: ’tudomány’). A szervezetben kialakult növekmények
elnevezésére a tumor szót használjuk. A tumor szó szerint duzzanatot
jelent, melyet szövetközti ödéma vagy vérzés is okozhat, de a
mindennapi szóhasználatban ma már egybeforrt a rosszindulatú
daganatok fogalmával.

A daganatokat két osztályba soroljuk. Jóindulatú vagy benignus
daganatok, melyekre jellemző, hogy áttétképzési potenciáljuk nincs,
általában lassan nőnek, néha több kg-os nagyra, környező struktúrákat
nem szűrik be, gyakran tok veszi őket körül. Rosszindulatú vagy
malignus daganatok neoplazmák, áttétképzési potenciállal
rendelkeznek, általában gyorsan nőnek, a környező struktúrákat,
szöveteket infiltrálják.

A jóindulatú daganatokat általában a kiindulást képző szövet görög
nevéhez az „-oma” végződést illesztve nevezzük el (adenoma, fibroma,
leiomyoma, lipoma, cystadenoma). A rosszindulatú daganatoknál is a
kiindulást képező alapszövet határozza meg az elnevezést. Az
epithelialis sejtekből származó rosszindulatú daganatokat
carcinomáknak, a mesenchymális szövetekből kiinduló rosszindulatú



daganatokat sarcomáknak (chondrosarcoma, liposarcoma,
osteosarcoma) nevezzük. Használatosak még a daganat leírója utáni
elnevezések is (Brenner-tumor, Ewing-sarcoma, Hodgkin-kór.)

B.) Kezeléssel összefüggő fogalmak
Adjuváns kezelés: Abban az esetben használjuk a fogalmat, amikor a
daganat eltávolítása teljes mértékben sikeres volt, emellett megfelelő
képalkotó diagnosztikai módszerrel sem mutatható ki makroszkópos
szintű távoli áttét.

Primer szisztémás kezelés (PST) vagy másként neoadjuváns kezelés: A
műtéti eltávolítást előkészítő kezelések elnevezésére használjuk,
melyeknek az a célja, hogy tumor-megkisebbítést, tumor-devizalizálást
azaz down staginget elérve biztosítsák a kellő sebészi radikalitást. Egyes
esetekben, mint az emlőrákok esetén a PST lehetőséget biztosíthat a
szervmegtartó műtét végzésére. A kezelés során az alkalmazott
gyógyszer hatékonyságáról is hasznos információt kapunk.

1st line kezelés (első vonalbeli): A távoli áttétet adó betegségre elsőként
alkalmazott kezelés elnevezésére szolgál. (2nd line, 3rd line kezelés:
másod-, harmad vonalban alkalmazott kezelések elnevezése.)

Palliatív kezelés (segítő): A gyógyulás reális esélye nélkül a panaszok
enyhítését szolgáló kezelés. A palliatív kezelések között
megkülönböztethető teljes – kuratív dózisú – és csökkentett, azaz
palliatív dózisú kezelés.

Salvage kezelés (megmentő): Utolsó lehetőségként panaszok
csökkentése végett alkalmazott kezelés, melynek eredményeként a
krízisszituációban levő beteg élete meghosszabbítható.

Post-metasztazektómiás adjuváns kezelés: Abban az esetben
alkalmazzuk ezt a fogalmat, amikor az áttétet műtétileg eltávolítjuk, és a
műtétet követően képalkotó diagnosztikai módszerekkel távoli áttét nem
mutatható ki.

Best supportiv care (legjobb szupportív ellátás): Ebben az esetben már
nincs aktív onkológiai kezelésre lehetőség, a beteg életfunkcióit
támogató kezelések jönnek csak szóba (fájdalomcsillapítás, folyadék- és
elektrolit-háztartás korrekciója, transzfúzió, légzéstámogatás, O2 terápia
stb.)

Indukciós kemoterápia: Főként a haematológiában alkalmazzuk ennek a
fogalmát, melynek során az igen nagy dózisban adott első vonalbeli
kezelés hatására gyors tumorsejtpusztulást eredményez, ezt követően
konszolidációs kemoterápiás kezeléssel vagy sugárkezeléssel kell
kiegészíteni a tartós eredmény érdekében.

C.) TNM
A daganatok növekedésének lényeges eseményei a tumor lokális
növekedése (T: Tumor), a regionális nyirokcsomókba történő
áttétképzés (N: Nyirokcsomó) és a távoli szervekbe történő terjedés (M:
Metasztázis). A TNM a betegség anatómiai kiterjedtségének leírásán
alapul. A TNM komponenseinek a száma az elváltozás kiterjedtségére
utal. Anatómiai régiónként, kiindulási szervenként az egyes
komponensek más-más definíció alapján kerülnek meghatározásra,
értjük ez alatt a tumornagyságot, az érintett nyirokcsomók számát és a
távoli áttétképzés sajátosságait is.



Az 1. táblázatban az egyes komponensek általános jelentése olvasható.

1. táblázat

A TNM igen fontos prognosztikai és kezelési eredményelemzési
jelentőséggel bír. Az American Joint Committee on Cancer (AJCC) és
az International Union Against Cancer (UICC) által létrehozott
TNM-besorolásnak jelenleg a 7. verzióját használjuk, melyet 2009.
januárban fogadtak el.

Minden régiónál 4 féle klasszifikáció történhet, mint az a 2. táblázat
felsorolásában olvasható.

2. táblázat: Patológiai TNM különbözőségei a nyirokcsomó státus-meghatározásában

Őrszem nyirokcsomó (sentinel): A primer tumor nyirokelvezetésének
első nyirokcsomója. Amennyiben áttétet tartalmaz, feltételezhető, hogy
további nyirokcsomók is érintettek lehetnek, ami a műtét kiterjesztését
(pl. axilláris blokkdisszekció – emlő esetén – vagy melanoma esetén
kiterjesztett nyirokcsomó-blokkdisszekció végzését) teszi szükségessé.
Sentinel nyirokcsomó patológiai klasszifikációban való jelölése:
pNx(sn), pN0(sn), pN1(sn).

Izolált tumorsejt (ITC) „i”: Egyedüli tumorsejt vagy nem nagyobb, mint
0,2 mm tumorsejtcsoport kiegészítve azzal, hogy a hisztológiai
keresztmetszetben nem több, mint 200 sejt található. Nem
morfológiailag, hanem flow citometriával vagy DNS-analízissel
daganatsejtek esetében a „mol” jelölést használjuk.



3. táblázat

A patológiai klasszifikáció során a pTNM fontos kiegészítőit és
prognosztikai jelentőséggel bíró komponenseit a következő táblázat
tartalmazza. A klinikai TNM kiegészíthető a maradvány (reziduális)
tumorra vonatkozó információval:

4. táblázat

D.) Stádium-besorolás
A stádiumba soroláskor a túlélés tekintetében megközelítőleg homogén
csoportok képezhetőek, a besorolás alapja T-, N- és M-kategória. A
carcinoma in situ 0-s stádiumnak számít, a távoli metasztázist adó
folyamat pedig IV-es stádium. Az I-, II- és III-as stádiumok szervenként
eltérő anatómia-kiterjedés és a regionális nyirokcsomók érintettségének
függvényében változnak. Az 0. stádiumot kivéve alcsoportokat is
képeznek, melyeket A, B, C betűk jelölnek.

Egyes szervek daganatos betegségei esetén a TNM-rendszertől eltérő
stádium-besorolás is elterjedt a napi gyakorlatban, ilyen a vastagbél-
daganatok esetén a Dukes- és az Astler-Colin stádium-besorolás, illetve
a nőgyógyászati tumorok esetében a FIGO klasszifikációja.

Összefoglalás
A daganatos betegek kezelése során alkalmazott nomenklatúra helyes
használatával lehetőség nyílik arra, hogy a homogén betegcsoportokon
végzett kezelések eredményeit összehasonlítva a betegre és a betegség
stádiumára való tekintettel a legoptimálisabb kezelést válasszuk meg.
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