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Torakaalkirurgia-onkoloogia
KOPSUVÄHI UUS TNMKL A SSIFIK ATSIOON
8. VERSIOON
K a s v ajate T NM-k la ssi f i k at sioon
iseloomustab haig use anatoomilist ulatust ja levikut. Selle alusel
m ä ä r at u d s t a ad iu m või m a ld ab
hinnata haiguse prognoosi ja langet ada r av iot su seid. Ü le m aa i l ma
kasutatav TNM-klassifikatsioon on
raviasutustes kliiniliste uuringute
tegemise, ravitulemuste hindamise
ja võrdlemise aluseks. Muutused
kasvajate etiopatogeneesis, diagnosti ka- ja rav i meetod ites n i ng
paranenud teadmised prognoosist
tingivad aga vajaduse TNM-klassifikatsiooni aeg-ajalt muuta.
Kopsuvähi uus TNM-klassifikatsiooni 8. versioon (1) on kasutusel
alates 1. jaanuarist 2017. Uue klassifikatsiooni väljatöötamise aluseks on
andmebaas, mille on prospektiivselt
kogunud International Association
for the Study of Lung Cancer (IASLC)
ja mis hõlmab 77 156 kopsuvähiga
patsienti. Klassifikatsiooni on kinnitanud The Union for International
Cancer Control (UICC) ja American
Joint Committee on Cancer (AJCC)
(2, 3). Kõrvuti mitteväikerakulise
kopsuvähiga on sarnaselt eelmise
k lassif ikatsioon i versioon iga ka
uus 8. versioon kasutatav väikerak u l ise kopsu v ä h i ja k a r tsi noid i
korral. Klassifikatsiooni ei rakendata
sarkoomide ja teiste harva esinevate
kopsukasvajate korral.

TKOMPONENT
TNM-k lassif i katsioon i T-komponent iseloomustab kasvaja algkolde
suur ust ja invasioon i naaberstruktuuridesse. Võrreldes klassifikatsiooni 7. versiooniga on siin
toimunud mitmeid muudatusi (4).
On ootuspärane, et kasvaja suurus
on tähtis prognoosi määraja, nii
ongi klassifikatsiooni 8. versioonis
kasvaja suurenemine 1 cm kaupa
kuni 5 cm-ni aluseks eraldi jaotustele (T1a–T2b). Kasvaja diameetriga
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> 5 cm, kuid ≤ 7 cm klassifitseerub
kui T3 ja kasvaja > 7 cm kui T4 (vt
tabel 1). Kas v aja suur use mõõtm i ne on v a r a sem a s t t äpsem a lt
defineeritud: kliinilise T-komponendi (cT ) määramiseks võetakse
aluseks kompuutertomograafilisel
uuringul tuumori soliidkomponendi
suu r i m l äbi mõõt, patoloog i l i se
T-komponend i mää r a m isel ( pT )
on a lusek s m i k roskoopia a lusel
mää rat ud t uu mor i suu r i m läbimõõt, arvestades kasvaja invasiivset
komponenti (5).
Minimaalinvasiivse adenokartsinoom i k lassif itseerim iseks on
kasutusel uudsena jaotus T1a(mi).
Olulisteks muutusteks on veel, et
• peabronhi mis tahes haaratus
klassifitseeritakse kui T2a;
• tuumorist tingitud nii sagara
kui ka kogu kopsu atelektaas
klassifitseeritakse kui T2a;
• diafragma invasioon klassifitseeritakse kui T4;
• isoleeritult mediastinaalse pleura
invasiooni k ui T-komponendi
defineerimise alust uues klassifikatsioonis enam ei ole.

NKOMPONENT
TNM-k lassif ikatsiooni N-komponent iseloomustab kasvaja levikut
regionaalsetesse lümfisõlmedesse,
milleks peetakse kopsuvähi korral
intratorakaalseid lümfisõlmi alates
d ia f rag mast k u n i supra k lav ik ulaarsete ja skaleensete lümf isõlmedeni (vähi levikut kraniaalsemal
olevatesse kaela lümfisõlmedesse
peeta k se kaug metastaasidek s
( M1)). Kopsuvähi otsene läbikasv
lü m f i s õl m e k l a s s i f it s e e r it a k s e
kui vastava regiooni lümfogeenne
metastaas.
Uues T NM-k la ssi f i k at sioon i s
lümfisõlmede kategooriad N0 kuni
N3 ei muutunud võrreldes 7. versiooniga, kuna erinevad grupid eris-

tusid üksteisest prognostiliselt väga
oluliselt (6). Lisaks N-kategooriatele
soovitatakse lümfisõlmede kirjelda m isel k asutada juba t ut tav at
IASLC intratorakaalsete lümfisõlmede kaarti (7), kus on toodud 14
lümfisõlmede regiooni (ingl station)
ning täpselt määratud regioonide
piirid.
Erinevalt paljudest teistest pahaloomulistest kasvajatest ei arvesta
kopsuvähi TNM-k lassif ikatsioon
metastaatiliste lümfisõlmede arvuga
ega ühe N-kategooria sees metastaatilistest lümfisõlmedest haaratud
r e g i o on i d e a r v u g a . Si i sk i l e i t i
TNM-klassifikatsiooni 8. versiooni
väljatöötamisel, et lümfogeense
lev ik u ulat us on prognostiliselt
väga oluline tegur ning eri rühma
k uuluvad patsiendid võivad olla
sarnase prognoosiga (näiteks on
sarnane prognoos patsiendil, kel
on haaratud mitu N1-kategooria
lümfisõlmede regiooni, ja patsiendil,
kel puudu v ad N1 lü m fogeen sed
metastaasid, kuid on metastaasid
va id ü hes N2-regioon is ( ingl n n
skip-metastaas)). Tõenäoliselt on
järgmises TNM-k lassif ikatsiooni
versioonis kasutusel juba detailsemad N-kategooriad.
Kop s u v ä h i op e r at sio on i l on
nõutav eemaldada m in imaalselt
kolm N1-regiooni ja kolm N2-regiooni
lümfisõlme, väiksema arvu lümfisõlmede eemaldamisel ei ole patoloogilise N0 ( pN0) diagnoosi panek
korrektne.

MKOMPONENT
TNM-klassifikatsiooni M-komponendiga kirjeldatakse kaugmetastaaside
olemasolu või puudumist. Võrreldes
klassifikatsiooni eelmise versiooniga
on jäänud samaks intratorakaalsete
kaugmetastaaside kirjeldus (M1a).
Siia kuuluvad maliigne pleura ja
perikardi efusioon; vistseraalse ja
parietaalse pleura metastaasid, mis
on eraldiseisvad kasvaja algkoldest;
vastaspoolse kopsu metastaas(id).
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Soov it usl ik on d iag noosi juures
märkida metastaatiline elund (kops
(PUL), pleura (PLE)).
Muutunud on ekstratorakaalsete kaugmetastaaside k lassif itseerimise alused (8). Tulenevalt
erinevast prognoosist ja eesmärgist
paremini kirjeldada nn oligometastaatilist haig ust on ekstrato-

r a k aa lsed metastaasid jaotat ud
kahte rühma:
• M1b – ü k si k metastaas ü hes
ekstratorakaalses elundis
(soovituslik on diagnoosi juures
märkida elund, milles metastaas
paikneb: aju (BRA), luuüdi (MAR),
neerupealis (ADR), skelett (OSS),
maks ( HEP), mitteregionaalne

•

lümfisõlm ( LYM ), nahk (SKI ),
peritoneum (PER), muud (OTH));
M1c – mitmed metastaasid ühes
ekstratorakaalses elundis või
metastaasid mitmes ekstratorakaalses elundis (soovituslik on
registreerida, kas tegemist on
üksiku või hulgimetastaasidega
ja haaratud elundite arv).

Tabel 1. Kopsuvähi TNM-klassifikatsiooni 8. versiooni T, N ja M komponendi kirjeldus
T-komponent – primaartuumor
Tx

Primaarset kasvajat ei saa hinnata või kasvaja on tõestatud tsütoloogiliselt röga või bronhiloputusmaterjali
uurimisel, kuid ei ole visualiseeritud radioloogiliselt või bronhoskoopiliselt

T0

Primaarset kasvajat ei leita

Tis

Carcinoma in situ

T1

Kasvajad suurusega ≤ 3 cm ümbritsetuna kopsukoe või vistseraalse pleura poolt ilma bronhoskoopial nähtava
invasioonita sagara bronhist proksimaalsemale (s.t puudub peabronhi invasioon). Harva esinev,
vaid endobronhiaalselt leviv tuumor, mille invasioon piirdub vaid bronhi seinaga, mis võib ulatuda ka peabronhini,
klassiﬁtseeritakse kui T1a.

T1mi

Minimaalinvasiivne adenokartsinoom

T1a

Kasvaja suurim mõõde ≤ 1 cm

T1b

Kasvaja suurim mõõde > 1 cm, kuid ≤ 2 cm

T1c

Kasvaja suurim mõõde > 2 cm, kuid ≤ 3 cm

T2

Kasvajad suurusega > 3 cm, kuid ≤ 5 cm või kasvajad vähemalt ühe alljärgneva tunnusega:
• peabronhi invasioon sõltumata kaugusest trahhea bifurkatsioonist, kuid ei ole trahhea bifurkatsiooni invasiooni
• vistseraalse pleura invasioon
• atelektaas või obstruktiivne pneumoniit, mis ulatub kopsuväratini, põhjustades osalise või kogu kopsu
atelektaasi

T2a

Kasvaja suurim mõõde > 3 cm, kuid ≤ 4 cm

T2b

Kasvaja suurim mõõde > 4 cm, kuid ≤ 5 cm

T3

Kasvaja suurim mõõde > 5 cm, kuid ≤ 7 cm või kasvajad vähemalt ühe alljärgneva tunnusega:
• invasioon rindkereseina (sealhulgas parietaalne pleura ja Pancoasti tuumor), n. phrenicus’sse või parietaalsesse
perikardi
• metastaasi(de) algkolle samas kopsusagaras

T4

Kasvaja suurim mõõde > 7 cm või kasvajad vähemalt ühe alljärgneva tunnusega:
• invasioon diafragmasse, keskseinandisse, südamesse, suurtesse veresoontesse, trahheasse, n. laryngeus
recurrens’isse, söögitorru, lülisambasse, trahhea bifurkatsioonini
• metastaasi(de) algkolle samal rindkerepoolel, kuid teises sagaras

N-komponent – regionaalsed lümfogeensed metastaasid
Nx

Regionaalseid lümﬁsõlmi ei saa hinnata

N0

Regionaalsetes lümﬁsõlmedes metastaase ei ole

N1

Metastaasid samapoolsetes peribronhiaalsetes ja/või samapoolsetes kopsuvärati ja intrapulmonaalsetes
lümﬁsõlmedes, kaasa arvatud primaarse kasvaja otsene läbikasv lümﬁsõlmedesse

N2

Metastaasid samapoolsetes mediastinaalsetes ja/või trahhea bifurkatsiooni alustes lümﬁsõlmedes

N3

Metastaasid vastaspoole mediastinaalsetes või kopsuvärati lümﬁsõlmedes; metastaasid sama- või vastaspoolsetes
skaleense(te)s või supraklavikulaarse(te)s lümﬁsõlme(d)es

M-komponent – kaugmetastaasid
M0

Kaugmetastaase ei ole

M1

Kaugmetastaasid

M1a

Kasvaja metastaasi(de)ga vastaspoolses kopsus, pleural või perikardil; maliigne pleura/perikardi efusioon

M1b

Üksik ekstratorakaalne kaugmetastaas

M1c

Mitmed estratorakaalsed kaugmetastaasid ühes või mitmes elundis
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R ind kereseina või d iafrag ma
metastaas, mis ei ole seotud pleuraga, klassifitseeritakse metastaaside arvu järgi kui M1b või M1c.

STA ADIUMID
Kopsuvähi staadium tuleneb kasvaja
T, N ja M komponendist. Võrreldes
klassifikatsiooni 7. väljaandega on
uues versioonis mitmeid muudatusi:
IA staadium on jaotatud kolmeks
(IA1, IA2, IA3), lisandunud on IIIC
s t a ad iu m n i ng I V s t a ad iu m on
jaotatud kaheks (IVA ja IVB). Täpsem
jaotus on esitatud tabelis 2.

MITU SAMA AEGSET
K A SVAJAKOLLET KOPSUS
Kaasajal diagnoositakse üha sagedam ini ühel patsiendil samal
aja l kopsus m it u v ä h i kol let (9).
Tegemist võib olla hulgikoldelise
kasvaja, samuti ühe kasvajaga, mis
on andnud kopsumetastaasi(d), või
mitme sünkroonse erineva kasvajaga. Sealjuures võivad kaks erinevat
kasvajat olla sarnase histoloogiaga,
mistõttu nõuab nende eristamine
detailset morfoloogilist uuringut.
Samuti ei pruugi kasvaja algkolle
ning metastaas olla täiesti identse
ehitusega (erinevused võivad olla
näiteks mutatsioonide esinemises).

Uues k lassi f i k at sio on i s on
toodud välja neli erinevat stsenaariumi mitme kasvajakolde puhuse
diagnoosi püstitamiseks:
• Kaks erinevat primaartuumorit
(10). Sagel i on ka k s er i ne v at
kopsukasvajat sarnase morfoloog iaga. Seega on k as v ajate
erinev morfoloogia kinnituseks
kahe eri algkolde olemasolule,
k u id sa r na ne mor foloog ia ei
k in n ita, et tegem ist on kahe
sama kasvaja koldega. Diagnoosi
püstitamisel tuleb lähtuda kliinilistest andmetest, radioloogiliste uuringute tulemustest
ja detailsest morfoloogilisest
uuringust, mis sisaldab kasvaja
subtüübi ja diferentseerumisastme määramist ning biomarkerite uuringuid. Kahe erineva
a lg kolde pu hu l k ä sit le t a k s e
mõlemaid tuumoreid sõltumatult, prognoos tuleneb mõlema
kasvaja prognoosist sõltuvalt
staadiumist ja morfoloogiast.
Mõlema kasvaja kirjeldamiseks
k asutata k se er a ld i T, N ja M
komponenti ja määratakse ka
eraldi staadiumid.
• Kopsukasvaja kopsumetastaasiga (11). Kas v aja a lgkol le ja
metastaas võiv ad ol la sa mas

Tabel 2. Kopsuvähi staadium tulenevalt T, N ja M komponendist.
Kaugmetastaaside puudumisel (M0) on staadiumi määramise
aluseks T ja N komponent, intratorakaalsete kaugmetastaaside
olemasolu korral on tegemist IVA-staadiumi ning ekstratorakaalsete
kaugmetastaaside korral IVB-staadiumi kasvajaga
T/M komponent
Tis
T1

T2

N1

N2

N3

0

–

–

–

IA1

–

–

–

T1a

IA1

IIB

IIIA

IIIB

T1b

IA2

IIB

IIIA

IIIB

T1c

IA3

IIB

IIIA

IIIB

T2a

IB

IIB

IIIA

IIIB

T2b

IIA

IIB

IIIA

IIIB

T3

IIB

IIIA

IIIB

IIIC

T4

IIIA

IIIA

IIIB

IIIC

IVA

IVA

IVA

IVA

M1
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T1mi

N0

M1a
M1b

IVA

IVA

IVA

IVA

M1c

IVB

IVB

IVB

IVB

•

s a g a r a s , s a m a ko p s u e r i n e vates sagarates või erinev ates kopsudes. Vastav a lt on
halvenev ka haiguse prognoos.
Kasvaja kirjeldatakse ühe T, N
ja M komponendiga (metastaas
samas sagaras – T3; metastaas
sama kopsu teises sagaras – T4;
vastaspoolse kopsu metastaas –
M1a). Morfoloogiline kinnitus
nii algkoldest kui ka metastaasist on diagnoosimise aluseks.
Hulgikoldeline kopsu
adenokartsinoom (mattklaasi
tüüpi või lepiidne) (12). Suureneb
kopsu adenokartsinoomide hulk,
m is v ä ljenduv ad kompuutertomograafial mattklaasi tüüpi
v a r ju st u s(t)ena ( i ngl ground
glass opacity – GGO). Osa koldeid
võib sisaldada ka soliidkomponenti ( ingl part solid nodule).
Mor foloog i l iselt on tegem ist
predominantselt lepiidse kasvumustriga adenokartsinoomiga
(lepidic predominant adenocarcinoma – LPA), minimaalinvasiivse
adenokartsinoomiga (MIA) või in
situ adenokartsinoomiga (AIC),
mille koosseisus võib olla ka teisi
adenok a r tsi noom i subt üüpe.
Hulgikoldelise adnokartsinoomiga patsient on sageli naine
ja m it tesu it se t aja. P rog noos
o n v õ r d l e m i s i h e a j a m e t astaseerumine harv. Vaatamata
m it me k a s v aja kolde olem a solule kasutatakse ühte T, N ja M
komponenti, kusjuures T-komponend i mää ra m ise a lusek s on
haiguskolle, mille T-komponent
on s uu r i m . Su lg udes m ä r g ita k se kol lete ar v või l i htsa lt
m, et tä h istada m itme kolde
olemasolu. Haiguskolde mõõtmisel lähtutakse soliidkomponendi läbimõõdust kompuutertomograafial (cT ) ja invasiivse
komponendi läbimõõdust mikroskoopial ( pT ). T-komponendile
lisatakse kollete arv sõltumata
asjaolu st, k as kolded asu v ad
samas sagaras, kopsus või ka
mõlemas kopsus (näiteks nelja
GGO-kolde esi nem ise kor ra l,
m illest suurima kolde soliidEesti Arst 2017; 96(1):36–39
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komponendi diameeter on 1,2
cm, märgitakse diagnoos kas
T1b(4) või T1b(m)).
P neu moon ia t üüpi kopsu
adenokartsinoom (12).
Adenokartsinoomi üheks väljendus vor m i k s on pneu moon iat
meenutavate konsolidatsioonide
esinemine kopsus, sealjuures
puudub tsent raa l ne bron h i
obstruktsioon. Kompuuter tomograafial on sageli nähtavad
mattk laasi tüüpi varjustused
kõr v u t i h aj u s a l t p i i r i t l e t u d
kon sol idatsioon ideg a, m i l les
on nähtav õhk-bronhogramm.
Mor foloogiliselt on enamasti
tegemist invasiivse mutsinoosse
adenokartsinoomiga, sageli on
tuumor heterogeense ehitusega.
Vaatamata tuumori ulatuslikule
levikule kopsus diagnoositakse
harva metastaase lümfisõlmedes
või teistes elundites. Kasvaja
k i r j e l d at a k s e ü h e T, N ja M
komponend ig a (ü he kon sol idatsiooniala esinemisel lähtutakse T-komponendi k irjeldamisel selle suurimast mõõdust;
mitu konsolidatsiooniala samas
sagaras – T3; konsolidatsioonid,
mis haaravad ühe kopsu mitu
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sagarat – T4; konsolidatsioonid
mõlemas kopsus – M1a).

KOKKUVÕT TEKS
Kopsuvähi TNM-klassifikatsiooni
8. versioon raja neb suurema hulisel kliinilisel andmebaasil, mis
võimaldab varasemast täpsemalt
määrata haiguse prognoosi. Suurim atek s muut u s tek s on k a s v aja
läbimõõdust tulenevate alajaotuste
täpsustumine; eraldi üksiku kaugmetastaasi klassifitseerimiseks uue
alajaotuse loomine ja hulgikoldelise
kopsuvähi TNM-klassifitseerimise
detailsem kirjeldamine.
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