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Σύστημα σταδιοποίησης ΤΝΜ
Σ. Ξυνόγαλος
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα συστήματα σταδιοποίησης των κα‐
κοήθων νεοπλασιών είναι μέθοδοι αντι‐
κειμενικής εκτίμησης της έκτασης του
όγκου σε δεδομένη στιγμή (κυρίως κατά
την διάγνωση και πριν την θεραπεία).
Είναι ουσιαστικής σημασίας στην καθη‐
μερινή άσκηση της Κλινικής Ογκολογί‐
ας και επειδή η ανατομική έκταση της
νόσου είναι ο κυριότερος προγνωστικός
παράγοντας όσον αφορά την επιβίωση
στα περισσότερα είδη νεοπλασιών, τα
περισσότερα συστήματα σταδιοποίησης
είχαν και εξακολουθούν να έχουν σαν
βάση τον παράγοντα αυτόν.
Ιστορικά η πρώτη διαδεδομένη προ‐
σπάθεια σταδιοποίησης αφορούσε τον
καρκίνο του μαστού και έγινε από τον
CF Steinthal το 1905, το σύστημα του ο‐
ποίου υπέστη αργότερα τροποποιήσεις
και βελτιώσεις. Με την πάροδο του χρό‐
νου και βάσει των κλινικών πληροφο‐
ριών αναπτύχθηκαν διάφορα συστήμα‐
τα για διαφορετικά είδη νεοπλασμάτων,
τα οποία έγιναν άλλα λιγότερο και άλ‐
λα περισσότερο αποδεκτά. Αυτό ήταν
και το πρόβλημα στην εξαγωγή αποτε‐
λεσμάτων και ασφαλών συγκρίσεων με‐
ταξύ των διαφορετικών θεραπευτικών
αντιμετωπίσεων. Στις αρχές της δεκαε‐
τίας του 1950 ο Pierre Denoix πρότεινε
και ανέπτυξε το σύστημα σταδιοποίησης
ΤΝΜ (Tumor, Node, Metastasis).

πρέπει να περιλαμβάνει εκείνα τα χα‐
ρακτηριστικά του όγκου, που καθορί‐
ζουν την συμπεριφορά του. Το σύστημα
ΤΝΜ βασίζεται στην παραδοχή ότι νεο‐
πλάσματα κοινής ανατομικής και ιστο‐
λογικής προέλευσης παρουσιάζουν κοι‐
νά χαρακτηριστικά συμπεριφοράς και
εξέλιξης.
Η αύξηση του όγκου της πρωτοπα‐
θούς εστίας (Τ) συνοδεύεται από προ‐
σβολή των λεμφαδένων (Ν) και εμφάνι‐
ση μεταστάσεων (Μ). Η απλή αυτή σχη‐
ματοποίηση της σταδιοποίησης, η οποία
μπορεί να είναι και γενικά εφαρμόσιμη
είναι ο στόχος του συστήματος ΤΝΜ.
Τα τρία σημαντικά χαρακτηριστικά
της εξέλιξης της νεοπλασματικής νό‐
σου, δηλαδή το μέγεθος της πρωτοπα‐
θούς εστίας (Τ), η εξάπλωση της νόσου
στους λεμφαδένες (Ν) και η ύπαρξη με‐
ταστάσεων (Μ), όπως αναδεικνύονται
κατά την κλινική εξέταση και πριν οια‐
δήποτε θεραπευτική αντιμετώπιση,
χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό
της ανατομικής έκτασης της νόσου. Η
συγκεκριμένη έκταση της νόσου κατά το
καθορισμένο χρονικό σημείο εκφράζει
το στάδιο της νόσου.
Η προσβολή των λεμφαδένων και η
ύπαρξη μεταστάσεων μπορεί να μην εί‐
ναι αντιληπτά με μόνη την κλινική εξέ‐
ταση. Ετσι επιβάλλεται να υπάρχει έ‐
λεγχος κατά την χειρουργική επέμβαση
και προσεκτική ιστολογική εξέταση του
χειρουργικά εξαιρέσιμου ιστού, ώστε να
υπάρξουν σημαντικές επιπλέον πληρο‐
φορίες (Τ,Ν,Μ,) για την πρόγνωση του

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΝΜ
΄Ενα κλινικά χρήσιμο σύστημα ταξι‐
νόμησης των νεοπλασματικών νόσων
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ναγκαίος ο καθορισμός ενός διαφορετι‐
κού συστήματος σταδιοποίησης, που να
ανταποκρίνεται στην φύση του νεοπλά‐
σματος και να μπορεί να εκπληρώνει
ανάλογες ανάγκες, όπως το ΤΝΜ.
Οι συνδυασμοί των Τ, Ν και Μ μπο‐
ρούν να χρησιμοποιηθούν, ώστε να χα‐
ρακτηρισθούν υποομάδες σταδιοποίη‐
σης, που καθορίζουν ομάδες με διαφο‐
ρετική έκταση νόσου και διαφορετική
πρόγνωση, ανάλογη και με το είδος του
νεοπλάσματος. Ο σκοπός του καθορι‐
σμού αυτών των υποομάδων είναι η δι‐
ευκόλυνση στην επιλογή θεραπευτικών
αποφάσεων, ανταλλαγής πληροφοριών
και καθορισμού της πρόγνωσης. Τελικά
αναπτύσσεται ένας μηχανισμός, ώστε
να συγκρίνονται ικανοποιητικά διαφο‐
ρετικές θεραπείες σε ομάδες ασθενών
παρόμοιας έκτασης νόσου.
Για τα περισσότερα νεοπλάσματα η
σταδιοποίηση αφορά αποκλειστικά την
ανατομική έκταση της νόσου, αλλά σε
ορισμένες περιπτώσεις ο βαθμός ιστο‐
λογικής διαφοροποίησης (σαρκώματα) ή
η ηλικία (θυρεοειδής) είναι παράγοντες
που επηρεάζουν την πρόγνωση και
λαμβάνονται υπ’ όψιν στην θεραπευτι‐
κή απόφαση. Μελλοντικά βιολογικοί
παράγοντες ή γενετικές μεταλλάξεις
πιθανόν να συμπεριλαμβάνονται στην
σταδιοποίηση της νόσου. Πρός το παρόν
οι δείκτες αυτοί έχουν συμπληρωματικό
ρόλο και δεν είναι αναγκαστικά στοι‐
χεία της σταδιοποίησης.
Η εισαγωγή νέων τεχνολογιών και
μεθόδων διάγνωσης και θεραπευτικών
παρεμβάσεων απαιτούν τροποποίηση
της ταξινόμησης και των σταδιοποιητι‐
κών συστημάτων. Η δυναμική αυτή δια‐
δικασία επηρεάζει επίσης και το είδος
της θεραπείας και τα αποτελέσματα. Για
τον λόγο αυτό πρέπει να αναγνωρίζεται

συγκεκριμένου ασθενή, που δεν ήταν
δυνατόν να υπάρχουν με μόνο την κλι‐
νική εξέταση και πριν την θεραπεία. Οι
πληροφορίες αυτές, που προέρχονται
από την χειρουργική επέμβαση καθορί‐
ζουν την χειρουργική σταδιοποίηση
(pathological‐pTNM) και καταγράφονται
επιπλέον της κλινικής σταδιοποίησης.
Και τα δύο είδη σταδιοποίησης χρησιμο‐
ποιούνται, η μεν κλινική για να καθορι‐
σθεί το είδος της αρχικής θεραπείας, η
δε χειρουργική σταδιοποίηση για την ε‐
κτίμηση της πρόγνωσης του ασθενούς,
τον καθορισμό της πιθανής συμπληρω‐
ματικής θεραπείας και την αναφορά
των τελικών αποτελεσμάτων.
Οι θεραπευτικές παρεμβάσεις, έστω
και αν δεν επιφέρουν ίαση, επηρεάζουν
την πορεία και την φυσική ιστορία της
νόσου. Παρ’ ότι η νεοπλασματική νόσος
στην υποτροπή μπορεί να εκτιμηθεί, ό‐
σον αφορά την έκταση της νόσου, με τα
ίδια κριτήρια, που χρησιμοποιούνται και
κατά την αρχική σταδιεκτίμηση, η ση‐
μασία των κριτηρίων αυτών δεν είναι
παρόμοια. Για τούτο η επανασταδιοποί‐
ηση της υποτροπής της νόσου (restage‐
rΤΝΜ) αξιολογείται ξεχωριστά για την
θεραπευτική αντιμετώπιση, την πρό‐
γνωση και την αναφορά των τελικών
αποτελεσμάτων.
Η σημασία των κριτηρίων για τον κα‐
θορισμό της ανατομικής έκτασης της
νόσου για νεοπλάσματα από διαφορετι‐
κές ανατομικές θέσεις και διαφορετικού
ιστολογικού τύπου διαφέρει. Για τούτο
τα κριτήρια για Τ, Ν και Μ πρέπει να
καθορίζονται για τις διάφορες ανατομι‐
κές θέσεις ώστε να μπορούν να διατη‐
ρούν την αξία τους και να χρησιμεύουν
στις θεραπευτικές αποφάσεις. Για συ‐
γκεκριμένα όμως νεοπλάσματα, όπως η
Ν.Hodgkin και τα λεμφώματα, είναι α‐
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ρωματικής θεραπείας,
2. την εκτίμηση της πρόγνωσης,
3. την ανάλυση των αποτελεσμάτων της
κάθε θεραπείας,
4. την διευκόλυνση ανταλλαγής πληρο‐
φοριών για την αποτελεσματικότητα
διαφόρων θεραπειών, και
5. την συμβολή στην συνεχή έρευνα των
κακοήθων νεοπλασμάτων.
Ο κύριος όμως σκοπός ενός σταδιο‐
ποιητικού συστήματος είναι η με σαφή
τρόπο μεταφορά της κλινικής εμπειρίας
στην αντιμετώπιση των ασθενών συ‐
γκεκριμένου σταδίου νόσου.
Υπάρχουν αρκετά και διαφορετικά
συστήματα ταξινόμησης, όπως η κλινι‐
κή και χειρουργική έκταση της νόσου, η
διάρκεια των συμπτωμάτων και των
κλινικών ευρημάτων, το φύλο και η ηλι‐
κία των ασθενών και ο ιστολογικός τύ‐
πος και ο βαθμός κακοήθειας. Όλα τα
παραπάνω είναι μεταβλητές, που είναι
γνωστό ότι επηρεάζουν την εξέλιξη αυ‐
τών των ασθενών.
Ο άμεσος στόχος του κλινικού είναι η
εκτίμηση της πρόγνωσης του ασθενούς
και η επιλογή της καταλληλότερης και
αποτελεσματικότερης θεραπείας. Η α‐
πόφαση αυτή απαιτεί μία αντικειμενική
εκτίμηση της ανατομικής έκτασης της
νόσου.
Για να επιτευχθεί αυτό είναι απαραί‐
τητο ένα σταδιοποιητικό σύστημα, που:
1. οι βασικές αρχές του να είναι εφαρμό‐
σιμες σε όλες τις ανατομικές θέσεις, α‐
νεξάρτητα του είδους της θεραπείας, και
2. να επιτρέπει η αρχική κλινική εκτίμη‐
ση της έκτασης της νόσου να συμπλη‐
ρώνεται από τις πληροφορίες, που προ‐
έρχονται από την εγχείρηση, την ιστο‐
λογική εξέταση ή άλλες σταδιοποιητικές
μεθόδους.
Το σύστημα ΤΝΜ ικανοποιεί τις πα‐

η δυναμική του συστήματος ΤΝΜ, που
μπορεί να προσαρμόζεται στις νέες
συνθήκες. Πάντως οιαδήποτε αλλαγή
του συστήματος δημιουργεί δυσκολίες
στην εκτίμηση των τελικών αποτελε‐
σμάτων. Για τούτο η αλλαγή των στα‐
διοποιητικών συστημάτων θα πρέπει να
γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή και να βα‐
σίζεται σε μεγάλης έκτασης μελέτες και
να γίνεται σε χρονικά διαστήματα τέ‐
τοια, ώστε να έχουν παγιωθεί τα κλινικά
δεδομένα.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η πρακτική της ομαδοποίησης των
ασθενών σε στάδια νόσου, ανάλογα με
την έκταση της νόσου, βασίζεται στην
παρατήρηση ότι η επιβίωση είναι καλύ‐
τερη σε αυτούς που η νόσος είναι περιο‐
ρισμένη σε αντίθεση με εκείνους, των
οποίων η νόσος έχει διασπαρεί. Συχνά
χρησιμοποιούνται οι όροι «πρώιμη νό‐
σος» και «τελική νόσος» για τους ασθε‐
νείς με αρχική και προχωρημένη νόσο
αντίστοιχα, υπονοώντας ότι υπάρχει μία
εξέλιξη σε σχέση με τον χρόνο. Στην
πραγματικότητα το στάδιο της νόσου
κατά την διάγνωση δεν αντανακλά μόνο
τον ρυθμό ανάπτυξης της νόσου και την
έκταση, αλλά σχετίζεται με τον τύπο
του νεοπλάσματος και την σχέση νόσου
(όγκου) και ξενιστή.
Το στάδιο της νόσου χρησιμοποιείται
για να αναλύονται και να συγκρίνονται
ομάδες ασθενών με παρόμοιας έκτασης
νόσο. Είναι αναγκαίο να υπάρχει συμ‐
φωνία στην καταγραφή σαφών πληρο‐
φοριών για την ανατομική έκταση της
νόσου, διότι η ακριβής κλινική περιγρα‐
φή και η ιστολογική ταξινόμηση των
κακοήθων νεοπλασμάτων εξυπηρετεί
συγκεκριμένες σκοπιμότητες, όπως:
1. την επιλογή της αρχικής και συμπλη‐
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‐ Χειρουργική σταδιοποίηση που υποση‐
μαίνεται σαν p(athological)TNM,
‐ Σταδιοποίηση υποτροπής που υποση‐
μαίνεται σαν r(etreatment)TNM, και
‐ Σταδιοποίηση νεκροψίας που υποση‐
μαίνεται σαν a(utopsy)TNM.
Κλινική σταδιοποίηση: βασίζεται
στα στοιχεία που προκύπτουν από τον
σταδιεκτιμητικό έλεγχο πριν την αρχική
θεραπεία. Η κλινική εκτίμηση χρησιμο‐
ποιεί τα δεδομένα που προέρχονται από
την κλινική εξέταση, τις απεικονιστικές
και ενδοσκοπικές εξετάσεις, την χει‐
ρουργική διαδικασία για βιοψία και την
ίδια την βιοψία. Το κλινικό στάδιο καθο‐
ρίζεται πριν οιαδήποτε ειδική αντινεο‐
πλασματική θεραπεία και μεταβάλλεται
βάσει νέων πληροφοριών που θα προ‐
κύψουν σε μεταγενέστερη φάση της νό‐
σου. Η κλινική σταδιεκτίμηση τερματί‐
ζεται εάν υπάρξει απόφαση για μη ειδι‐
κή αντιμετώπιση του ασθενούς. Το κλι‐
νικό στάδιο είναι ουσιαστικής σημασίας
για την επιλογή της αρχικής θεραπείας.
Χειρουργική σταδιοποίηση: χρησι‐
μοποιεί τα δεδομένα που καθορίζουν
την κλινική σταδιοποίηση και συμπλη‐
ρώνεται ή τροποποιείται βάσει των επι‐
πλέον πληροφοριών που αποκτούνται
κατά την εγχείρηση και την ιστολογική
εξέταση. Η χειρουργική σταδιοποίηση
παρέχει επιπλέον στοιχεία για την εκτί‐
μηση της πρόγνωσης, αλλά και την α‐
νάλυση των αποτελεσμάτων με σαφέ‐
στερη γνώση της πραγματικής έκτασης
της νόσου.
Η ιστολογική εκτίμηση του μεγέθους
του πρωτοπαθούς όγκου προϋποθέτει
ικανοποιητική και επαρκή εξαίρεση αυ‐
τού, ώστε να μπορεί να εκτιμηθεί με βε‐
βαιότητα η υψηλότερη κατηγορία Τ.
Στην περίπτωση εξαίρεσης με πολλα‐
πλές διατομές είναι σημαντικό να α‐

ραπάνω προϋποθέσεις.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΤΝΜ
Το σύστημα ΤΝΜ εκφράζει την ανα‐
τομική έκταση της νόσου και βασίζεται
στον προσδιορισμό τριών συνιστωσών:
1. την έκταση του πρωτοπαθούς όγκου
(Τ‐Tumor)
2. την απουσία ή παρουσία λεμφαδενι‐
κής προσβολής και τον βαθμό προσβο‐
λής των περιοχικών λεμφαδένων (N‐
Nodes)
3. την απουσία ή παρουσία απομακρυ‐
σμένων μεταστάσεων(M‐Metastasis).
Η χρήση των αριθμητικών προθεμά‐
των στους δείκτες ΤΝΜ δείχνει την
προϊούσα επέκταση της νόσου:
Τ0, Τ1, Τ2, Τ3, Τ4
Ν0, Ν1, Ν2, Ν3
Μ0, Μ1.
Στην πραγματικότητα η χρήση των
συμβόλων είναι μία περιληπτική ση‐
μειογραφία, που περιγράφει την κλινική
και χειρουργική έκταση ενός συγκεκρι‐
μένου νεοπλάσματος. Οι παρακάτω κα‐
νόνες ισχύουν για όλες τις θέσεις:
1. Η σταδιοποίηση θα πρέπει να ολοκλη‐
ρώνεται στο διάστημα πριν την πρώτη
εγχείρηση μέχρι και τέσσερεις μήνες με‐
τά.
2. Όλες οι περιπτώσεις θα πρέπει να έ‐
χουν ιστολογική ταυτοποίηση και στα‐
διοποίηση. Σε σπάνιες περιπτώσεις που
δεν υπάρχει ιστολογική ή κυτταρολογι‐
κή επιβεβαίωση αρκεί η κλινική σταδιο‐
ποίηση, αλλά οι περιπτώσεις αυτές δεν
θα πρέπει να αναλύονται μαζί με τους
ασθενείς ανάλογου σταδίου.
3. Τέσσερεις ταξινομήσεις περιγράφο‐
νται για κάθε θέση:
‐ Κλινική σταδιοποίηση που υποσημαί‐
νεται σαν c(linical)TNM,
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μπεριλαμβάνει και ιστολογική επιβε‐
βαίωση.
Η χειρουργική σταδιοποίηση της έ‐
κτασης της πρωτοπαθούς νόσου και των
λεμφαδένων είναι ουσιαστική και εξαρ‐
τάται από την αποδεδειγμένη ανατομι‐
κή επέκταση της νόσου, ανεξάρτητα αν
η πρωτοπαθής εστία έχει εξαιρεθεί ολι‐
κά. Εάν έχει γίνει βιοψία της πρωτοπα‐
θούς νόσου, η οποία δεν δύναται ή δεν
συντρέχουν λόγοι εξαίρεσης και υπάρ‐
χει ιστολογική επιβεβαίωση της ύπαρ‐
ξης των υψηλότερων κατηγοριών Τ ή Ν
ή Μ1 νόσου, τα κριτήρια χειρουργικής
σταδιοποίησης θεωρούνται ικανοποιητι‐
κά, χωρίς εξαίρεση του πρωτοπαθούς
όγκου.
Σταδιοποίηση υποτροπής: με αυτό
τον όρο καθορίζεται η έκταση της νόσου,
πριν την χορήγηση οιασδήποτε θερα‐
πείας, όταν η νόσος έχει υποτροπιάσει
μετά από διάστημα ελεύθερο νόσου. Η
ιστολογική ταυτοποίηση της νόσου είναι
επιθυμητή, εάν είναι κλινικά εφικτή,
αλλά αρκεί και η κλινική σταδιοποίηση
(με απεικονιστικές μεθόδους).
Σταδιοποίηση νεκροψίας: με τον
τρόπο αυτό χαρακτηρίζεται η έκταση
της νεοπλασματικής νόσου που ανακα‐
λύπτεται κατά την νεκροψία και δεν ή‐
ταν γνωστή εν ζωή. Η σταδιοποίηση πε‐
ριλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που
προέρχονται από την ιστολογική εξέτα‐
ση και επιβεβαίωση της έκτασης της νό‐
σου κατά την νεκροψία.
Μετά τον προσδιορισμό των κατηγο‐
ριών cT, cN, cM ή pT, pN, pM ακολουθεί
ο καθορισμός του σταδίου που προκύ‐
πτει από την ομαδοποίηση των προη‐
γούμενων κατηγοριών ανάλογα με τον
βαθμό έκτασης της νόσου. Εάν υπάρ‐
χουν αμφιβολίες για τον βαθμό προ‐
σβολής σε οιαδήποτε κατηγορία (Τ,Ν,Μ),

θροίζονται οι διαστάσεις των μερικώς
εξαιρεθέντων τμημάτων και να υπολο‐
γίζεται το συνολικό μέγεθος.
Η πλήρης ιστολογική εκτίμηση των
περιοχικών λεμφαδένων προϋποθέτει
την εξαίρεση επαρκούς αριθμού λεμφα‐
δένων, ώστε να εκτιμηθεί η υψηλότερη
κατηγορία Ν.
Σε ορισμένα νεοπλάσματα θεωρείται
επαρκής η εξαίρεση του «φρουρού λεμ‐
φαδένα». Σαν τέτοιος λεμφαδένας κα‐
θορίζεται αυτός, που πρώτος δέχεται
την λεμφική παροχέτευση του πρωτο‐
παθούς όγκου. Εάν ανευρεθούν μετα‐
στατικά κύτταρα υπάρχουν αυξημένες
πιθανότητες και άλλοι λεμφαδένες να
είναι προσβεβλημένοι. Εάν δεν υπάρχει
μεταστατική νόσος στον φρουρό λεμφα‐
δένα, η πιθανότητα προσβολής άλλων
λεμφαδένων είναι εξαιρετικά μειωμένη.
Σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν πε‐
ρισσότεροι του ενός φρουροί λεμφαδέ‐
νες.
Εάν δεν διαπιστωθεί νόσος στους ε‐
ξαιρεθέντες λεμφαδένες, αλλά ο αριθ‐
μός αυτών είναι μικρότερος του συνι‐
στώμενου, η νόσος κατηγοριοποιείται
σαν Ν0.
Μόνα καρκινικά κύτταρα ή ομάδες
καρκινικών κυττάρων μεγέθους μικρό‐
τερου από 0.2 mm, που ανιχνεύονται με
ανοσοϊστοχημικές ή μοριακές μεθόδους,
χαρακτηρίζονται σαν «απομονωμένα
καρκινικά κύτταρα». Η ανεύρεση τέ‐
τοιων κυττάρων σε λεμφαδένες ή απο‐
μακρυσμένες θέσεις κατηγοριοποιείτα
σαν Ν0 ή Μ0 νόσος αντίστοιχα. Ανάλο‐
γα ισχύουν όταν υπάρχουν ευρήματα
υπαινικτικά καρκινικών κυττάρων με
μεθόδους όπως αυτές της κυτταρομε‐
τρίας ροής ή ανάλυσης DNA.
Η σταδιοποιητική εκτίμηση των μετα‐
στάσεων δεν είναι απαραίτητο να συ‐
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νόσος.
Απομακρυσμένη μετάσταση (Μ)
Μx: απομακρυσμένη μετάσταση δεν
μπορεί να εκτιμηθεί
Μ0: χωρίς στοιχεία απομακρυσμένης
μετάστασης
Μ1: ύπαρξη μεταστατικής νόσου
Εάν επαρκής ιστός έχει εξαιρεθεί για
τον ασφαλή καθορισμό των κατηγοριών
Τ και Ν, δεν είναι απαραίτητη η ιστολο‐
γική επιβεβαίωση της μεταστατικής νό‐
σου και το στάδιο καθορίζεται σαν cM1.
Εάν υπάρχει ιστολογική επιβεβαίωση
της μεταστατικής νόσου το στάδιο
προσδιορίζεται σαν pΜ1.
Η κατηγορία Μ1 μπορεί επιπλέον να
προσδιορισθεί ανάλογα με το προσβε‐
λημένο όργανο, ως εξής:
Πνεύμονας
PUL
Οστά
OSS
Ήπαρ
HEP
ΚΝΣ
BRA
Λεμφαδένες
LYM
Μυελός των οστών MAR
Υπεζωκότας
PLE
Περιτόναιο
PER
Επινεφρίδια
ADR
Δέρμα
SKI
Άλλο
OTH
Εάν η κλινική χρησιμότητα το επιβάλ‐
λει μπορεί να υπάρξουν υποκατηγορίες,
δηλ Τ1a, T1b ή N1a, N1b(όπως συμβαίνει
στον μαστό).

τότε αποδίδεται αυτή με τον μικρότερο
βαθμό, κάτι που συμβαίνει και στον
προσδιορισμό του σταδίου. Η μόνη εξαί‐
ρεση αφορά την περίπτωση καρκινωμά‐
των in situ, στα οποία, λόγω της φύσεως
της νόσου, αποδίδεται το στάδιο 0.
Στην περίπτωση πολλαπλών, σύγχρο‐
νων όγκων στο ίδιο όργανο η κατηγορία
Τ εκφράζεται με το βαθμό που χαρα‐
κτηρίζει τον όγκο με το μεγαλύτερο μέ‐
γεθος, συνοδευόμενο από τον αριθμό
των πολλαπλών όγκων σε παρένθεση.
ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΝΜ
Μετά την ολοκλήρωση της σταδιοποί‐
ησης και τον καθορισμό της έκτασης της
νόσου, όσον αφορά το Τ, Ν και Μ, σε
κάθε κατηγορία αποδίδεται ένα χαρα‐
κτηριστικό πρόσφυμα, εκ των προτέρων
αποδεκτό και καθορισμένο, που εκφρά‐
ζει την έκταση της νόσου για την συγκε‐
κριμένη κατηγορία.
Πρωτοπαθή όγκος (Τ)
Τx: ο πρωτοπαθής όγκος δεν μπορεί να
προσδιορισθεί
Τ0: χωρίς στοιχεία πρωτοπαθούς όγκου
Τis: καρκίνωμα in situ
Τ1,Τ2,Τ3,Τ4: προϊούσα αύξηση του με‐
γέθους και της έκτασης του πρωτοπα‐
θούς όγκου
Τοπικοί λεμφαδένες (Ν)
Νx: οι τοπικοί λεμφαδένες δεν μπο‐
ρούν να εκτιμηθούν
Ν0: χωρίς στοιχεία τοπικής προσβολής
των τοπικών λεμφαδένων
Ν1,Ν2,Ν3:
προϊούσα προσβολή των
τοπικών λεμφαδένων
Εάν υπάρχει διήθηση λεμφαδένα από
τον πρωτοπαθή όγκο κατά συνέχεια ι‐
στού, τότε κατηγοριοποιείται σαν λεμ‐
φαδενική προσβολή.
Η προσβολή απομακρυσμένου λεμφα‐
δένα χαρακτηρίζεται σαν μεταστατική

ΣΤΑΔΙΑ
Με την χρήση του συστήματος ΤΝΜ
καθορίζεται με ακρίβεια η ανατομική
έκταση της νόσου. Στην περίπτωση ενός
νεοπλάσματος με 4 κατηγορίες Τ, 3 κα‐
τηγορίες Ν, και 2 κατηγορίες Μ υπάρ‐
χουν 24 συνδυασμοί ΤΝΜ. Για λόγους
ανάλυσης και σύγκρισης είναι αναγκαίο
να υπάρχει μία ομαδοποίηση των συν‐
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παρξη πολλαπλών πρωτοπαθών όγκων
στο ίδιο όργανο ‐ pT(m)NM

δυασμών αυτών σε στάδια. Η ομαδοποί‐
ηση αυτή προσπαθεί να εξασφαλίσει,
κατά το δυνατόν, μία σχετική ομοιογέ‐
νεια των ασθενών, όσον αφορά την επι‐
βίωση. Επιπλέον τα ποσοστά επιβίωσης
κάθε σταδίου, για συγκεκριμένο νεό‐
πλασμα, είναι διαφορετικά.
Τα καρκινώματα in situ χαρακτηρίζο‐
νται σαν στάδιο 0. Η γενικευμένη νόσος
χαρακτηρίζεται, συνήθως, σαν στάδιο
IV. Τα ενδιάμεσα στάδια Ι, ΙΙ και ΙΙΙ χα‐
ρακτηρίζουν αντίστοιχα νόσο μεγαλύ‐
τερης ανατομικής έκτασης, μεταξύ αυ‐
τής των σταδίων 0 και IV.

ΧΡΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ
Η ιστολογική διαφοροποίηση εκφράζει
τον βαθμό διαφοροποίησης (grade), που
παρουσιάζει η πρωτοπαθής εστία σε
σχέση με το φυσιολογικό ιστό του οργά‐
νου από το οποίο προέρχεται και σχετί‐
ζεται με την πρόγνωση. Εκφράζεται σε
αριθμητική διαβάθμιση μεταξύ του κα‐
λά διαφοροποιημένου βαθμού και αδια‐
φοροποίητου βαθμού, ως εξής:
Gx: δεν μπορεί να εκτιμηθεί ο βαθμός
διαφοροποίησης
G1: καλά διαφοροποιημένο
G2: μέτρια διαφοροποιημένο
G3: πτωχά διαφοροποιημένο
G4: αδιαφοροποίητο
Στην περίπτωση που το ιστολογικό
παρασκεύασμα εκφράζει δύο βαθμούς
διαφοροποίησης, ο υψηλότερος είναι αυ‐
τός που αποδίδεται στο νεόπλασμα. Οι
βαθμοί διαφοροποίησης G3 και G4, στα
περισσότερα νεοπλάσματα, συνδυάζο‐
νται σε ένα, ενώ ο βαθμός διαφοροποίη‐
σης G4 περιορίζεται για αυτά που δεν
εκφράζουν συγκεκριμένη διαφοροποίη‐
ση, ώστε να ταυτοποιηθούν ότι προέρ‐
χονται από το όργανο στο οποίο ανα‐
πτύσσονται.
Δύο άλλοι παράγοντες, που η παρου‐
σία τους σχετίζεται με την πρόγνωση,
είναι η λεμφική και φλεβική διήθηση και
ταξινομούνται ως εξής:
Λεμφική διήθηση
Lx: λεμφική διήθηση δεν μπορεί να εκτι‐
μηθεί.
L0: δεν υπάρχει λεμφική διήθηση.
L1: παρουσία λεμφικής διήθησης.
Φλεβική διήθηση
Vx: φλεβική διήθηση δεν μπορεί να εκτι‐

ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΘΕΜΑΤΩΝ
Για τον καλύτερο προσδιορισμό της
πρόγνωσης έχει καθιερωθεί η χρήση
διαφόρων προθεμάτων ή άλλων προσ‐
διοριστικών παραγόντων, που καθορί‐
ζουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της
νόσου, που σχετίζονταιμε την πρόγνω‐
ση. Παρ’ ότι δεν επηρεάζουν την ανατο‐
μική έκταση και το στάδιο της νόσου, ε‐
πισημαίνουν περιστατικά που απαιτούν
ξεχωριστή ανάλυση.
Ορισμένα προθέματα έχουν ήδη πα‐
ρουσιασθεί, όπως c(linical), p(athologi‐
cal), r(etreatment), a(utopsy) και αφορούν
τις συνθήκες υπό τις οποίες προσδιορί‐
σθηκε ή έκταση της νόσου (cTNM,
pTNM, rTNM, aTNM).
Το πρόθεμα y χρησιμοποιείται στην
περίπτωση που ο καθορισμός της έκτα‐
σης της νόσου γίνεται κατά ή μετά την
συνδυασμένη πολυκλαδική αντιμετώπι‐
ση. Η χρήση του προσδιορισμού ycTNM
ή ypTNM καθορίζει την έκταση της νό‐
σου κατά την εξέταση και όχι πριν την
εφαρμογή της θεραπευτικής αντιμετώ‐
πισης.
Το πρόσφυμα m χρησιμοποιείται μέσα
σε παρένθεση και προσδιορίζει την ύ‐
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C3: χειρουργική διερεύνηση με βιοψία
ή/και κυτταρολογική εξέταση.
C4: χειρουργική επέμβαση με συγκεκρι‐
μένα κριτήρια και πλήρη ιστολογική
εξέταση του χειρουργικού δείγμα‐
τος.
C5: νεκροτομή και αυτοψία.
Οι βαθμοί του C εφαρμόζονται στις
κατηγορίες του ΤΝΜ, όπως T3C2, N2C1,
M0C2. H cTNM ταξινόμηση έχει αξιοπι‐
στία διαφόρων βαθμών C1 ή C2 ή C3,
ενώ η pTNM ταξινόμηση έχει βαθμό α‐
ξιοπιστίας C4.

μηθεί.
V0: δεν υπάρχει φλεβική διήθηση.
V1: μικροσκοπική φλεβική διήθηση.
V2: μακροσκοπική φλεβική διήθηση.
Η πιθανότητα ίασης ή μακράς επιβίω‐
σης σχετίζεται με την ύπαρξη υπολει‐
πόμενης νόσου μετά την πρωτογενή θε‐
ραπεία. Για την περιγραφή της παρου‐
σίας ή απουσίας υπολειπόμενης νόσου
μετά την θεραπεία, έχει εισαχθεί από το
1987 ο παράγων R (residual), που έχει
την παρακάτω ταξινόμηση:
Rx: η ύπαρξη υπολειπόμενης νόσου δεν
μπορεί να εκτιμηθεί.
R0: απουσία υπολειπόμενης νόσου.
R1: παρουσία μικροσκοπικής υπολειπό‐
μενης νόσου.
R2: παρουσία μακροσκοπικής υπολειπό‐
μενης νόσου.
Για την εκτίμηση των κατηγοριών του
R μετά χημειο‐ ή ακτινοθεραπεία απαι‐
τείται βιοψία, ενώ μετά χειρουργική ε‐
πέμβαση γίνεται βάσει των χειρουργι‐
κών ευρημάτων και της ιστολογικής α‐
πάντησης.
Ένας άλλος παράγων είναι ο παρά‐
γων C(Certainty factor) χαρακτηρίζει την
αξιοπιστία της σταδιεκτίμησης από την
άποψη των διαγνωστικών μεθόδων που
χρησιμοποιήθηκαν και έχει τις ακόλου‐
θη ταξινόμηση:
C1: συνήθεις διαγνωστικές μέθοδοι (κλι‐
νική εξέταση, ενδοσκοπήσεις, συνή‐
θεις ακτινογραφίες)
C2: ειδικές διαγνωστικές μέθοδοι (ειδι‐
κός ακτινογραφικός έλεγχος, τομο‐
γραφίες, αξονική ή μαγνητική τομο‐
γραφία, βιοψία ή κυτταρολογική ε‐
ξέταση).
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