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Incidencia
20 század legnagyobb „járványa”…
Dohányzásnak van legnagyobb szerepe a fejlett világban
Fejlődő világban házon belüli („indoor”) légszennyezésnek
nagy szerepe van
Légkör szennyezés kockázati tényező

Epidemiológia
 A 19. században ritka tumornak számított, csupán a 20. században
kezdett gyakori betegséggé válni.
 Az incidencia férfiakban csökeni kezdett, ugyanakkor nőkben az
incidencia és mortalitás egyre inkább nő
 Jellemzően idős korban alakul ki a betegség
 Adenocarcinoma 40 évnél fiatalabb betegben is kialakulhat.

 65-70% a betegeknek már a diagnózis idején inoperábilis
 5-éves túlélés: 14-20%

A dohányzás szerepe
 A dohányzás felhagyásával elkezd csökkeni a nagyobb tüdőrák kockázat,
azonban ennek a szintje csak 15 év alatt éri el a nem dohányzók esetén
mért incidenciát
 Az alacsony kátránytartalmú cigaretták elterjedésének köszönhetően
mélyebbre lélegzik a dohányfüstöt, melynek köszönhetően megnőtt a
perifériás tumorok aránya (főként adenocarcinoma)

 Passzív dohányzás önmagában kockázatot jelent: ekvivalens 1 cig/nap
 polycyclicus szénhidrogének szerepe squamosus carcinomában
 nitrosaminok szerepe adenocarcinomában jelentős

 Genetikai hajlam: P450 cytochrom enzim mennyisége változó
egyénenként

Környezeti carcinogének
Polycyclicus szénhidrogének fosszilis üzemanyagok tüzeléséből (nyugati
világban járművek illetve keleten házon belüli levegő szennyezés)

Ionizáló sugárzás
Urán bányászok: 30× rizikó
67× kockázat nagy dohányosokban ionizáló sugárzás mellett
Házon belüli légterekben felhalmozódott radon
Terápiás besugárzás (p.l.: emlőrák kapcsán terápiás besugárzás)

Azbeszt
Nagy mennyiségben tud csak tüdőrákot kiváltani
Promoterként viselkedik

Egyéb kockázati tényezők
Idiopathiás tüdőfibrózis (IPF)
HPV (felvethető a szerepe)

Precancerosus léziók
Normal bronchialis epithelium
Károsító hatás

Reserv sejt hyperplasia
benzpyren, nitrosamin

Laphám metaplasia
benzpyren, nitrosamin

Dysplasia
8 év

Carcinoma in situ
4 év

Invazív carcinoma

Precancerous lesions
Atypical adenomatous hyperplasia (AAH)
Adenocarcinoma-in-situ
 AAH hyperplasticus II-es típusú alveolaris epithel sejtekből vagy
bronchioláris Clara sejtekből épül fel.

 AAH <5 mm átmérővel bír.
 AAH esetén a hámsejtek denz chromatinnal bírnak, prominens
nucleolus, keskeny cytoplasma ismerhető fel.

 Multifocalis AAH fejlődhet ki
 Gyakran megfigyelhető invazív adenocarcinoma környzetében

Adenocarcinoma-in-situ
 Korábban: bronchioloaveolaris carcinoma - BAC
 A hámsejtek az aveolus belfelszínén nőnek, anélkül hogy alveolaris
struktúrát elpusztítanák.
 Nem mucinosus neoplasia jellemzően
 Lézió legnagyobb átmérője ≤3cm, különben invazívnak tekintendő
 100% 5 éves túlélés teljes eltávolítás esetén

Microinvazív carcinoma
 invázió ≤ 5 mm
 prominens centralis hegszövet
 Irregular epithel borítás (atypusos epitél sejtek), változatos méretű
acinosuk
 Adhat áttét, de kiváló prognózis jellemzően

A tüdőrák legrégebbi
klasszifikációja
Non - small cell lung cancer (NSCLC)
Squamous cell carcinoma (SCC)
Adenocarcinoma
Adenosquamous carcinoma
Nagy Sejtes carcinoma (LCLC)
Carcinoid
Atypical carcinoid
Nagy Sejtes Neuroendocrine Cc
Sarcomatoid carcinoma
egyéb

Small cell lung cancer (SCLC)
Nincs sebészi beavatkozás

WHO 2015 Classification of lung tumours

Carcinoma planocellulare
Laphámcarcinoma
 Centrális lokalizáció jellemzően
 A metszlapon szemcsés, törékeny tumor
 A centális necrosis miatt nagy területen cavitáló tumor
 Atypsusos laphámsejtek fészkei, sejtlemezei alkotják
 Keratinizáció jól differenciált léziókban jellemző
 Keratin koncentrikusan lammellált szarugyöngyöket hozhat létre
 Basaloid variáns palisad jelenségét mutatja a sejtlemezek perifériás
részén, basaloid cytomorphologia jellemzi (Kis tumorsejtek kesken
cytoplasmával, hyperchromasia). Rosszab prognózis, kiszámíthatatlan
viselkedés.

Adenocarcinoma
 Nem dohányzókban és fiatalokban ez a szöveti típus
jellemző. Jelenleg a leggyakoribb tumor (50% körül),
dohányosokban is kialakul.
 Főként perifériás lokalizáció, centralis tumor esetén
rosszabb prognózis
 Különböző mutációk jellemzőek perifériás és
centrális (bronchiális) kiindulású tumorok esetén
 TTF-1, NapsinA positív IHC 80-90%-ban

Szubtípus a mintázat szerint (általában kevert mintázat egy
tumoron belül)

i.
ii.
iii.
iv.
v.

Lepidikus predominans Lassú növekedés
Acinaris predominans
Mérsékelten aggresszív
Papillaris predominans
Micropapillaris predominans
Rosszabb prognózis
Solid predominans

Neuroendocrin tumorok felosztása

Lassú progresszió

Agresszív viselkedés

Alacsony proliferációs index (Ki67 IHC)

Magas proliferációs index

Carcinoid

Atípusos carcinoid

LCNEC

SCLC

Carcinoid: < 2 mitosis per 2 mm2
Atypusos carcinoid: ≥ 2 mitosis per 2 mm2
Nagy sejtes neuroendocrine carcinoma: >10 mitosis per 2 mm2
Kissejtes carcinoma: nagy mitotikus aktivitás, karakterisztikus morfológia

Kissejtes carcinoma (SCLC)
 Általában nagyobb bronchuságakban jön létre
 Gyors növekedés jellemzi, korán ad metastasist
 Kemoterápiára érzékeny többségében
 Sebészi eltávolítás csak nagyon korai esetekben lehetséges, szelektált beteg
populációban (kis perifériás tumor)
 3p, 13q and 17p chromosoma deléció jellemzi, p53 mutaáció

Morfologia
Kis (zabszem sejtes) vagy közepes méretű megnyúlt sejtek sejtfészkekbe
rendeződve vagy egysejtes formában vannak jelen

Keskeny, alig látható cytoplasma
Sejtmag finom szemcsés/finoman diszpergált chromatin mintázattal bír
A tumorsejtek gyakran crush artefaktot mutatnak biopsziás mintában (
haematoxyphil magtörmelék érfalban Azzopardi jelenség)

Immunohistochemia (IHC): epithelialis and neuroendocrin markerekkel
pozitív (synaptophysin, CD56), mitotikus alakok nagy számban vannak
jelen.

Neuroendokrin tumorok

Carcinoid - típusos
Fiatal életkorban
Centrális/bronchialis lokalizáció leggyakrabban
Kevés mitotikus alak (<2 mitosis per 2 mm2), sejtmag: „só és bors” chromatin
mintázat
Lumenbe domborodó intrabronchiális (polypoid) növekedés karakterisztikus.
Dohányzással nem asszociált
Dense core neurosecretoros granulumok a cytoplasmában (chromograninA +)

Carcinoid - atípusos
Többségében perifériás
Mérsékelt mitotikus aktivitás
Necrosis lehet jelen, szignifikáns sejtmag atypia

Nagy-sejtes neuroendocrin carcinoma (LCNEC)
Rosszul differenciált neuroendokrin neoplasia.
Nagyfokú mitotikus aktivitás
Kifejezett nuclearis atypia, kiterjedt necrosis

Nagy sejtes carcinoma
Differenciáció hiánya (sem keratintermelés, sem nyákszekréció)
Immunfenotípus (IHC): szöveti típusra specifikus markerek hiánya (TTF-1,
CK5, p40, chromograninA negatív)
Egyre kisebb az aránya diagnosztizált tumorokon belül, mivel
immunfenotípus meghatározás morfológiai jelek nélkül is segít eldönteni a
hámtumor típusát.
Morphologia
 Általánosságban mérsékelt mennyiségű cytoplasma, a nagyméretű,
hypechrom, pleomorph sejtmag prominens nucleolust tartalmaz.

Sarcomatoid carcinoma
 Részben vagy egészben mesenchymális differenciáció
morfológiaig (neoplasticus epithel sejt eredet, nem valódi
neoplasia)
 Orsósejtek vagy óriássejtek nagy arányú jelenléte

Frequent paraneoplastic syndromes in lung cancer
1. Ectopiás hormon szekréció:
adrenocorticotrophic hormon vagy antidiureticus hormon szekréciója a
tumor által (SIADH: SCLC)
2. Eaton–Lambert syndrome
myasthenia gravis szerű betegség (tumorsejt membrán fehérjéi ellen
termelt antigén kötődik neuromuscularis junctio komponenseihez is)
3. Parathyroid-related (PTHrP) protein termelése
Carcinoma asszociált hypercalcaemia laphám carcinomában

4. Adrenocorticotrop hormon (ACTH) termelés
Glükóz intolarencia
5. Thrombocytosis, thrombosis

Lokalizáció
 Évtizedekkel ezelőtt a centrális tumorok kétszer gyakoribbak
voltak a perifériás tumorokhoz képest.
 Jelenleg a centrális és perifériás tumorok közel egyenlő
arányban vannak jelen.
 Trachea primer malignus tumora ritka

Tüdőtumor terjedése
 Metastasis képzés mellékvesébenkiemelkedően magas
 Wirchow csomó: gyakori a supraclavicularis árokban lévő nyirokcsomó
érintettsége
 Pancoast tumor (sulcus superior tu.): ganglion stellatum érintettség
Horner triászt eredményez (miosis, anhidrosis, ptosis), váll fájdalom
 Vena cava superior szindróma: a véna obstrukciója, illetve külső
kompressziója metastaticus mediastinalis nyirokcsomók révén  fejnyak régió oedemájához és cyanosishoz vezet

Lymphangitis carcinomatosa:
 Makroszkópos megjelenés: a nyirokerek fonál-szerűen kirajzolódnak a
pleura felszín felől vizsgálva
 Hisztológia: tágult nyirokerek tumorsejtek fészkeivel kitöltve
 Lehetséges primer carcinoma: gyomor, hasnyálmirigy, emlő, vastagbél
(és tüdő).

