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Háttér

• A tüdő ACA heterogén tumor csoport és a 
jelenlegi klasszifikáció elsősorban morfológiai 
alapú

• Az egyes daganatok megfelelő karakterizálása 
az egyénre szabott terápia miatt lényeges

• Új molekuláris technikák rendelkezésre állnak
– Gén-expressziós profil
– DNS-analízis



WHO klasszifikáció

• Acinaris
• Papillaris
• Bronchioloalveolaris

– Non-mucinosus
– Mucinosus

• Solid
• Kevert
• Variánsok

– Fetalis adenocarcinoma
– Mucinosus (”colloid”) 

carcinoma
– Pecsétgyűrű sejtes
– Világos sejtes



Sejttípus alapú klasszifikáció

• Bronchialis felszíni hám típusú
• Kehely-sejt típusú
• Bronchialis mirigy típusú
• Clara-sejt típusú
• II típusú alveolaris epithelialis 

sejt típusú
• Kevert



Bronchioloalveoláris carcinoma
BAC

• Definíció:
– Alveolusok mentén való (lepidikus) terjedés stromális

invázió nélkül
– Nincs pleuralis és/vagy vascularis invázió
– Nincs nyirokcsomó áttét
– Alacsony cytológiai atípia, alacsony mitózis szám

• Jobb prognózis
• Önmagában viszonylag ritka



Invázió BAC-ben

”generally characterized by significant increase in cytologic atypia, a fibroblastic
stromal reaction, and usually an acinar pattern of growth”



Invázió BAC-ben
Prognosztikai jelentőség

• Heges terület mérete
• Invazív komponens mérete
• Lepidikus növekedést mutató komponens százalékos 

aránya
• Papilláris komponens százalékos aránya
• Vasculáris invázió
• Heges területben való invázió mintázata



Kis perifériás tüdő adenocarcinomák Noguchi-féle
osztályozása

Típus Leírás

A Lokalizált bronchioloalveolaris carcinoma

B Lokalizált bronchioloalveolaris carcinoma alveolaris összeesés 
fókuszokkal

C Lokalizált bronchioloalveolaris carcinoma active fibroblastos
proliferációs fókuszokkal

D Rosszul differenciált adenocarcinoma

E Tubularis adenocarcinoma

F Papillaris adenocarcinoma kompresszív növekedési mintázattal

Noguchi et al., Cancer 1995; 75:2844-52.



Invázió BAC-ben – gyakorlati megközelítés

WHO

BAC

Nincs 
invázió

ACA kevert ACA kevert ACI

Invazív, nincs
BAC mintázat

MFZ

PBAC

Nincs 
invázió

BWFI

< 10-15 % invázió

AWBF

< 10-15% BAC
komponens

ACA

Invazív, BAC 
komponens 

nélkül

Ebright MI, Zakowski MF et al. Ann Thorac Surg 2002;74:1640-7



PBAC AWBF ACA



Bhattacharjee et al.,Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2001; 98:13790-13795



Exon 18 (P-loop)
Missense mutations

Exon 19 (αC helix)
Deletions

Exon 21 (A-loop)
Missense mutations

Exon 20
missense mutations
gefitinib resistance

KD

EGFR mutációk tüdő adenocarcinomákban

Lynch, Paez és Pao - 2004



Motoi et al., Am. J. Surg. Pathol. 2008;32(6):810-27



EGFR wt

EGFR mut

EGFR mut

EGFR mut

EGFR mut

KRAS mut

Motoi et al., Am. J. Surg. Pathol. 2008;32(6):810-27



Motoi et al., Am. J. Surg. Pathol. 2008;32(6):810-27



Terminal Respiratory Unit (TRU) ACA

• Perifériás légúti epitheliumból kiinduló daganatok
• Alveoláris sejtek és csillószőr nélküli bronchialis

epithelium
• TTF1 (Nkx2.1 vagy pajzsmirigy specifikus enhancer-kötő

fehérje) expresszió
• BAC-k, ACA-k BAC komponenssel és papilláris ACA-k

Yatabe et al., Am. J. Surg. Pathol. 2002; 26:767-773



BAC – TRU adenocarcinoma?

Takeuchi et al., J Clin Oncol 2006; 24:1679-1688



A tüdő ACA szubtipizálás klinikai 
jelentősége

• Az NSCLC betegek 10%-a reagál epidermális növekedési 
faktor receptor (EGFR) tirozin-kináz inhibitor (TKI) terápiára

• A terápiás választ prediktáló faktorok:
– Női nem
– Ázsiai rassz
– Nem-dohányzó
– Adenocarcinoma
– EGFR mutáció

• Exon 19 és 21 (az összes mutáció 85-90%-a)
– KRAS exon 2 mutáció hiánya



A TKI-kezelés jelenlegi szelekciós 
kritériumai Magyarországon

1. Tüdő adenocarcinoma, IIIB vagy IV stádium
2. EGFR TK domain (exon 19 vagy exon 21) 

mutáció, vagy
3. EGFR wt, KRAS exon 2 (codon 12 vagy 13) wt



TKI-terápiára történő betegszelekció
• Klinikai adatok

– Nő
– Nem-dohányzó

• Hisztológia
– ACA: Kevert, BAC, papillaris és micropapillaris komponensekkel

• IHC
– Diagnosztikus markerek: TTF1 (+), CK7 (+), p63 (-)

• EGFR és KRAS mutáció analízis
– PCR-alapú mutáció detekció (Real-time PCR, olvadáspont analízis, 

LightCycler System)
• EGFR

– Exon 19 (deléció)
– Exon 21 (L858R)

• KRAS
– Exon 2 (12-es és 13-as)

– Direkt szekvenálás



Citológia

Biopszia

Reszekció



SCC

ACA

p63 TTF1



65 éves nő

Nem dohányzó

Dg: AWBF

TNM: pT1N0M1

EGFR e19

Deléciós
mutáció



Kras exon 2, codon 12: TGT (GGT nl)

G

45 éves ffi
Dohányzás: 20 cigaretta/nap
Dg: ACA, Rosszul differenciált
TNM: pT3N2



Összefoglalás

• Az elmúlt évtizedekben a tüdő adenocarcinoma
szubklasszifikáció fejlődött.

• A gén-expressziós vizsgálatok hasonló alcsoportokat 
azonosítanak.

• Létezik egy jól körülhatárolható tumorcsoport, amelyet a 
női nem, nem dohányzó anamnézis, jól-közepesen 
differenciált adenocarcinoma hisztológia és EGFR 
mutáció jellemez.

• Ezek a daganatok hatékonyan azonosíthatók a klinikai 
gyakorlatban a klinikai, morfológiai és molekuláris 
paraméterek együttes értékelésével. 
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