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Nádory pľúc
(bronchu, pľúc a pleury)
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Nádory pľúc, bronchov a pleury

 primárne: 

- benígne (buď v bronchu, alebo v pľúcnom parenchýme

- malígne (centrálna hilová časť bronchu + pľúca)

 sekudnárne:

- MTS malíg. nádorov inej primárnej lokalizácie,

veľmi časté,

- „systémové tumory“ postihujúce pľúca, napr. ML - DLBCL

 samostatne: primárne Tu pleury – mezotelióm (azbest)
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- benígne (buď v bronchu, alebo v pľúcnom parenchýme

- malígne (centrálna hilová časť bronchu + pľúca)

 sekudnárne:

- MTS malíg. nádorov inej primárnej lokalizácie,
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 samostatne: primárne Tu pleury – mezotelióm (azbest)

 časté Tu: 

- karcinóm pľúc (muži: Nr. 1.)

- karcinoid (NEN)

 zriedkavé tumory: 

- epitelové (papilóm, adenóm), mezenchýmové (chondróm), iné

(hamartoma), všetky benígne

- BALT a (EN) ML MALT/BALT-typu…



Tradičná (histologická) 
klasifikácia 

 Epidermoidný (SqCC)

 Adenokarcinóm

 Veľkobb Ca

 Malobunkový Ca

--------------------------------------------

 karcinoid + 
atypický karcinoid

Pľúca: malígne epitelové nádory – karcinóm (+ karcinoid)

Non-small cell lung
Ca

NSCLC

small cell lung Ca
SCLC

Tradičná (klinická) 
klasifikácia 

NEN/NET



Hlavné typy pľúcneho Ca: zmeny tradičnej HISTOL. klasifikácie I.

 epidermoidný (SqCC)

 adenokarcinóm

 veľkobunkový Ca

 malobunkový Ca

 Neuroendokrinné neoplázie/nádory 

- LOW GRADE: karcinoid, atypický pľúcny karcinoid (= NEN/NET)

- HIGH GRADE: neuroendokrinný karcinóm

NSCLC

Nádory pľúc, bronchov a pleury
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Hlavné typy pľúcneho Ca: zmeny tradičnej HISTOL. klasifikácie I.

 epidermoidný (SqCC)

 adenokarcinóm

 veľkobunkový Ca

 malobunkový Ca

 Neuroendokrinné neoplázie/nádory 

- LOW GRADE: karcinoid, atypický pľúcny karcinoid (= NEN/NET)

- HIGH GRADE: neuroendokrinný karcinóm: - malobunkový
- veľkobunkový

NSCLC

Nádory pľúc, bronchov a pleury

SCLC



Pre- / Noeinvazívne

lézie (Tis)
Minimálne invazívny 

adenoCa

< 3 cm lepidický

predominantne i.

< 5 mm invázia

Invazívny adenoCa

(> 5 mm invázia)

Varianty invazívneho

adenoCa

AAH

AIS
(formerly < 3 cm BAC)

non-mucinózny

mucinózny

zmiešaný

fetálny (LG, HG)

enterický typ

koloidný

mucinózny

lepidický

acinárny

papilárny

solídny, mucín+

micropapilárny

signet ring /

clear cell

PREDOMINANTNE

non-mucinózny

mucinózny

zmiešaný

 LIEČBA  - LEN chirugická
- kurabilný (!)

 LIEČBA:

- chirurgia +
(cca 20-25% pac)

- CHT
- RAT
- CIELENÁ 

Th

(Histologická) klasifikácia adenokarcinómu pľúc (SZO 2015) 



Invazívny adenoCa

(> 5 mm invasion)

Varianty invazívneho

adenoCa

fetálny (LG, HG)

enterický typ

koloidný

mucinózny

lepidický

acinárny

papilárny

solídny, mucín+

micropapilárny

signet ring /

clear cell

PREDOMINANTNE

(Histologická) klasifikácia INVAZÍVNEHO adenokarcinómu (SZO 2015) 

lepidický papilárny

acinárny micropapilárny

solídny hlien + (Dr- PAS+)

prognostické implikácie

„grading“



 všeobecný koncept NEN 

grading
Index mitotickej aktivity 

(MAI = Nr of mf/10 HPF)

proliferačný

(Ki-67) index
nekróza terminológia

G1 < 2 < 2 - karcinoid

G2 2-20 3-20 +
atypický 

karcinoid

G3 >20 > 20 +++ NE karcinóm

Neuroendokrinné pľúcne nádory a ich grading



grading
GASTRO-ENTERO-

PANCREATICKÉ NENs
PĽÚCNE NEN

G1 NET, G1 karcinoid

G2 NET, G2 atypický karcinoid

G3

NE karcinóm:

malo- alebo 

veľkobbunkový

NE karcinóm:

malo- alebo 

veľkobbunkový

grading
Index mitotickej aktivity 

(MAI = Nr of mf/10 HPF)

proliferačný

(Ki-67) index
nekróza terminológia

G1 < 2 < 2 - karcinoid

G2 2-20 3-20 +
atypický 

karcinoid

G3 >20 > 20 +++ NE karcinóm

Neuroendokrinné pľúcne nádory a ich grading



Verifikácia Dg

Predikcia 
prognózy

typing

grading

staging

Bioptická diagnostika pľúcneho karcinómu II. – dnešné požiadavky

Predikcia Th
senzitivity / 
Th liečebnej 
odpovede

 molek. profil
NSCLC

 mikroprostredie

 Th podľa histol. NSCLC typu (bevacizumab, pemetrexed, atď.) personaliz. Th podľa molekul. charakteristiky NSCLC, najmä AC
 personaliz. Th podľa molekul. charakteristiky NSCLC, najmä AC

 personaliz. imunoTh podľa stavu strážnych bodov imunity



význam testov biopsií NSCLC v rutínnej praxi

NSCLC   
EGFR WT,  ALK / ROS1 sine:

„Klasická“ Th vs „nová“ imunoterapia

NSCLC

„oncogene addicted“

Cielená personalizovaná Th

aktiv.  mutation
EGFR

rearranged
ALK, ROS1

NSCLC

anti-PD-L1 
imunoterapia

štandard Th

podľa histol. type 


