
69

Резюме 
Представен  е литературен обзор, посветен на белодробния аденокарцином. На кратко е из-

несена новата Международна мултидисциплинарна класификация на карцинома на белия дроб 
2011 –  нейните цели, нововъведения и предимства, спрямо предходните класификации. Обсъ-
дено е мястото и ролята на молекулярните тестове при диагностиката на белодорния карцином. 
Посочен е алгоритъм за поведението при оценка на материали от малки биопсии и цитология. 
Дадени са обобщени препоръки за добра практика в патологията и насоки за бъдещи патоло-
гични изследвания  на нерешените проблеми. 
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Abstract: 
A review, concerning lung adenocarcinoma, is presented. In breath the new International 

Multidisciplinary Classi�cation of Lung Carcinoma 2011 and its’ aims, innovations and advantages 
over the older classi�cations, are reported. The need and the place of the molecular tests in lung 
cancer diagnostic process are discussed. An algorithm for processing and assessing the small biopsies 
and cytological samples is presented.  General recommendations for good practice in pathology and 
for future pathological researches of unresolved problems are given. 

Key words: adenocarcinoma, classi�cation, small biopsies, recommendations

ADENOCARCINOMA OF THE LUNG  
ACCORDING TO THE NEW INTERNA-
TIONAL MULTIDISCIPLINARY CLAS-
SIFICATION – PROBLEMS, DECISIONS 
AND RECOMMENDATIONS

S. Popovska1, P. Marinova2, Zl. Ivanova3, Y. Ivanov3

Department of Pathology, Medical University- Pleven, Pleven, Bulgaria1 

Alpha medical patologia,  Bratislava, Slovensko2 

Clinic of Pneumonology and Phthisiatry, University Hospital, Pleven, Bulgaria3

АДЕНОКАРЦИНОМ НА БЕЛИЯ ДРОБ 
В СВЕТЛИНАТА НА НОВАТА МЕЖДУ-
НАРОДНА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА 

КЛАСИФИКАЦИЯ – ПРОБЛЕМИ, 
РЕШЕНИЯ, ПРЕПОРЪКИ

Торакална Медицина
Том VI, юни 2014, бр.2

обзори



71

reviews
ADENOCARCINOMA OF THE LUNG AC-
CORDING TO THE NEW INTERNATIONAL 
MULTIDISCIPLINARY CLASSIFICATION 
– PROBLEMS, DECISIONS AND RECOM-
MENDATIONS

Thoracic Medicine
Volume VI, June 2014, Issue 2

Белодробният карцином (БК) e водеща при-
чина за смърт от онкологични заболявания в 
целия свят (22). В Европейския съюз заболева-
емостта от този тумор също е висока – 52.5/100 
000, а в България - 49.8/100 000. Смъртността 
съответно е 48.7/100 000 за Европейския съюз, 
и 44.8/100 000 за България (36). Петгодишната 
преживяемост е една от най-кратките – от 6% 
до 14% за мъжете и 7-18% за жените. Тези ре-
зултати се дължат не само на агресивния ха-
рактер на тумора, но също така и на липсата 
на ефективен скрининг, диагностициране в на-
преднал стадий и ограничен ефект от систем-
ното лечение (15). Броят на регистрираните 
случаи показва нарастване с 51% от 1985г. до 
началото на настоящото хилядолетие (38).

СЗО разделя БК на 2 основни вида в зависи-
мост от неговата биология, лечение и прогноза 
– дребноклетъчен (ДКБК) и недребноклетъчен 
(НДКБК). НДКБК обхваща около 85% от случаи-
те с БК и включва 2 основни подвида - плоско-
клетъчен (ПКК, епидермоиден) и неплоско-
клетъчен. Към неплоскоклетъчния се отнасят 
аденокарциномът (АК), едроклетъчният кар-
цином и други клетъчни видове.

Най-често срещаният хистологичен подтип 
е аденокарциномът (АК). В много страни той е 
вече почти половината от всички случаи на БК 
и е най-чест хистологичен вариант при непу-
шачи (17).

Класификации на БК са публикувани от СЗО 
през 1967г, 1981г. и 1999г, но по общо мнение 
са съставени от патолози за патолози (33). Едва 
през 2004 г. е издадена класификация от СЗО, 
включваща клинични корелации и генетични 
данни (32). След 2004 г. разбиранията за пато-
логията на БК търпят развитие, не само поради 
натрупаните данни за установени водещи му-
тации, но и във връзка с различните възмож-
ности за терапия, различния отговор към про-
веденото лечение и връзката на този отговор с 
определен хистологичен субтип на тумора (23, 
29, 33). Концепцията в белодробната патология 
се промени революционно. Бяха публикувани 
множество съобщения в областта на онколо-
гията, молекулярната биология, радиологията 
и патологията отнасяща се до:
1. Успешни нови молекулярно-таргетни методи 

за лечение на БК, много от които са свързани 
със специфични хистологични варианти и 
клетъчни подтипове (21, 27, 35). 

2. Нови наблюдения за природата на БК на ба-
зата на данни от компютърна томография 
(KT) с висока степен на резолюция и нови ге-
нетични изследвания (35).
През 2011 година, международен екип от 

различни специалисти промени класифика-
цията на БК. Анализирани са 141 признака – 17 
изследователски, 35 клинични, 48 патологич-
ни, 16 радиологични, 16 молекулярни и 9 хи-
рургични. Обобщавайки огромен материал от 
данни, представляващи 11 368 цитирания и 312 

Lung cancer is leading cause of death from on-
cology diseases in the world (22). In Europe Union 
incidence of this tumor is also high – 52.5/100 
000, and in Bulgaria – 49.8/100 000. Death cases 
are 48.7/100 000 for Europe Union and 44.8/100 
000 for Bulgaria (36). Five year survival rate is one 
of the shortest – from 6% to 14% for male patients 
and 7-18% for female. These results are due not 
only to the tumors’ aggressiveness, but to the in-
su�ciency of e�ective screening programs, diag-
nose the cancer in advance stage and the limited 
e�ect of systemic treatment (15). The number of 
new registered cases has been increased with 
51% from 1985 to the beginning of the current 
century (38).

World Health Organization (WHO) divided lung 
cancers in 2 main types according to their bio-
logy, treatment and prognosis – small-cell lung 
cancer (SCLC) and non-small cell lung cancer 
(NSCLC). NSCLC presents about 85% of all cases 
of lung cancer and could be two main subtypes- 
squamous-cell carcinoma and non- squamous 
cell carcinoma. Non- squamous cell carcinoma 
is subdivided to adenocarcinoma (AC), large-cell 
carcinoma and other histological types.

Most common histological subtype is adeno-
carcinoma (AC). In many countries it presents al-
most half of all cases of lung cancer and is wide 
spread among non smokers (17).

Di�erent classi�cations were published by WHO 
in 1967, 1981 and 1999, but the general feeling 
was that they were made from pathologists to 
pathologists (33). A new classi�cation, based on 
clinical correlations and genetical data, was pub-
lished in 2004 (32). After 2004 the conceptions 
about lung cancer pathology have changed, not 
only due to new data for leading mutations, but 
to new-found opportunities for treatment and 
the di�erent answers to the therapy and the cor-
relation between the answer and the histological-
ly de�ned type of the tumor (23, 29, 33). The new 
conception about lung pathology was changed 
revolutionary. Many oncology, molecular biology, 
radiology and pathology publications were made 
discussing the aspects, listed below: 

1. Successful new molecular-target methods for 
treatment of lung cancer, based on the speci�c 
histological types and cell subtypes (21, 27, 35). 

2. The new observations for the biology of lung 
cancer, based on high resolution computer to-
mography data and new genetical researches 
(35).
In 2011 an international and multidisciplinary 

team changed the lung cancer classi�cation. The 
analyzed indices were 141 – 17 researching, 35 
clinical, 48 pathological, 16 radiological, 16 mo-
lecular and 9 surgical. After generalizing a huge 
amount of data (312 publications and 11 368 ci-
tations), a new International Multidisciplinary 
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статии е създадена нова, Международна мул-
тидисциплинарна класификация на кар-
цинома на белия дроб 2011 (International 
Multidisciplinary Classi�cation of Lung 
Carcinoma 2011) (33).

В класификацията са включенни и четири 
степени на препоръчителност: A, B, C и D, съ-
гласно международната система GRADE - Grade 
of Recommendation, Assessment, Development 
and Evaluation (30) и препоръки за добрата 
практика (33).
Диагностични методи при БК
Образна диагностика

Образната диагностика през последните десе-
тилетия бележи сериозни приноси в туморната 
диагностика. Въведено бе понятието солитарен 
белодробен нодул (СБН), дефинирано като 
единично, окръглено и ограничено (с резки или 
нерезки граници) засенчване с размер ≤ 3 cm в 
диаметър, което на образно изследване е изця-
ло обградено от нормално аериран белодорбен 
паренхим, без други абнормности (уголемени 
лимфни възли, ателектаза или плеврален излив) 
(6, 19, 20). Според изобразяването и плътността 
чрез високоразделителна КТ, нодулите се де-
лят на: солидни, частично солидни и несолидни 
(нодули с аспект на матово стъкло - ground-
glass nodule) (6). Интерес представляват редица 
корелации между образните находки и према-
лигнените и малигнени лезии на белодробния 
АК (13, 25). Установено е, че 34% от частично 
солидните нодули са малигнени и най-често се 
дължат на инвазивен или минимално инвази-
вен АК (МИАК) (6, 24). Някои автори (33) отчи-
тат и размера на нодула – при размери ≤ 3 cm, 
най-вероятната причина е аденокарцином ин 
ситу (АКИС) или микроинвазивен карцином 
(МИК). Малигнените несолидни нодули хисто-
логично корелират с аденокарцином ин ситу, 
минимално инвазивен карцином или с пре-
курсорна атипична аденоматозна хиперпла-
зия (6). Наличието на повече от един нодул (пър-
вична множественост) е особено типична за АК 
–регистрира се при 18% от скринираните и в 
22% от оперативно резецираните АК. Множест-
вените АК показват хистологично картината на 
атипична аденоматозна хиперплазия (ААХ), 
АК ин ситу или инвазивен АК. Радиологичните 
методи се използват също така и за получаване 
на адекватен материал за биопсично, цитоло-
гично и молекулярно-биологично изследване. 
Минимално инвазивни биопсични техники

Бронхоскопията е основен интервенцио-
нален метод за доказване на белодробен 
карцином. Препоръчва се прилагането на 
комбинация от щипкова биопсия (с най-висо-
ка диагностична стойност), четкова биопсия, 
лаважи (трахеален, бронхиален, бронхоал-
веоларен) и трансбронхиална аспирационна 
биопсия (4). Конвенционалната бронхоскопия 
може да се комбинира с автофлуоресцентна 
бронхоскопия и ендобронхиален и ендоезо-
фагеален ултразвук (5).

Classi�cation of Lung Carcinoma 2011, was 
performed (33).

In the new classi�cation there were four levels 
of recommendations – A, B, C and D, according to 
the international system GRADE - Grade of Rec-
ommendation, Assessment, Development and 
Evaluation (30) and recommendations for good 
practice (33).
Diagnostical methods for lung cancer
Image diagnostics

Image diagnosis has become an important part 
from tumor diagnosis in recent decades. A new 
term – solitary pulmonary nodule (SPN) was 
introduced. It was de�ned as solitary, rounded, 
limited, with sharp or fuzzy margins opacity with 
diameter ≤3 cm which is surrounded by normal 
pulmonary parenchyma without other abnor-
malities (enlarged lymph nodules, atelectasis and 
pleural infusion) (6, 19, 20). According to high 
resolution computed tomography (HRCT) im-
aging, nodules could be divided as solid, part 
solid and non-solid (nodules, with ground-glass 
opacity) (6). Matter of interests are the correla-
tions between the image �ndings and the pre-
malignant and malignant lesions of pulmonary 
AC (13, 25). It was found that 34% of part-solid 
nodules are malignant and usually are invasive 
or minimally invasive AC (6,24). Some authors 
(33) use and the size of the nodule- with size 
≤3сm the most probable cause is AC in situ or 
microinvasive carcinoma. Malignant non-solid 
nodules histologically correlate with AC in situ, 
minimally invasive carcinoma and precursory 
atypical adenomatous hyperplasia (6). Pres-
ence of more than one nodule (primary multiplic-
ity) is typical for AC - it is observed in 18% of the 
screened patients and in 22% of the patients, op-
erated due to AC. Multiple AC histologically could 
be atypical adenomatous hyperplasia, AC in 
situ or invasive AC. Image methods are used to 
take adequate material for cytological, histologi-
cal and molecular testing. 

Minimally invasive biopsy techniques
Bronchoscopy is a basic interventional method 

in lung cancer diagnostic procedures. It is recom-
mended to use a combination of forceps biopsy 
(with higher diagnostic value), brush biopsy, la-
vages (tracheal, bronchial, bronchoalveolar) and 
transbronchial aspiration biopsy (4). Convention-
al bronchoscopy could be combined with auto-
�uorescence bronchoscopy, endobronchial and 
intraesophageal ultrasound (5).
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Торакоцентезата е минимално инвазивен 
диагностичен метод при пациенти с едно-
странен или двустранен плеврален излив и 
нормален размер на сърдечната сянка. При 
подозиране за малигнитет се препоръчва би-
охимично и цитологично изследване на плев-
ралния пунктат (3). Най-подходящо оцветяване 
на цитологичните препарати е по Pappenhaim 
и тест на Smetana за избирателно оцветяване 
на нуклеоли. Най-често се откриват клетки от 
АК – клетъчни сфери, групи от вакуолизирани 
клетки, слуз-секретиращи клетки, големи мно-
гоядрени клетки. Плевралният пунктат не е 
подходящ за цитогенетични анализи, туморни 
маркери и цитокини, поради ниската специ-
фичност и чувствителност (12).
Хирургични биопсични техники

Хирургичните техники също търпят разви-
тие чрез усилията на гръдните хирурзи да дос-
тавят адекватно количество материал не само 
за хистологично, но и за последващо молеку-
лярно изследване. В практиката освен класи-
ческата бронхоскопия са въведени и широк 
набор интервенционни изследвания, които 
позволяват комбиниране на оптическа и об-
разна техника. 

Съвременната видео-асистирана меди-
астиноскопия има редица технически пре-
димства, дава по-добра видимост и позволява 
разширена лимфна дисекция, включително 
двустранна медиастинална лимфаденоектомия 
(7). Медиастиналните лимфни възли, недостъп-
ни при медиастиноскопия могат да се оценят 
чрез видео-асистирана торакоскопия (8).

Режещата перкутанна иглена биопсия се 
препоръчва след цитологично изследване на 
материал, съмнителен за дребноклетъчен кар-
цином или при КТ-промени, суспектни за АК, 
при които не може да се приложи хирургична 
биопсия (1). Трансторакални биопсии са под-
ходящи за изследване на периферни лезии със 
солиден характер (31).

Полезно е едновременното предоставяне 
на материал за цитологично и хистологично 
изследване, с цел улесняване на морфологич-
ната диагноза и избягване на противоречиви 
резултати.
Клетъчни типове и субтипове на БК 

Много от новите таргетни терапии се прилагат 
при определени хистологични типове и под-
типове на БК. Затова патологът трябва да е на-
пълно запознат с възможностите на цитологич-
ните, хистологичните и имунохистохимичните 
(ИХХ) методи за разграничаването им, както и 
подготовката и подбора на материал за допъл-
нително молекулярно изследване (21, 35).
Морфологични тестове
Цитологично изследване на храчка

В рутинната практика методът се прилага 
при безсимптомни случаи и случаи с големи 
централни лезии и противопоказания за фи-
бробронхоскопия (12).

Thoracentesis is minimally invasive diagnos-
tic method in patients with unilateral or bilateral 
pleural e�usion and normal size of the heart. If the 
pleural e�usion is suspicious for malignancy, it is 
recommended to biochemically and cytologically 
tested (3). The most appropriate methods for cy-
tological staining are Pappenhaim and Smetana 
staining for selective visualization of the nucleoli. 
Usually adenocarcinoma’s cells are found- cells 
spherical in shape, grouped vacuolated cells, 
mucus-producing cells and large multinucleated 
cells. Pleural e�usion material is not adequate for 
cytogenetically analyzing, tumor markers and cy-
tokine testing, due to low sensitivity and speci�c-
ity of the methods in this case (12).

Surgical biopsy techniques 
Surgical techniques have been developed dur-

ing the years due to surgeons’ e�orts to provide 
adequate materials for histological testing and 
later molecular analysis. In routine practice there 
are wide arrange of interventional methods, not 
only the classical bronchoscopy, which allowed 
combination of optic and image techniques. 

Modern video-assisted mediastinoscopy of-
fers a number of advantages- better visualization, 
option for extended lymph node dissection, in-
cluding bilateral mediastinal lymphadenectomy 
(7). Video-assisted thoracoscopy could be used 
for mediastinal lymph nodes, which are not ac-
cessible with mediastinoscopy (8).

Cutting percutaneous needle biopsy is rec-
ommended after cytological testing of a material, 
suspected for small-cell carcinoma or cases with 
CT changes, suspected for AC and unsuitable for 
surgery biopsy (1). Transthoracic biopsies are in-
dicated in cases with solid peripheral lesion (31).

The biopsy’s material should be cytologically 
and histologically tested for better morphologi-
cal diagnosis thus avoiding controversial results.

Histological types and subtypes of lung carci-
noma 

Many of the new target therapies are based on 
the histological types and subtypes of lung car-
cinoma. For this reason the pathologists should 
know the cytological, histological and immuno-
histochemicals tests to di�erentiate the types of 
lung cancer and to choose an adequate material 
for additional molecular analysis (21,35).

  
Morphological tests
Cytological testing of sputum sample

In routine practice cytological testing of spu-
tum sample is used in cases without clinical mani-
festation or in cases with large central lesion and 
contraindications for �brobronchoscopy (12).

ADENOCARCINOMA OF THE LUNG AC-
CORDING TO THE NEW INTERNATIONAL 
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– PROBLEMS, DECISIONS AND RECOM-
MENDATIONS
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Имунохистохимично изследване
Окончателният биопсичен отговор е резул-

тат от цитологично изследване, изследване 
на ендоскопска биопсия, изследване на ре-
зекционен материал. Материалите за хистоло-
гично изследване трябва да са достатъчни по 
количество, минимално травмирани, навре-
менно фиксирани в подходящ фиксатор. Пове-
чето първични БК могат да се диагностицират 
само по хистологичните критерии (9).

Имунохистохимичното изследване (ИХХ) се 
прилага за разграничаване на първичен бело-
дробен АК от метастатичен АК, за разгранича-
ване на АК от ПКК и за определяне на типа на 
нискодиференцирания БК, на белодробен АК 
от мезотелиом, и за определяне на невроен-
докринния статус на туморите (9). Използва се 
следния набор от маркери (9):

- тироид-транскрибиращ фактор 1 (TTF1) 
– ядрен транскрибиращ фактор, експерсира 
се в главен мозък, бял дроб (ембрионален и 
зрял), щитовидна жлеза. Най-значим маркер за 
разграничаване на първичен БК от метастати-
чен АК и за диагностика на нискодиференци-
ран АК на малки биопсии. Повечето първични 
БК са позитивни за TTF1, докато метастатични-
те АК и мезотелиомът са негативни. 

- тиреоглобулин – прилага се в комбинация 
с ТТF1, за разграничаване на първичен бело-
дробен АК (TTF1+; thyreoglobulin-) от карцином 
на щитовидната жлеза (TTF1-; thyreoglobulin+), 
метастазирал в бял дроб. Имунопозитивност 
за TTF1, могат да покажат и метастатични АК в 
бял дроб с първичен произход от ендометри-
ум, дебело черво и гърда.

- СК7 – експресира се в първичен белодро-
бен АК, рядко от ДКБК и карциноид. Изследва 
се комбинирано с СК20. Повечето белодробни 
АК са СК7+ и СК20-, а метастатичният АК от рек-
тум е СК7- и СК20+. Изключение е муцинозният 
карцином, който е СК7+ и СК20+.

- СDX2 – за разграничаване на муцинозен 
карцином от метастатичен гастроинтестина-
лен карцином в бял дроб. Негативен при AK, с 
изключение на муцинозния АК (позитивен за 
CDX2).

- P63 – за идентифициране на белодробен 
ПКК. Рядко може да е позитивен при белодро-
бен АК.

Белодробните АК се оцветяват едновремен-
но за CK и vimentin.

- Карциноембрионален антиген (СЕА) – 
експресира се цитоплазмено, позитивен е при 
първичен белодорбен АК, за разлика от мезо-
телиома, където е негативен. Други маркери 
за разграничаване на първичен белодробен 
АК и мезотелиом са calretinin и WT-1, за които 
белодробният АК е негативен, докато мезоте-
лиомът е положителен. 

Когато биопсията е ендоскопска, трябва да 
се определи подвида на НДКБК (ПКК или АК) на 
базата на морфологията, ИХХ-оцветявания и 
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Immunohistochemical testing

The �nal histological result is given after cyto-
logical testing, histological testing of the endo-
scopic and resected materials. The specimens for 
histological testing should be su�cient in quan-
tity, minimally traumatized and �xated on time 
in appropriate �xator. Most primary lung cancers 
could be diagnosed only on the base of histologi-
cal criteria (9).

Immunohistochemical (IHC) testing could be 
use for di�erentiating between primary lung AC 
and metastasized AC; AC and squamous-cell car-
cinoma; AC and mesothelioma; for evaluation 
the type of low- di�erentiated lung cancer and 
the neuroendocrine status of the tumors (9). The 
most common used IHC markers are (9):

- Thyroid transcription factor 1 (TTF1) – nu-
clear transcription factor, expressed in brain, nor-
mal lung (embryonic and adult), thyroid gland. It 
is the main ICH marker for di�erentiating primary 
lung cancer and metastasized AC and diagnoses 
low- di�erentiated AC at small samples. Most of 
the primary lung cancers are positive for TTF1, 
while metastasized AC and mesothelioma are 
negative. 

- thyreoglobulin – it could be combined with 
ТТF1 for di�erentiating primary lung AC (TTF1+; 
thyreoglobulin -) and thyroid gland cancer (TTF1-
; thyreoglobulin+), metastasized in the lung. Im-
munopositivity for TTF1 could be found in pri-
mary cancers in the endometrium, colon, breast, 
which were metastasized in the lung. 

- СК7 – it is expressed in primary lung AC, but 
rarely in small-cell carcinoma and carcinoid. Sam-
ples should be tested for CK7 and CK20 simulta-
neously. Most lung AC are СК7+ and СК20- аnd 
the metastatic АC from the rectum is СК7- and 
СК20+ . Mucinous carcinoma, which is positive 
for СК7+ and СК20+, is an exception. 

- СDX2 – it is used for di�erentiating of mu-
cinous carcinoma and gastrointestinal cancer, 
metastasized in the lung. AC is negative for this 
marker, except the mucinous carcinoma (which is 
positive). 

- P63 – it is used for squamous-cell carcinoma 
identi�cation. Very rarely it could be positive in 
lung AC. 

Lung AC should be tested for CK and vimentin 
simultaneously. 

- Carcinoembryonic antigen (СЕА) – marker 
with cytoplasmic expression. Primary lung AC 
expresses positivity for CEA, while mesothelioma 
is negative. Other IHC markers for di�erentiating 
primary lung AK and mesothelioma are calretinin 
and WT-1 (primary lung cancer is calretinin-) and 
WT-1 (-) and mesothelioma is positive for both 
markers. 

In endoscopic lung biopsy samples, the non-
small cell lung cancer subtype (squamous-cell 
carcinoma or AC) should be determined on the 
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специални оцветявания за муцин. Подходящи 
маркери за ИХХ при ППК са р63 и р40, а за АК са 
ТТF1 и napsin A. При позитивен ТТF1 се приема 
за АК, а при позитивен р63 се приема ПКК. Ако 
резулатите са противоречиви или негативни се 
счита за НДКБК- неопределен тип (НOT) (11).

За оценка на невроендокринната компонен-
та при АК на белия дроб може да се използват 
имунохистохимичните маркери synaptophysin, 
chromogranin A и CD56.

Примерен панел за АК: TTF1+ CK7+ CK20- 
CDX2- CEA+ hyreoglobulin-, изключение пра-
ви инвазивният муцинозен АК, който е TTF1- 
CD20+ CDX2+ .

Позитивността за някои ИХХ маркери като 
ТТF1 и p63 се свързва с наблагоприятна прог-
ноза (10).
Молекулярно типизиране

Туморите на пациенти с НДКБК се изследват 
и за предиктивни биомаркери (свързани с ле-
чебния ефект), с цел индивидуализиране на ле-
чебния подход според специфични генетични 
нарушения на туморите. Основните гени с пре-
диктивно и прогностично значение при НДКБК 
участват в сигналния път EGFR/KRAS/RAF/MEK/
ERK (2).

Генният продукт на рецептора на епидер-
малния растежен фактор (EGFR) е трансмем-
бранен рецептор на епителни клетки, който 
при свързване с растежни фактори се активи-
ра, повишава тирозин-киназната си активност 
и задвижва RAS, RAF, MEK и др. сигнални пъти-
ща. Мутантно променения рецептор е свръх-
експресиран и се открива в 10-15% от пациен-
тите с АК (2). 

Генният продукт на KRAS е гуанозин-три-
фосфатаза (GTP) – свързан протеин, който се 
включва в действие от активния EGFR. Точкови 
мутации на KRAS се срещат при около 30% от 
пациентите с НДКБК и играят роля за проли-
ферацията и забавената апоптоза на туморни-
те клетки. Мутациите в този ген са свързани с 
лоща прогноза и са предиктивни маркери за 
липса на лечебен ефект при терапия с cisplatin/
vinorelbine (2). 

Генът ALK (anaplastic lymphoma kinase) 
е кодиран тирозин-киназен рецептор. Най-
често се дължи на перицентрична инверсия 
на късото рамо на хромозома 2, сформира се 
фузионен ген, който води до конститутивна 
активация на киназата. Тази мутация се среща 
при 4-7% от БК, като се свързва с АК и по-мла-
да възраст. Наличието на ALK-преустройство 
не се препокрива с други онкогенни мутации 
и се открива чрез FISH с двойна ALK-проба (2). 
Наличието на ALK-преустройства се свързва с 
неблагоприятна прогноза(10).

Препоръчват се два алгоритъма за генетич-
но тестване на НДКБК (2): 

base of the morphological testing, IHC and the 
special staining for mucin. IHC markers, which 
could be used for squamous-cell carcinoma are 
р63 and р40 and for AC are ТТF1 и napsin A. If 
the sample is positive for ТТF1, the diagnosis is 
AC and if the sample is positive for p63- it is squa-
mous-cell carcinoma. If the results are negative 
or there are any discrepancies, the tumor is inter-
preted as non small cell lung cancer not other-
wise speci�ed (NSCLC-NOS) (11).

IHC markers- synaptophysin, chromogranin A 
and CD56, could be used for de�ning the neuro-
endocrine status of the AC. 

An exemplary panel of IHC markers for AC: 
TTF1+ CK7+ CK20- CDX2- CEA+ hyreoglobulin-. 
Invasive mucinous AC is an exception: TTF1- 
CD20+ CDX2+ .

Positivity for some IHC markers such as ТТF1 
and p63 is associated with unfavourable progno-
sis (10).
Molecular typing 

Tumor samples from patients with NSCLC are 
tested for predictive biomarkers (markers, asso-
ciated with the treatment) to individualized the 
therapy on the base of the speci�c genetic muta-
tions in the cancer. The main types of genes with 
prognostic and predictive signi�cance in NSCLC 
are part of the signal pathway EGFR/KRAS/RAF/
MEK/ERK (2).

The genetic product of epidermal growth fac-
tor receptor (EGFR) is a transmembrane receptor 
of epithelial cells, which is activated after binding 
with growth factors, its’ tyrosine-kinase increases 
and starts RAS, RAF, MEK and other signal path-
ways. The receptor is overexpressed, when it mu-
tates, and it is found in 10-15% of cases with AC 
(2). 

The genetic product of KRAS is guanosine-
3-phosphatase banding protein and its produc-
tion is started by the activated EGFR. KRAS point 
mutations are found in about 30% of patients 
with NSCLC and they cause proliferation and 
slowly apoptosis of the tumor cells. Mutations in 
this gene are associated with poor prognosis and 
are predictive markers for no response to therapy 
with cisplatin/vinorelbine (2). 

Gene ALK (anaplastic lymphoma kinase) is 
tyrosine-kinase receptor. Usually a new fused 
gene is formed by pericentric inversion of the 
short branch of chromosome 2, which results 
with kinase activation. This mutation is found in 
4-7% of lung cancers and is associated with AC 
and younger patients. Presence of ALK- trans-
location does not overlap with other oncogenic 
mutations and could be found with FISH method 
with dual colour probe (2). ALK- translocations are 
associated with poor prognosis (10).

Two algorithms recommended for genetic test-
ing of non small cell lung cancer (2): 
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1. Туморната тъкан първо се тества за EGFR-му-
тации и ако е див тип, се продължава с ALK-
тест с FISH. 

2. Започва с анализ на KRAS-мутационен статус. 
KRAS-, EGFR- и ALK-мутациите са взаимоиз-
ключващи се и KRAS-мутирали тумори (20-
30% от НДКБК) не се тестват за EGFR-мутации 
или ALK-транслокации. Този алгоритъм е по-
бавен, но икономически по-изгоден.

Молекулно-таргетна терапия 
Съобщенията за постигане на ефект от мо-

лекулярно-таргетната терапия, при опреде-
лени хистологични варианти на БК, показват 
необходимост от точна класификация и раз-
граничаване на субтиповете БК, особено на 
ендоскопски биопсии (33). 

EGFR активиращите мутации са благоприятен 
прогностичен и валидиран предиктивен мар-
кер за отговор и удължен безрецидивен пери-
од на преживяемост след лечение с тирозин-
киназни инхибитори при авансирал АК (28). 
Поради различия в терапевтичния отговор на 
сквамозния карцином и АК се препоръчва да 
се утoчнява вида на НДКБК. Напредналите слу-
чаи на АК са показани за терапия с premetrexed, 
за разлика от ПКК (33). При БК със сквамозна 
диференциация са описани животозастраша-
ващи кръвоизливи у пациенти третирани с 
bevacizumab, докато у пациенти с АК е отчетен 
благоприятен отговор на лечението (27).
Хистопатологична класификация

Класификацията на БК от 2004 на WHO се ба-
зира предимно на морфология с рутинно оц-
ветяване. През 2011 бе публикувана мултидис-
циплинарна класификация на БК, съдържаща 
нова и специфична терминология и стандарти-
зирани диагностични критерии (11).

Новата класификация (33) на БК е представе-
на в Табл.1. 
Недостатъци на старата класификация
• Терминът бронхиолоалвеоларен карцином 

(БАК) е използван при пациенти с широк 
спектър от клинични, рентгенологични, па-
тологични и молекулярно биологични вари-
ации и в новата класификация се заменя от 5 
нови и терминологично различни лезии.

• Категорията „смесен подвид” е покривала 
голяма част от резекционните материали – 
повече от 90%, въпреки голямата вариабил-
ност на клиничните, рентгенологичните, хис-
тологичните и молекулярни характеристики.

• Предишната класификация на СЗО е основно 
хисто-морфологична класификация, на база-
та на резецирани материали. 

• При по-голямата част от случаите заболява-
нето е в напреднал стадий и диагнозата се 
поставя върху малък биопсичен и/или цито-
логичен материал.

• Настоящите разбирания, че хистологичното 
типизиране и мутациитe са важни за избора 
на лечение при пациенти с напреднал АК, 
налагат необходимостта от нова класифика-
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1. First the tumor sample is tested for EGFR-muta-

tions and then if it is a “wild-type” FISH method 
for ALK- translocations should be used.

2. The algorithm begins with KRAS-mutation 
analysis. KRAS-, EGFR- и ALK-mutations are 
mutually exclusive, so tumors with KRAS-mu-
tations (20-30% of all NSCLC) are not tested for 
EGFR-mutations or ALK-translocations. For this 
algorithm more time is needed, but it is more 
economic. 

Molecular-targeting therapy 
Recent publication, concerning the e�ects of 

molecular-target therapy in a certain histological 
types of lung cancers, revealed the need of exact 
classi�cation and di�erentiation of lung cancer 
subtypes, especially for the samples from endo-
scopic biopsies (33). 

EGFR mutations are good prognostic and vali-
dated predictive marker in cases with advanced 
AC for e�ective treatment with tyrosine-kinase 
inhibitors and high survival rate (28). The sub-
type of the NSCLC should be known, because 
of the di�erences in the therapeutic answer of 
squamous-cell cancer and AC. Advanced cases of 
AC are suitable for treatment with premetrexed 
in contrast to squamous-cell cancer (33). In cases 
of lung cancer with squamous di�erentiation, 
life-threatening haemorrhages during treatment 
with bevacizumab were observed, while in pa-
tients with AC the treatment was favourable (27).

Histopathological classi�cation 
Lung cancer classi�cation (WHO, 2004) was 

based on routine stained morphological samples. 
In 2011 a multidisciplinary lung cancer classi�ca-
tion with new speci�c terminology and standard-
ized diagnostic criteria was published (11).

The new lung cancer classi�cation (33) is pre-
sented in Table 1.
Disadvantages of the old classi�cation: 
• The term “bronchoalveolar carcinoma” is used in 

many cases with di�erent clinical, radiographic, 
pathologic and molecular biological variants 
and in the new classi�cation it was substituted 
with 5 new and di�erent terms for the lesions. 

• The histological results for many samples (more 
than 90%) were interpreted as “mixed subtype”, 
although the di�erences in clinical, radiograph-
ic, histological and molecular characteristics of 
the tumor. 

• The WHO Lung Cancer classi�cation 2004 was 
histomorphological classi�cation, based surgi-
cally resected specimens. 

• Most of the cases were in advanced stages of 
the disease and a small biopsy/cytological sam-
ple were used for diagnosing. 

• The present concept for therapy, based on his-
tological and molecular testing results in cases 
with advanced AC, require a new classi�cation, 
which will be useful in cases with diagnostic 
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Табл. 1. Мoдифицирана класификация на бело-
дробните карциноми от резекционни материали 
WHO 2004, IASLC/ATS/ERS 2011.

• Преинвазивни лезии

Сквамозна дисплазия/карцином ин ситу
Атипична аденоматозна хиперплазия
Аденокарцином ин ситу:

- немуцинозен
- муцинозен
- смесен тип 

Дифузна идиопатична белодробна невроендокринно-клетъчна 
хиперплазия 

• Плоскоклетъчен карцином

Варианти
Папиларен
Светлоклетъчен
Дребноклетъчен (вероятност да отпадне)
Базалоиден

• Дребноклетъчен белодробен карцином (ДКБК) 

ДКБК- чист тип
Комбиниран дребноклетъчен карцином 

• Аденокарцином (АК)

Минимално инвазивен аденокарцином (МИА)

МИА ≤3 cm с предоминантно лепидичен строеж и инвазия  
≤5 mm 

- немуцинозен
- муцинозен
- смесен тип

Инвазивен АК

Предоминиращ лепидичен растеж (предишен немуцинозен БАК) 
с >5 mm инвазия

Предимно ацинарен
Предимно папиларен
Предимно микропапиларен
Предимно солиден строеж с продукция на муцин 

Варианти на инвазивен АК

Инвазивен муцинозен АК (предишен муцинозен БАК)
Колоиден
Фетален (с ниска и висока степен на малигненост)
Ентеричен тип инвазивен АК

• Едроклетъчен Карцином (ЕКК)

Варианти 
Едроклетъчен невроендокринен (ЕКК НЕК )
Комбиниран ЕКК НЕК 
Базалоиден карцином
Приличащ на лимфоепителиом карцином
Светлоклетъчен карцином 
Едроклетъчен карцином с рабдоиден фенотип

• Аденосквамозен карцином

• Саркоматоиден карцином

Плеоморфен
Източеноклетъчен
Гигантоклетъчен
Карциносарком
Пулмонален бластом
Други

• Карциноидни тумори

Типичен карциноид 
Атипичен карциноид 

• Карциноми, сходни със слюнчените жлези

Мукоепидермоиден
Аденоиднокистичен
Епимиоепителиален карцином

Table. 1. Modi�ed lung cancer classi�cation based on 
surgically resected specimens WHO 2004, IASLC/ATS/
ERS 2011.

• Preinvasive lesions

Squamous dysplasia/ carcinoma in situ 
Atypical adenomatous hyperplasia 
Adenocarcinoma in situ:

- non mucinous 
- mucinous 
- mixed type 

Di�use idiopathic pulmonary neuroendocrine cell hyperplasia 

• Squamous-cell carcinoma

Variants
Papillary
Clear cell
Small cell (probably will drop out)
Basaloid

• Small cell lung cancer (SCLC) 

SCLC- pure type
Combined small cell carcinoma

• Adenocarcinoma (АC)

Minimally invasive AC (МIА)

МIА ≤3 cm with predominant lepidic growth and invasion  
≤5 mm:

- non mucinous 
- mucinous 
- mixed type

Invasive АC

Predominant lepidic growth (the formerly non mucinous BAC)  
with invasion >5 mm:

acinar predominant 
papillary predominant
micropapillary predominant
solid predominant with mucin production

Variants of invasive AC 

Invasive mucinous AC (formerly mucinous BAC carcinoma)
Colloid 
Fetal (low and high grade)

• Large-cell carcinoma (LCC)

Variants
Large-cell neuroendocrine carcinoma (LCC NEC)
Combined large-cell neuroendocrine carcinoma Basaloid
Lymphoepithelioma-like carcinoma
Clear cell
Large-cell lung carcinoma with rhabdoid phenotype

• Adenosquamous carcinoma

• Sarcomatous tumors

Pleomorphic
Spindle cell carcinoma
Giant cell carcinama
Carcinosarcoma
Pulmonary blastoma
Other

• Carcinoid 

Typical carcinoid
Atypical carcinoid

• Salivary gland–like carcinoma 

Mucoepidermoid carcinoma
Adenoid cystic carcinoma
Epithelial-myoepithelial carcinoma
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ция, която да решава по-добре диагностич-
ните проблеми и оползотворяването на ма-
териалите взети чрез малки биопсии и/или 
цитологично изследване.

Цели на новата класификация
• Новата класификационна стратегия е бази-

рана на мултидисциплинарен подход към бе-
лодробния АК, включващ клинични, молеку-
лярни, радиологични и хирургични данни, но 
е първично базирана на хистологичния вид 
на тумора с концептуалната идея, че диагно-
зата е най-точна, когато е екипна и с оглед на:
- преодолявяне на съществуващите про-

тиворечия между патолози и клиницисти 
при използване на термина АК на белия 
дроб;

- постигане на международен стандарт за 
хистологична класификация на подтипо-
вете на АК на белия дроб.

• Определяне на хистологичните, рентгено-
логични и молекулярни подтипове на АК на 
белия дроб.

• Постигане на международен консенсус за 
приемане на предлаганата класификация.
Хистопатологията е базата на тази класифи-

кация, но диагнозата на БК е мултидисциплина-
рен процес в резултат на клинични, радиоло-
гични, молекулярни и хирургични наблюдения 
(33). Една от прицелните теми за промени в 
тази класификация е БАК, поради използването 
му при различни и нееднозначни форми на бе-
лодробен карцином. За пръв път A. Liebow (26) 
въвежда термин за означаване на периферни 
аденокарциноми, при които злокачествените 
клетки растат в редица по протежението на 
непроменена алвеоларна септа, измествайки 
нормалните епителни клетки, които я покриват 
– лепидичен модел на растеж. 

В публикуваните класификации на БК на СЗО 
от 1999 и 2004, БАК е включен, но в литерату-
рата се забелязва използването на този термин 
за означаване на различни състояния:
- солитарен малък неинвазивен периферен 

(27) белодробен тумор с 100% 5-годишна 
преживяемост;

- инвазивен АК с минимална инвазия, който 
има приблизително 100% 5-годишна прежи-
вяемост (14, 37);

- смесен подтип инвазивен АК (16);
- муцинозен и немуцинозен подтипове на ту-

мори, преди известни като БАК (18);
- напреднало разпространено заболяване с 

много ниска преживяемост (34).
Иновационни аспекти на новата класифи-
кация (15): 
• Хистологичните категории са разделени 

на преинвазивни-аденокарцином ин ситу 
(АКИС), минимално инвазивен аденокарци-
ном (МИА) и инвазивен АК.

• Посочени са диагностични алгоритми на 
поведение при малки биопсии и цитология, 
каквито не съществуват в предходните кла-
сификации на СЗО.

АДЕНОКАРЦИНОМ НА БЕЛИЯ ДРОБ 
В СВЕТЛИНАТА НА НОВАТА МЕЖДУ-
НАРОДНА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА 
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РЕШЕНИЯ, ПРЕПОРЪКИ
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di�culties and for better utilization of the small 
biopsies or cytological samples.

Aims of the new classi�cation: 
• The new classi�cation is based on multidisci-

plinary approach to the lung AC, concerning 
clinical, molecular, radiological and surgical 
characteristics of the tumors, but also and their 
morphology. The team approach ensures accu-
rate �nal diagnosis and also helps to:

- overcome the discrepancies between pathol-
ogists and clinicians concerting the lung AC;

- perform an international standard for histo-
logical classi�cation of lung AC subtypes.

• Determination of the histological, radiological 
and molecular subtypes of lung AC subtypes. 

• International consent for accepting the new 
classi�cation. 
Histopathology is the base of this classi�ca-

tion, but the diagnosis “lung cancer” is multidis-
ciplinary process (clinical, radiological, molecular 
and surgical observations) (33). One of the most 
signi�cant changes in the new classi�cation, con-
cerns the bronchoalveolar carcinoma, because 
it is used for di�erent and ambiguous forms of 
lung cancer. The term bronchoalveolar carcinoma 
was introduced for �rst time by A. Liebow (26) for 
peripheral AC, in which the malignant cells has 
grown along to the extent of unaltered alveolar 
septa and substituted the normal epithelial cells 
- lepidic growth model.

The term brochoalveolar carcinoma is included 
in the WHO Lung cancer classi�cations 1999 and 
2004, but it was used to indicate of di�erent le-
sions: 
- Solitary small non-invasive peripheral (27) lung 

cancer with 100% 5- years survival rate;

- Minimally invasive adenocarcinoma, which is 
with nearly 100% 5- years survival rate (14,37);

- Invasive mixed cell adenocarcinoma (16);
- Mucinous and non-mucinous subtype of tumors 

(formerly bronchoalveolar carcinoma) (18); 
- Advanced defuse disease with very low survival 

rate (34).
Innovative aspects of the new classi�cation 
(15): 
• Histlogically AC could be preinvasive AC in situ, 

minimally invasive AC, invasive AC. 

• Introducing new diagnostic algorithms for 
small biopsies and cytology samples (not in-
cluded in WHO classi�cations 1999 and 2004). 
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• Посочени са модели за рекласифициране 
до 85% от случаите с т.н. „смесен тип адено-
карцином”; препоръчва се да не се използва 
вече термина БАК.

• Препоръчан е и алгоритъм на поведение за 
уточняване на диагнозата при малки биоп-
сии и цитология чрез последващо ИХХ и мо-
лекулярно изследване.

Поведение за диагностика на малки биоп-
сии (33):

Повечето от пациентите с БК се диагностици-
рат в напреднал стадий, поради което опера-
тивната интервенция не е метод за лечение и 
резекционен материал не е наличен. В около 

Табл. 2. Класификация на белодробните карциноми от малки биопсии WHO 2004, IASLC/ATS/ERS 2011.

Класификация WHO 2004 Малки бипсии /Цитология IASLC/ATS/ERS 2011

Аденокарцином (АК)
Смесен тип
Ацинарен
Папиларен
Солиден

Ясно представени морфологични данни за AK - описват се модели на строеж (вкл. 
микропапиларен модел, невключен в Kласификация  WHO 2004)
Ако има само „лепидичен” растеж да се добави в коментар- не може да се 
изключи инвазивна компонента на тумора.

Няма еквивалент в класификацията 2004 година Липсват явни морфологични данни за АК при позитивен маркер за АК напр.TTF1 
Недребноклетъчен карцином - НДКК, фаворизира се АК

БАК (немуцинозен)
АК с „лепидичен”, неинвазивен растеж 
Aко има само „лепидичен” растеж да се добави в коментар- не може да се изключи 
инвазивна компонента в тумора.

БАК (муцинозен) Муцинозен АК (описва се хистологичния модел)

Фетален Аденокарцином с фетален строеж

Муцинозен (колоиден) Аденокарцином с продукция на колоид 

Карцином тип „пръстен с камък” Аденокарцином  с вътреклетъчна слузопродукция - signet ring белези 
(описва се хистологичния строеж)

Светлоклетъчен Аденокарцином със светлоклетъчна морфология (описва се хистологичния 
строеж)

Сквамозен/плоскоклетъчен карцином
Папиларен
Светлоклетъчен
Дребнокетъчен
Базалоиден

Налице са ясни морфологични белези на плоскоклетъчен карцином (ПКК)
Сквамозен/плоскоклетъчен карцином

Няма еквивалент в класификацията 2004 година Липсват явни морфологични данни за ПКК, позитивен маркер за ПКК- напр. p40, p63 
НДКБК - фаворизира се  плосколетъчен карцином 

Дребноклетъчен белодробен карцином (ДКБК) Дребноклетъчен белодробен карцином (ДКБК)

Едроклетъчен карцином
НДКБК - неопределен тип (НОТ), липсват ясни морфологични белези за АК 
или ПКК, негативни или объркващи данни от ИХХ, негативни ИХХ данни за 
невроендокринна диференциация

Едроклетъчен невроендокринен карцином 
ЕКНЕК

НДКБК с невроендокринна морфология (позитивни невроендокринни 
маркери), възможен  ЕКНЕК

Едроклетъчен карцином с невроендокринна 
морфология 

НДКБК с невроендокринна морфология  (негативни  невроендокринни 
маркери);
НДКБК, при който се подозира  ЕКНЕК, но оцветяванията за НЕ диференци-
ация са негативни

Аденосквамозен карцином

Морфологични данни за адено- и плоскоклетъчен карцином в отделни 
туморни популации – НДКБК-НОТ (добавя се в коментар, че се намират 
жлези и плоскоклетъчна компонента и може да представлява  аденосква-
мозен карцином)

Няма еквивалент в класификацията 2004 година

Липсват морфологични данни за АК и ПКК карцином, но ИХХ оцветяване 
фаворизира отделни жлезиста и плоскоклетъчна компонента 
НДКБК - НОТ (добавят се резултатите от ИХХ изследвания и в коментар се 
добавя: може да представлява  аденосквамозен карцином)

Саркоматоиден карцином
НДКБК - ниско диференциран източеноклетъчен или гигантоклетъчен 
карцином (добавя се ако има намерени АК или ППК)

• A models for reclassi�cation of 85% of the cases 
with “mixed cell AC”; it is recommended bron-
chioloalveolar carcinoma to be dropped. 

• An algorithm for diagnoses small biopsies and 
cytology samples with subsequent IHC and 
molecular testing.

Algorithm for diagnosis of small biopsies (33):

Most of the patients are diagnosed in advances 
stages of the disease and because of this the sur-
gical operation is not a method of choice and a 
resected sample is not available. Small biopsies 
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Table 2. Lung cancer classi�cation, based on small biopsies samples WHO 2004, IASLC/ATS/ERS 2011.

Classi�cation WHO 2004 Small biopsies/ Cytology IASLC/ATS/ERS 2011

Adenocarcinoma (АC)
Mixed type
Acinar
Papillary
Solid

Clear morphological features of AC- di�erent growth patterns are described (including 
micropapillary model, not de�ned in WHO 2004 classi�cation). It should be noted if the 
growth model is “lepidic”- an invasive component could not be excluded.

No equivalent in 2004 classi�cation Positive marker for AC (for example TTF1) but no clear morphological features for AC.  
Non-small cell lung carcinoma (NSCLC), the diagnosis AC is favoured. 

Bronchoalveolar carcinoma (BAC, non mucinous) АC non-invasive lepidic growth. If only a lepidic growth pattern is presented, it 
should be noted that the invasive component of the tumor could not be excluded.

Bronchoalveolar carcinoma (BAC, mucinous) Mucinous АC (description of histological structure).

Fetal AC with fetal structure

Mucinous (colloid) AC with colloid production 

Signet ring cell carcinoma AC with intracellular mucin production - signet ring features (description of 
histological structure).

Clear cell AC with clear cell morphology (description of histological structure).

Squamous-cell carcinoma
Papillary
Clear cell
Small cell 
Basaloid

Squamous-cell carcinoma – presence of clear morphological features of squamous-
cell carcinoma. 

No equivalent in 2004 classi�cation 
Positive marker for squamous-cell carcinoma (for example p40, p63) but no clear 
morphological features for squamous-cell carcinoma. Non-small cell lung carcinoma 
(NSCLC), the diagnosis squamous-cell carcinoma is favoured. 

Small-cell lung cancer (SCLC) Small-cell lung cancer (SCLC)

Large-cell lung cancer 
NSCLC- NOS (not otherwise speci�ed) – no clear morphological features of AC or 
squamous-cell carcinoma, negative or equivocal IHC results and negative IHC results for 
neuroendocrine di�erentiation.  

Large-cell neuroendocrine carcinoma (LC NEC) NSCLC with neuroendocrine morphology (positive neuroendocrine markers). Likely 
LC NEC.

Large-cell carcinoma with  neuroendocrine 
morphology 

NSCLC with neuroendocrine morphology (negative neuroendocrine markers).  
NSCLC, in which a LC NEC is suspected, but IHC markers for neuroendocrine 
di�erentiation are negative.

Adenosquamous carcinoma
Focal morphology features of AC and squamous-cell carcinoma- NSCLC - NOS (it 
should be noted when there are focal evidences for acinar and squamous-cell   
components and could be an adenosquamous carcinoma). 

No equivalent in 2004 classi�cation 

No morphological data for AC or squamous-cell carcinoma, but separate 
acinar and squamous-cell components are favourised by IHC markers.  NSCLC 
- NOS (results from IHC test are added; it should be noted that it could be an 
adenosquamous carcinoma).

Sarcomatous tumors
NSCLC - low di�erentiated spindle cell or giant cell carcinoma (it should be 
noted if an AC or squamous-cell components are found). 

70% от случаите с БК, диагнозата се поставя на 
малки биопсии и/или цитология (35). Затова 
новата класификация на белодробни карци-
номи е изготвена въз основа на материали от 
малки биопсии ( табл. 2).

При адекватен биопсичен и цитологичен 
материал, патологът е в състояние да постави 
своята диагноза и разграничи вариантите на 
белодробния карцином, когато те отговорят 
на класическите критерии за отделните типове 
(33). Препоръчва се в заключението да се отбе-
лязва когато това е направено само на базата 
на рутинна светлинна микроскопия. Поради 
съществените различия в специфичния тера-
певтичен подход, разграничаването на АК от 
другите типове е особено наложително. Пове-
дението за оценка на материали от малки би-
опсии и цитология е представен на фиг. 1.
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and/or cytology samples are used to diagnosis 
about 70% of the lung cancer cases (35). For this 
reason the new classi�cation is based on small bi-
opsies samples and it is presented in table 2.

When the biopsy material is adequate, the pa-
thologist can give a histological veri�cation and 
to di�erentiate the lung cancer types, when they 
correspond to classical criteria (33). It is recom-
mended to mark when for the histological re-
sult is used only routine stains and microscopy. 
Because of signi�cant di�erences in the therapy 
answers, it is essential to distinct AC from other 
types of lung cancer. Algorithm for assessing the 
samples of small biopsies and cytology is present-
ed on �gure 1. 
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Обобщение на препоръките за патологията 

1. Да се спре употребата на термина БАК – стро-
га препоръка.

2. За малки (≤3 cm) единични аденокарциноми с 
изцяло лепидичен растеж се препоръчва тер-
мина АКИС, което определя пациентите, като 
болни със 100% болестно-специфична прежи-
вяемост, ако лезията е изцяло резецирана.

3. За малки (≤3 cm) солитарни аденокарциноми с 
предимно лепидичен растеж и малки огнища 

Recommendations for the pathology- general 
conclusions
1. Suspend the usage of the term “bronchoalveo-

lar cancer”- strong recommendation.
2. Small (≤3 см), solitary AC with pure lepidic 

growth could be indicated as AC in situ. Such 
patients are with 100% disease speci�c survival 
if the lesion has been completely resected.   

3. Small (≤3 см), solitary AC with predominant 
lepidic growth pattern and invasion ≤0.5см 

стъпка
step

Позитивна биопсия 
(ФБС, ТББ и др. в зависимост 
от локализацията на тумора). 
Позитивна цитология (от изливи, 
аспирати, смивове, четкова биопсия).
Positive biopsy (FBS, TBB and other, 
according to the tumor localization). 
Positive cytology (pleyral e�usions, 
aspirations, brush biopsies).

стъпка
step

стъпка
step

Прилага се помощен панел от един
ИХХ маркер за ПКК и един за АК и/или 
оцветяване зз муцин алцианово синьо/ПАС
It is used an additive panel with one IHC marker 
for squamose-cell lung cancer and one marker 
for AC and/or mucin alcian blue stain/PAS.

Ако туморната тъкан е неадекватна за 
молекулярен анализ се обсъжда 

ребиопсиниране на пациента - виж стъпка 1.
If tumor tissue sample is not adequate or 

molecular testing, re-biopsying is considered - 
see step 1.

Невроендокринна (НЕ) 
морфология, едри клетки, НЕ, 
ИХХ+(Syn, Chg A)
NE morphology, large cells, HE, 
IHC+, +(Syn, Chg A)

НE морфология, дребни клетки, 
липса на ядърца, НЕ, ИХХ+, 
TTF-1 +/-, CK+
NE morphology, small cells, lack of 
nuclcoli, HE, IHC+, TTF-1 +/-, CK +

Дребноклетъчен карцином - ДКБК
SCLC

Кератинизация, кератинови 
перли и/или вътреклетъчно 
кератинообразуване
Keratinization, keratin pearls 
and/or intracellular keartinization

Хистологично: “лепидичен” растеж, папиларен или 
ацинарен строеж.
Цитологично: триизмерна огранизация, клетки с нежна 
пенеста/вакуолизирана прозрачна цитоплазма.
Ексцентрично рзположени ядра с фин хроматин и често 
проминентни нуклеоли.
Histologically: lepidic growth, papillary or acinar growth 
pattern.
Cytologically: three dimensional organization, cells with nely 
foamed or vacuolated clear cytoplasm. Eccentric located nucleus 
with ne chromatin and frequently with prominent nucleoli.

Класическа морфология за АК
AC-classic morphology

Класическа морфология
Плоскоклетъчен карцином - ПКК
NSCLC, the diagnosis “squamous-cell 
lung cancer” is favoured.

Позитивен ИХХ маркер за АК 
и/или муции и негативен ИХХ 
маркер за ПКК (или слабо 
позитивен) в отделни клетки
Positive IHC marker for AC and/or 
mucin and focaly negative (or weak 
positive) IHC marker for 
squamous-cell carcinoma.

Молекулярен анализ
• EGFR-мутации, K-RAS-мутации
• EML4-anaplastic lymphoma kinase (ALK)
Molecular testing
• EGFR-mutations, K-RAS-mutations
• EML4-ALK (anaplastic lymphoma kinase)

Липса на явни морфологични белези 
за АК или ПКК: НДКБД - НОТ
Lack of morphology criteria for AC or 
squamous-cell carcinoma: NSCLC

ИХХ - негативен, муцин - негативен
IIIC - negative, mucin-negative

НДКБК, фаворизира се 
диагнозата АК

NSCLC, the diagnostics “АC” 
is favored.

Позитивен ПКК маркер.
Негативен АК маркер / 
муцин - негативен
Positive for squamous-cell 
lung cancer marker 
negative for AC marker/ 
mucin-negative

Позитивен ИХХ маркер за 
АК и/или муцин и 
позитивен ИХХ маркер за 
ПКК в отделни клетки
Positive IHC maker for AC 
and/or mucin and positive 
IHC marker for squamous-cell 
lung cancer as focal 
positivity.

Класическа морфология
Плоскоклетъчен карцином - ПКК

Classic morphology
Squamous-cell carcinoma

НДКБК
Едроклетъчен НЕК

NSCLS
LC-NET

НДКБД-НОТ. Възможно е да се касае 
за аденосквамозен карцином.
NSCLC-NOS. May be it refers to an 
adenosquamous carcinoma.

НДКБД-НОТ 
NSCLC-NOS

Фиг. 1. Диагностичен алгоритъм за белодробен карцином от малки биопсии. ИХХ-имунохистохимия; НДКБК-НОТ- недребноклетъчен 
белодробен карцином. неопределн тип; АК-аденокарцином; ППК-плоскоклетъчен карцином; Syn - synaptophysin,  
Chg A chromogranin A.
Fig. 1. Diagnostic algorithm for lung cancer samples from small biopsies. IHC- immunohistochemistry;NSCLC-NOS- non-small cell lung 
cancer, not otherwise speci�ed; AC-adenocarcinama;; Syn- synaptophysin, Chg A chromogranin A; FBS-�brobronchscopy;  
TBB- transbronchial biopsy.
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на инвазия, съответстваща ≤0.5cm се препо-
ръчва нова концепция на минимално инва-
зивен АК - МИА, за да определи пациентите с 
около 100% болестно- специфична преживяе-
мост при пълно отстраняване на лезията.
ЗАБЕЛЕЖКА: Измерването на инвазията в 

случаите с липса на дезмоплазия може да е за-
труднено. Повечето МИА са немуцинозни, ряд-
ко са муцинозни.
4. За инвазивни аденокарциноми се предлага 

подходящо субтипизиране на база на предо-
миниращия архитектурен хистологичен мо-
дел полуколичествено с описание на всички 
представени модели -процент на подтипове-
те през интервал от 5% (слаба препоръка).

5.  При пациенти с множествен АК се предлага 
подходящо хистологично субтипизиране за 
изясняване кога туморите са метастази или 
синхронни или метахронни прояви.

6. За муцинозните АК, преди класифицирани 
като смесен подтип, където преобладаващи-
ят подтип е предишният „муцинозен БАК” се 
препоръчва употребата на термина АК с пре-
обладаващ лепидичен модел- LPA (lepidic 
predominante adenocarcinoma) и да спре 
употребата на термина „смесен подтип” 
(строга препоръка).

7. При пациенти с ранен стадий на АК се препо-
ръчва добавката „преобладаващ микропапи-
ларен модел” когато е налична, поради асоци-
ацията с лоша прогноза (строга препоръка).

8. За АК, преди класифицирани като муцино-
зен БАК се препоръчва те да се отделят от АК 
(преди означавани като немуцинозни БАК) и 
според преобладаването на лепидичен спря-
мо инвазивен растеж, те да се означават като:
 Муцинозен АИС
 Муцинозен МИА или 
 Откровен инвазивен муцинозен АК.

9. За малки биопсии и цитология се препоръч-
ва термина НДКБК, освен това да се опреде-
ля като по-специфичен тип като АК или сква-
мозен/плоскоклетъчен карцином, когато е 
възможно (строга препоръка).

10. Препоръчва се терминът НДКБК - неопре-
делен тип (НОТ) да се използва колкото е 
възможно по-малко, само тогава, когато по-
специфична диагноза не е възможна с мор-
фологична и/или специфични оцветявания 
(строга препоръка).
Новите диагностични категории за малките 

бипсии по класификацията на IASLC/ATS/ERS 
2011 и техните съответстващи от старата на 
СЗО 2004 година са представени на табл. 2.

По-важни препоръки за добрата практика в 
патологията 
1. Когато диагнозата се поставя на малки би-

опсии или цитология трябва да се изяснява 
кога диагнозата е основана само на светлин-
на микроскопия или са използвани и специ-
ални оцветявания.
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could be interpreted as minimally invasive AC 
(MIAC). Such patients also have 100% disease 
speci�c survival if the lesion has been com-
pletely resected

Note: Assessing the depth of invasion is di�-
cult in cases without desmoplasia. MIAC are pre-
dominantly non-mucinous.

4. An appropriate semiquantitativ subtyping was 
suggested for invasive AC on the base of their 
predominant histological pattern with descrip-
tion of all presented patterns- percent of sub-
types with 5% intervals (weak recommenda-
tion). 

5. Histological subtyping with determination 
if the lesions are metastasis, synchronous or 
metachronous tumors.

6.  It is recommended to use the term lepidic pre-
dominante adenocarcinoma (LPAC) instead of 
mucinous AC with predominance of mucinous 
bronchoalveolar carcinoma subtype (formerly 
mixed subtype). The usage of mixed subtype 
should be discontinued (strong recommenda-
tion).  

7. Patients with AC in early stage should be 
indicated if there is “micropapillary predomi-
nance pattern”, because of association with 
poorer prognosis (strong recommendation). 

8. AC (formerly mucinous bronchoalveolar carci-
noma) should be in a separate group, apart from 
AC (formerly non-mucinous bronchoalveolar 
carcinoma) and according to the lepidic or 
invasive  growth pattern, they could be: 

 Mucinous AC in situ;
 Minimally invasive mucinous AC or 
 Undisputedly invasive mucinous AC

9. The term non-small cell lung cancer should be 
use for histological samples from small biopsies 
and cytological samples and when it is possible, 
the histological subtype should be determined- 
AC or squamous-cell carcinoma (strong recom-
mendation).

10. It is recommended the term NSCLC not oth-
erwise speci�ed (NOS) to be used only in cases 
when a more concrete diagnosis could not be 
given even the morphologic and/or speci�c 
stainings (strong recommendation).

The new diagnostic criteria for small biopsies 
samples, according to the IASLC/ATS/ERS 2011 
classi�cation and their corresponding criteria 
from the WHO 2004 classi�cation are presented 
on table 2.  
Some of the most important recommendations 
for good pathological practice 
1. Small biopsies and cytological samples should 

be indicated when for the pathological testing  
only a light microscopy or and a speci�c 
stainings were used.  



83

reviews

Thoracic Medicine
Volume VI, June 2014, Issue 2

2. Тъканните материали трябва да се обработ-
ват не само за поставяне на диагноза, но така, 
че да има и достатъчен материал за имуно-
хистохимични и молекулярни изследвания.

3. Всяка институция трябва да организира 
мултидисциплинарен екип, който да коор-
динира оптималното получаване на биопси-
чен/цитологичен материал и обработката му, 
както и експедиция за генетично изследване, 
с оглед насочване за подходящо лечение на 
пациентите с напреднал БК.

4. Термините АИС и МИА не трябва да се из-
ползват при малки биопсии и цитология. Ако 
при малки биопсии е наличен неинвазивен 
растеж, следва да се означава като лепиди-
чен модел.

5. Терминът "едроклетъчен карцином" не 
следва да се използва за диагноза на малки 
биопсии или цитология. Трябва да се огра-
ничи само за резекционни материали когато 
туморът е изследван за изключване на ком-
поненти с друга диференциация.

6. Когато съществуват паралелно цитологично 
и биопсично изследване, те трябва да се оце-
няват заедно, за да се постигне максимална 
специфична оценка и се избегне различие в 
диагнозата.

7. В морфолотичното заключение на патолога 
да не се използва терминът „несквамозен 
карцином”. В малки биопсии/цитология па-
тологът следва да класифицира НДКБК като: 
аденокарцином сквамозен карцином, НД-
КБК-НОТ или с други термини от настоящата 
класификация.

8. Тумори, които показват белези на сарком 
като изразен ядрен полиморфизъм, малигне-
ни гигантски клетки или източеноклетъчна 
морфология, трябва преференциално да се 
разглеждат като АК или сквамозноклетъчни 
карциноми, ако има ясни жлезни или сква-
мозни белези, тъй като това е в състояние да 
повлияе на поведението. Ако такива белези 
липсват трябва да се използва термина сла-
бо диференциран НДКБК с гигантоклетъч-
ни и/или източеноклетъчни белези (според 
това, кои белези са налични).

9. Невроендокринни ИХХ маркери трябва да се 
използват само в случаи, където се подозира 
невроендокринна морфология, ако такава 
липсва – не се прилагат.

По-важни препоръки за бъдещи патологич-
ни изследвания на нерешените проблеми 

Критериите за МИА са основани на ограни-
чен брой публикувани данни и подлежат на 
бъдещо потвърждаване, включително и реди-
ца въпроси като:
1. „Лепидичният” модел може понякога да е 

представен от туморни клетки с ядрен ати-
пизъм, напомнящ този от съседния инвази-
вен модел. Не е ясно дали това е “in situ” или 
инвазивен компонент на карцинома.

2. Tissues specimens should be insu�cient 
quantity so that ICH and molecular tests to be 
performed.

3. In each institution a multidisciplinary team 
should be formed to coordinate the taking 
and processing of the cytological/ histological 
samples, and subsequent genetic testing, so 
the patients with lung cancer in advanced 
stage to be treated adequately.  

4. The terms AC in situ and minimally invasive 
AC should not be used for small biopsies and 
cytological samples. If there is non invasive 
growth pattern, it should be indicated as lepidic 
pattern.

5. The term “large cell carcinoma” could 
not be used in diagnostic of small biopsies 
and cytological samples. It could be use 
for excisional biopsy samples when other 
diagnoses were excluded.  

6. Cases with both cytological and histological 
results, they should be interpreted parallel 
for more speci�c �nal diagnose and to avoid 
di�ering in the results.  

7. In the �nal histological diagnosis the term "non-
squamous carcinoma" must not persists. For 
small biopsies and cytological samples NSCLC 
could be classi�ed as: AC, squamous carcinoma, 
NSCLC-NOT or other terms from the current 
classi�cation.

8. Tumors with features of sarcomas (such as 
nucleus polymorphism, malignant giant cells 
or spindeled cell morphology) should be 
interpreted as AC or squamose cell carcinomas if 
acinouse or squamose feachures are observed, 
because this is important for the therapy.  If 
such features are not observed, the result could 
be interpreted as low di�erentiated NSCLC with 
giant cell or spindle cell features (according to 
the predominant cells). 

9. Neuroendocrine IHC markers should be used 
only in cases, in which a neuroendocrine 
morphology is suspected, otherwise they 
shouldn’t be performed.  

More important recommendations for future 
pathologic researches concerning unresolved 
problems 

The criteria for minimally invasive AC are based 
on limited number of publications and will be 
con�rmed in the future, along with other prob-
lems like:
1. Sometimes the lepidic growth model could be 

presented with tumor cells with atypical nuclei, 
resembling to those from the neighboring 
invasive model. It is not clear whether this is a 
carcinoma in situ or the invasive component of 
the tumor.    
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2. Не е тествано нивото на репродуцируемост 
за определяне преобладаващия хистологи-
чен модел.

3. Имат ли пациентите, отговарящи на крите-
риите за МИА, 100% свободно от болестта 
преживяване, ако инвазивният компонент е 
предимно солиден, микрокапиларен или с ги-
гантоклетъчен или източеноклетъчен състав?

4. Какво е продължителното проследяване при 
изцяло резецирания солитарен муцинозен 
МИА? Може ли това да е начална проява на 
мултифокален инвазивен муцинозен АК?

5. Микропапиларният тип има ли подобно 
лошо прогнозно значение в напредналите и 
ранните стадии?

6. Има ли някакво прогностично значение 
агре сивният микропапиларен или солиден 
компонент, когато те представляват отно-
сително малък дял и не са преобладаващия 
модел? Ако е така, какъв процент е от значе-
ние?

7. Надежден метод ли е използването на EGFR 
мутационно-специфични антитела с мето-
дите на ИХХ за предсказване на наличие на 
EGFR мутации?
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2. The level of reproducibility when determine the 

predominant histological model is not tested.

3. Do the patient with criteria for microinvasive 
AC, have a 100% disease free survival, if the 
invasive component is solid, micropapilary, 
giant cell or spindle like cells?  

4. How long should be the follow up of the 
patients with a complete resected solitary 
mucinous microinvasive AC? Could it be the 
initial manifestation of multifocal invasive 
mucinous AC?

5. Does micropapillary subtype has a similar poor 
prognosis in early and advanced stages of the 
disease?

6. Do the aggressive micropapillary and solid 
component have equal prognostic impact 
when they are presented in a small part of 
the tumor and are not a predominant growth 
model? If so, what percent could be signi�cant? 

7. Do the ICH tests with EGFR mutation-speci�c 
antibodies are reliable method for predicting 
presence of EGFR mutations? 


