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Rezumat
Cea de-a 8-a ediţie a stadializării TNM a cancerului se bazează pe analiza datelor unor cohorte largi
de pacienţi, date colectate prin grupul Worldwide Collaboration Cancer Esophageal (WECC) sau pe
cele ale Asociaţiei Internationale pentru Cancer Gastric (IGCA), inclusiv pacienţi trataţi  chirurgical per
primam sau după tratamentul neo-adjuvant. Aceasta ediţie redefineşte tumorile de joncţiune eso-
gastrică şi  recomandă stadializare TNM diferită pentru aceste tumori:  tipul Siewert I  şi  II  trebuie
clasificate conform recomandărilor TNM pentru adenocarcinomul esofagian, în timp ce pentru tipul
Siewert III trebuie aplicată clasificarea TNM pentru cancerul gastric. Categoriile anatomice vizează
tipul  T  (invazia  tumorală),  tipul  N  (invazia  limfoganglionară  regională)  şi  tipul  M  (metastaze  la
distanţă). Categoriile non-anatomice includ gradul de diferenţiere celulară (G) şi localizarea tumorii
(L). Descriptorii de categorii sunt în prezent evaluaţi prin endoscopie cu biopsie, ecoendoscopie cu
puncţie  aspirativă  (EUS-FNA),  tomografie  computerizată  toracică-abdominală-pelvină  (CT)  şi
tomografie  cu  emisie  de  pozitroni  (CT-PET).  Noua  ediţie  de  stadializare  TNM  prezintă  clasificări
separate aplicabile  în funcţie de strategia terapeutică:  cTNM clinică (înainte de orice tratament),
pTNM patologică (după intervenţia chirurgicală per primam) şi ypTNM patologică postneoadjuvantă
(după  tratamentul  neoadjuvant  urmat  de  intervenţie  chirurgicală).  Rafinarea  fiecărei  categorii  şi
subcategorii T, N, M face ca ediţia a 8-a să fie mai exactă şi mai adaptabilă la practica actuală, inclusiv
la strategia terapeutică pentru pacienţii cu adenocarcinoame de joncţiune esogastrică. Scopul acestui
studiu  este  evaluarea  implicaţiilor  clinico-terapeutice  ale  acestei  ediţii  pentru  pacienţii  cu
adenocarcinom de joncţiune esogastrică.
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