
 XIII. Tanulási egység: A gége rosszindulatú
daganatai
Jellemzők

Régiók szerint megkülönböztetünk glotticus , supra- és subglotticus daganatokat. Az
glotticus és supraglotticus rákok közel hasonló gyakorisággal (45-50%) fordulnak elő, a
subglottikus régióból kiinduló gégerák gyakorisága 1-2 %.

A daganat leginkább az élet 5-6. évtizedében alakul ki, 80%-ban férfiakban. A
gégerákok daganatok a többi fej-nyak laphámrákhoz hasonlóan leggyakrabban a
regionlális nyaki nyirokcsomókba adnak áttétet, a subglotticusak a paratrachealis
láncba. Távoli áttét leggyakrabban a tüdőben jelentkezik Leggyakoribb szövettani
formája (98%) a különböző mértékben differenciált laphámrák.

Incidencia Magyarországon 2005-ben: férfi: 1176, nő: 223 (Nemzeti Rákregiszter)

Mortalitás Magyarországon 2005-ben: férfi: 500, nő: 59 (KSH)

1. kép: Glottikus gégedaganat 2. kép: Supraglottikus gégedaganat

3. kép: Subglottikus gégedaganat

XIII./1. fejezet: Etiológia és rizikófaktorok
Az összes fej-nyak daganatnál a legfontosabb rizikófaktor a dohányzás és a rendszeres
alkoholfogyasztás. Egyéb etiológiai tényezők: táplálkozási faktorok (pl.: vitaminhiány,
alultápláltság), rossz szájhigiéne, foglalkozási ártalmak, korábbi irradiáció,
immunszupresszió, HPV és herpes vírusfertőzés.

Családi halmozódás előfordul, de nem bizonyított, hogy ez genetikai eredetű-e, vagy
csak a hasonló életvitel következménye. Leggyakoribb kísérő betegségek: krónikus
tüdőbetegség (sokszor tbc az anamnézisben), gyomorfekély, érelmeszesedés, krónikus
alkoholos májbetegség, oesophagus varicositás, véralvadási zavarok. Mivel valamennyi
befolyásolhatja a kezelést és annak késői következményeit, a terápiás döntés előtt a



kísérő betegségek feltárása és elemzése szükséges

XIII./2. fejezet: Klinikai tünetek

A leggyakoribb panaszok a daganat elhelyezkedésétől függően: glottikus rákok esetén
korai tünet a rekedtség, supraglottikus rákok gyakori tünete a bizonytalan nyelési- és
torokfájdalom, mely gyakran a fülbe sugárzik, subglottikus rákok későn adnak
tüneteket, elsősorban fulladás, rekedtség jellemző. Egyéb tünetek: gombóc-érzés, véres
köpet, tapintható, fájdalmatlan nyaki csomó megjelenése.

XIII./3. fejezet: Diagnosztika

Diagnosztikai algoritmus a gégerák kivizsgálása során:

Anamnézis

Fizikális vizsgálat (általános, fül-orr-gégészeti, (fogászati)

Indirekt és direkt endoszkópos garat-gégevizsgálat, nyelőcső-tükrözés

4. kép

Szövettani vizsgálat a primer tumorból, aspirációs citológiai vizsgálat a nyaki
metasztázisból

Képalkotó vizsgálatok: Mellkas rtg.(CT), nyaki UH, fej-nyak régió CT és/vagy
MRI, nyelési rtg., hasi UH, (CT,MR), csonscinttigraphia. Előrehaladott
stádiumú daganatnál a PET/CT a staging vizsgálatok része, a távoli
metasztázisokat keressük vele. PET/CT javasolt Gr 2-3 szövettani grade és N
2-3 nyaki nyirokcsomóstátus esetén is. A PET/CT hasznos a terápiás válasz
kiértékelésére, recidíva vizsgálatára, restagingre is.



5a. kép 5b. kép

5c. kép

Laboratóriumi vizsgálatok: rutin vérkép, vércsoport, részletes coagulogram és
klinikai kémia, nem laphám eredetű daganat esetén szükség szerint tumor-
markervizsgálatok

Tápláltsági, beszéd, nyelés vizsgálatok

Szűrési ajánlat

A veszélyeztetett, alkoholfogyasztó, dohányos populáció évenkénti szájsebészeti és
gégészeti szűrése javasolt.


