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XII./2.1. Jellemzők
Az orrüreg és az orrmelléküregek daganatai a fej-nyaki daganatoknak kb.
10%-át teszik ki, Ázsiában és Afrikában gyakoribb. Férfiakat 1.5 x olyan
gyakran érinti, 80% a betegeknek 45-85 év közötti. A daganatok 60-70%-a az
arcüreget, 20-30% az orrüreget, 10-15% a rostasejteket, legritkábban a
homloküreget és az iköblöt érinti. Az orr-és melléküregekben előforduló
leggyakoribb (80%) szövettani típus a laphám carcinoma és különböző
variánsai, a daganatok kb. 10-15%-a kis nyálmirigyekből indul ki, és
szövettanilag adenocarcinoma, mucoepidermoid carcinoma vagy
adenocysticus carcinoma (1. táblázat melléküreg tumorok). A regionális
áttétképződés ritka (20%), általában az I-III.nyaki régió ill. a
retropharyngealis nyirokcsomók érintettek. A távoli áttétképződés szintén
ritka, elsősorban tüdő, máj és csontáttét jellemző.

A szövettanilag jóindulatú tumorok közül kiemelendő az invertált papilloma.
Klinikailag agresszív lefolyást mutat és évek alatt (átlag 63 hónap)
10-15%-ban laphámsejtes carcinomává alakulhat át.

Az 5 éves átlagos túlélés kb. 40% ( rostasejtek tumorainál rosszabb), fő oka a
helyi kiújulások gyakorisága.

Orrüreg:

Incidencia Magyarországon 2009-ben: férfi: 39, nő: 20 (Nemzeti
Rákregiszter)

Mortalitás Magyarországon 2009-ben: férfi: 4, nő: 6 (KSH)

Melléküregek:

Incidencia Magyarországon 2009-ben: férfi: 66, nő: 40 (Nemzeti
Rákregiszter)

Mortalitás Magyarországon 2009-ben: férfi: 23, nő: 15 (KSH)

1. táblázat: Az orr és melléküregek tumorai

Etiológia és rizikófaktorok



Rizikófaktorként a dohányzásnak és az alkoholnak kis szerepe van. A
krónikus ipari ártalmaknak (2-4 évtizedes expozíció) szerepe kiemelendő. A
nikkel, fűrészpor, bőr, formaldehid, ásványi olajok, króm, lakkfestékek,
forrasztás és hegesztés során keletkező gőzök, gázok általában a laphám
carcinomákkal hozhatók összefüggésbe, a keményfa-por a rostasejtek
adenocarcinomáját okozhatja. Krónikus orrnyálkahártya gyulladás, recidív
orrpolyposis, invertált papilloma talaján is kialakulhat a daganat. EBV, HPV
infekció szerepe felmerül.

XII./2.2. Klinikai tünetek
A nyilvánvaló tünetek megjelenése a primer malignus melléküreg tumorok
késői jele. A korai stádiumban a tumorok leggyakrabban véletlen leletként
derülnek ki, amikor gyulladás, vagy trauma miatt történik kivizsgálás.
Tünetek: egyoldali orrvérzés, orrdugulás, sinusitis, bűzös orrfolyás, fejfájás, a
szájpad duzzanata, a fogak kilazulása . A lokálisan előrehaladott tumorok
gyakran okozhatják a felső ajak anaesthesiáját, kettőslátást, proptosist,
szájzárat, arc-, szem duzzanatot vagy tapintható terimét a nyakon.

1. kép

XII./2.3. Diagnosztika
Diagnosztikai algoritmus az orr és melléküreg daganatok kivizsgálása során:

Anamnézis

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

Direkt endoszkópos (fiberoszkópos) orrüreg-, garat-, gégevizsgálat

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

Képalkotó vizsgálatok: Arc és agykoponya, nyaki CT és/vagy MR,
nyaki UH, mellkas rtg.(CT), hasi UH, (sz.e. CT, MR),
csonscinttigraphia. A PET/CT alkalmazása az orr-melléküreg
daganatoknál jelenleg még nem egyértelmű. (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. A PET/CT hasznos a
terápiás válasz kiértékelésére, recidíva vizsgálatára, restagingre is.)

A legtöbb ajánlás az orr és melléküreg daganatok diagnosztikájában a
koponya CT és MR együttes elvégzését javasolja (MR: perineurális,
koponyaalap, intracraniális, masticator tér, parapharyngealis terjedés, a tumor



ill. a melléküregekben pangó váladék elkülönítése; CT: csont érintettség,
orbita terjedés, 3D rekonstrukció (sebészi beavatkozás, rekonstrukció,
protézisek tervezése)

2. kép 3. kép

4. kép 5. kép

6. kép 7. kép

Laboratóriumi vizsgálatok

Rutin vérkép, vércsoport, részletes coagulogram és klinikai kémia, nem
laphám eredetű daganat esetén szükség szerint tumormarker vizsgálatok.

XII./2.4. Stadium besorolás (AJCC – TNM staging (7.
kiadás, 2010))
TNM osztályozás

TNM beosztás a carcinomákra vonatkozik. Csak a sinus maxillaris és az
ethmoidalis régió carcinomáira dolgoztak ki osztályozást.



T Primer tumor

Tx Primer tumor nem ítélhető meg

T0 Primer tumor nem mutatható ki

Tis Carcinoma in situ

Arcüreg

T1 A tumor a mucosánál nem terjed mélyebbre, csonterózió vagy
–destrukció nincs

T2 A tumor csonteróziót vagy –destrukciót okoz, a kemény
szájpadra és/vagy a középső orrkagylóra ráterjedve, de megkímélve
az arcüreg hátsó falát és a fossa pterygpalatinát

T3 A tumor ráterjed a következő területre: az arcüreg hátsó falának
csontos része, bőr alatti szövetek, az orbita medialis fala vagy
feneke, fossa pterygoidea, rostasejtek

T4a Középsúlyosan előrehaladott helyi folyamat: A tumor ráterjed a
következő területekre: elülső orbitalis képletek, arcbőr, fossa
pterygopalatina, fossa infratemporalis, lamina cribriformis, sinus
sphenoidealis vagy frontalis

T4b Súlyosan előrehaladott helyi folyamat: A tumor ráterjed a
következő területekre: orbitacsúcs, dura, agy, scala media, agyidegek
(kivéve nervus trigeminus ramus maxillarisát, V/2), nasopharynx,
clivus

Orrüreg és rostasejtek

T1 A tumor az orrüreg vagy a rostasejtek egy alrégiójára
korlátozódik, csontdestrukcióval vagy anélkül

T2 A tumor azonos régión belül két alrégióra terjed ki, vagy ráterjed
valamely szomszédos régióra a nasoethmoidealis rendszeren belül,
csontdestrukcióval vagy anélkül

T3 Középsúlyosan előrehaladott helyi folyamat: A tumor ráterjed az
orbita medialis falára vagy fenekére, vagy az arcüreg, szájpad vagy
lamina cribriformis területére

T4a Súlyosan előrehaladott helyi folyamat: A tumor ráterjed a
következő területekre: elülső orbitalis képletek, arc vagy orr bőre,
minimális invasio a scala anteriorba, a fossa pterygopalatina, sinus
sphenoidealis vagy frontalis területére

T4b A tumor ráterjed a következő területekre: orbitacsúcs, dura, agy,
scala medialis, agyidegek (kivéve a nervus trigeminus ramus
maxillarisát, V/2), nasopharynx, clivus

Régionális nyirokcsomók (N) és távoli áttétek (M) beosztása, a
stádiumbesorolás megegyezik a meso és hypopharynx tumoroknál
leírtakkal

Az orr-melléküreg daganatok egyéb lokalizáció szerinti felosztása:

Öhngren sík alapján: suprastructurális, infrastructurális tumorok



8. kép

Sébileau szerinti felosztás: alsó-, középső-, felső- etage tumorai

9. kép

XII./2.5. Terápia
Az orrüreg és melléküregek daganatok előrehaladott állapotban komplex
onkoterápiát igényelnek. A kezelés megtervezésekor a betegség
előrehaladottságát, a beteg általános állapotát (teljesítmény státuszát),
személyiségét, valamint a tervezett kezeléssel járó mellékhatásokat, defekt
állapotokat egyaránt figyelembe kell venni. A kezelési terv fölállításában több
szakma érintett: fül-orr-gégészet, fej-nyaksebészet, onkológia,
onkoradiológia, plasztikai sebészet, idegsebészet, szemészet, fogászat,
maxillo-faciális protetika, patológia.

A betegek kezelésekor a sebészi kezelés, a kemoterápia (klasszikus
citotoxikus és a biológiai terápia), a radioterápia és ezek együttes
alkalmazása egyaránt szóba jön.

XII./2.5.1. Az orr és melléküreg tumorok ellátási
algoritmusa (NCCN 2011)

XII./2.5.1.1. A maxilla tumorok ellátási algoritmusa

Lymphomák:

Non-Hodgkin lymphoma szerinti ellátás.

T1, T2 N0

Laphámrák, adenocarcinoma, differenciálatlan cc., kis nyálmirigy tumorok,



sarcoma, kivéve adenocysticus cc.:

Komplett sebészi rezekció:

tumor negatív sebszél: követés

perineuralis invázió: RT vagy kemo/RT (II.B)

umor pozitív sebszél: sebészi re-rezekció (ha lehetséges), negativ
sebszél esetén RT, pozitív sebszél esetén kemo/RT (II.B)

Adenocysticus cc. esetén:

Komplett sebészi rezekció: suprastructurális daganatok esetén postop. RT,
infrastructurális tumorok esetén obszerváció vagy postop. RT

T3, T4a N0

Komplett sebészi rezekció:

kockázati tényezők nincsenek: postop. RT (II.B) (primer tumor +
nyaki régió - laphámsejtes és differenciálatlan szövettan esetén)

kockázati tényezők esetén (perineurális invázió, tumor pozitív
sebszél, extracapsuláris terjedés) postoperatív kemo/RT (II.B)

T4b, bármely N

Klinikai tanulmányban kezelés vagy definitív RT vagy kemo/RT.

T1-T4a, N+

Sebészi rezekció + nyaki blokkdisszekció:

kockázati tényezők nincsenek: postop. RT(II.B) (primer tumor +
nyaki régió).

kockázati tényezők esetén: postop. kemo/RT (II.B).

XII./2.5.1.2. A rostasejt tumorok ellátási algoritmusa

Lymphomák: Non-Hodgkin lymphoma szerinti ellátás.

Újonnan diagnosztizált T1, T2

1. vagy sebészi rezekció(ajánlott), ezt követően

postop RT

T1 esetén obszerváció (II.B)

kockázati tényezők esetén kemo/RT (II.B)

2. vagy definitív sugárkezelés

Újonnan diagnosztizált T3, T4a

1. vagy sebészi rezekció(ajánlott), ezt követően

postop RT

kockázati tényezők esetén kemo/RT (II.B)

2. vagy definitív kemo/RT

Újonnan diagnosztizált T4b, vagy a beteg elutasítja a műtétet



Klinikai tanulmányban kezelés (ajánlott) vagy definitív RT vagy

kemo/RT

Inkomplett daganat eltávolítás ( polypectomia, FESS) után született
diagnózis, kimutatható reziduális tumorral

1. vagy sebészi (re-)rezekció(ajánlott), ezt követően

postop RT

kockázati tényezők esetén kemo/RT (II.B)

2. vagy sugárkezelés

3. vagy kemo/RT

Inkomplett daganat eltávolítás ( polypectomia, FESS) után született
diagnózis, nem kimutatható( fizikális vizsgálat, endoscopia, képlakotó)
reziduális tumorral

1. vagy sugárkezelés

2. vagy (re-) rezekció, ezt követően

postop RT

T1 esetén obszerváció (II.B)

kockázati tényezők esetén kemo/RT (II.B)

XII./2.5.2. Sebészi kezelés

Három fő csoportra oszthatók a műtétek:

1.) Partialis maxilla-, vagy homlokcsont resectio

2.) Totalis maxillaresectio (maxillectomia)

10. kép

3. Radicalis maxillectomia + exenteratio orbitae (+ mikro-érvarratos
szabadlebeny reconstructio)

Nyaki dissectiot csak manifest nyirokcsomó metastasis esetén végzünk.

XII./2.5.3. Gyógyszeres kezelés

(laphámsejtes cc.)



Indukciós kemoterápia:

taxánok/cisplatin/5-FU

Konkurens kemoradioterápia:

Cisplatin önmagában(I.)

Cetuximab(I.)

5-FU/hydroxyurea

Cisplatin/paclitaxel

Cisplatin/5-FU

Carboplatin/5-FU

Postoperaíiv célú kemo/RT:

Kemoterápia: Cisplatin önmagában, 100 mg/m2/3 hetente

Intra-arterialis kemoterápia önmagában vagy a sugárkezeléssel egyidőben,
koponyaalapi destrukciót nem mutató esetekben alkalmazható thiosulfate és
cisplatin alkalmazásával.

XII./2.5.4. Sugárkezelés

Definitív kezelés (irradiáció és kemoirradiáció):

Primer tumor és pozitív nyak:

66-74 Gy (konvencionális frakcionálás, 2 Gy/frakció 7 hét alatt)

Negatív nyak:

44-64 Gy (1,6 - 2 Gy/ frakció)

Posztoperatív kezelés:

A műtét és a sugárkezelés között eltelt idő ≤6 hét.

Primer tumor:

60-66 Gy (2 Gy/frakció)

Nyak:

Pozitív nyaki nyirokcsomó: 60-66 Gy (2 Gy/frakció)

Negatív nyaki nyirokcsomó: 44-64 Gy (1,6-2 Gy/ frakció)

Posztoperatív kemoirradiáció:

Cisplatin 100 mg/m2, 1., 22., 43. napon. (veseműködés beszűkülése esetén
Carboplatin.)

IMRT sugárkezelés javasolt.

Az irrezekábilis és recidív tumorok kezelése, a betegkövetés
diagnosztikai algoritmusa megegyezik a garat tumoroknál leírtakkal,
lásd ott.


