
 XII.3.Fejezet: A garat rosszindulatú daganati
Szabó Balázs,

XII./3.1. A mesopharynx rosszindulatú daganatai

XII./3.1.1. Jellemzők

A mesopharynx a lágyszájpad és a nyelvcsont közötti garatszakaszt jelenti. Alrégiói: nyelvgyök
(pharyngoepglotticus, glossoepiglotticus redők), tonsilláris régió (tonsillaárok, mellső- és hátsó
garatívek), lágyszájpad (uvula is), hátsó, illetve oldalsó garatfal. A leggyakoribb daganat
lokalizáció a nyelvgyök. A daganat leginkább az élet 5-6. évtizedében alakul ki, 80%-ban
férfiakban. A szájgarat daganatok a többi fej-nyak laphámrákhoz hasonlóan leggyakrabban a
regionlális nyaki nyirokcsomókba adnak áttétet. Távoli áttét leggyakrabban a tüdőben
jelentkezik Leggyakoribb szövettani formája a különböző mértékben differenciált laphámrák

1. táblázat

Incidencia Magyarországon 2009-ben: férfi: 970, nő: 259 (Nemzeti Rákregiszter)

Mortalitás Magyarországon 2009-ben: férfi: 415, nő: 88 (KSH)

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. A fej-nyaki tumorokban a HPV-t világszerte 15-35%-ban mutatják
ki, az oropharynxrákok 50-90%-ában megtalálható (onkogén HPV16, 18), leggyakrabban
tonsilla és nyelvgyök tumoroknál.

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.

XII./3.1.2. Klinikai tünetek

A leggyakoribb panaszok a daganat elhelyezkedésétől függően: bizonytalan nyelési- és
torokfájdalom, mely gyakran a fülbe sugárzik, gombóc-érzés, véres köpet, tapintható,
fájdalmatlan nyaki csomó megjelenése.

XII./3.1.3. Diagnosztika



Diagnosztikai algoritmus a szájgarat daganatok kivizsgálása során:

Anamnézis

Fizikális vizsgálat (általános, fül-orr-gégészeti(1.ábra), fogászati)

1. ábra

-Indirekt és direkt endoszkópos garat-gégevizsgálat

-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(2.ábra),
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. A PET/CT hasznos a terápiás
válasz kiértékelésére, recidíva vizsgálatára, restagingre is.

2. ábra 3. ábra

4. ábra 5. ábra

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



12.3.1.4. Szűrési ajánlat

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

12.3.1.5. Stádium besorolás (AJCC – TNM staging (7. kiadás, 2010))

Primer daganat (T)

TX: nem értékelhető a primer daganat

T0: nem mutatható ki primer daganat

Tis: in situ carcinoma

T1: legnagyobb daganatátmérő <2cm

T2: 2 cm <legnagyobb daganatátmérő <4 cm

T3: legnagyobb daganatátmérő> 4 cm

T4a: középsúlyosan előrehaladott helyi folyamat: a gégére, a nyelv külső izomzatára, a
mediális pterygoid izomra, a kemény szájpadra, vagy a mandibulára terjedő

T4b: súlyosan előrehaladott helyi folyamat: a lateralis pterygoid izomra, a pterygoid
lemezekre, a lateralis nasopharynxra, a koponyaalapra terjedő, vagy az arteria carotist
befogó rosszindulatú daganat

Regionális nyirokcsomók (N)

NX: nem értékelhetők a regionális nyirokcsomók

N0: nem mutatható ki regionális nyirokcsomó-áttét

N1: 3 cm legnagyobb átmérőjű áttét egyetlen ipsilaterális nyirokcsomóban

N2a: 3 cm < legnagyobb átmérő 6 cm áttét egyetlen ipsilaterális nyirokcsomóban

N2b: több 6 cm legnagyobb átmérőjű áttét ipsilaterális nyirokcsomókban

N2c: több 6 cm legnagyobb átmérőjű áttét mindkét, ill. ellenoldali nyirokcsomókban

N3: 6 cm legnagyobb átmérőjű áttétes nyirokcsomó

Távoli áttétek (M)

MX: nem értékelhetők a távoli áttétek

M0: nem mutatható ki távoli áttét

M1: távoli áttét

Stádiumbesorolás (Staging)

Stádium 0 Tis N0 M0

Stádium I T1 N0 M0

Stádium II T2 N0 M0

Stádium III T1,T2 N1 M0

T3 N0, N1 M0



Stádium IVA T1, T2, T3 N2 M0

T4a N0, N1, N2 M0

Stádium IVB bármely T N3 M0

T4b bármely N M0

Stádium IVC bármely T bármely N M1

A pT, pN, pM kategóriák megfelelnek a TNM kategóriáknak.

XII./3.1.6. Terápia

A szájgarat daganat rossz prognózisú betegség, előrehaladott állapotban komplex onkoterápiát
igényel. 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 betegek kezelésekor a sebészi kezelés, a
kemoterápia (klasszikus citotoxikus és a biológiai terápia), a radioterápia és ezek együttes
alkalmazása egyaránt szóba jön.

A részletezett kezelési stratégia a laphámrákokra vonatkozik.

XII./3.1.7. A szájgarat tumorok ellátási algoritmusa

T1-2, N0-1

1.) Vagy definitív sugárkezelés (II. evidencia), reziduum esetén „salvage” műtét,

2.) vagy T1-2 N1-nél konkomitáns radiokemoterápia (II. evidencia), reziduum esetén
„salvage” műtét,

3.) vagy műtét +/- unilateralis vagy bilateralis nyaki disszekció.

Egy pozitív nyirokcsomónál posztoperatív sugárkezelés, extrakapszuláris terjedésnél vagy
pozitív sebszélnél radiokemoterápia (I. evidencia), több pozitív nyirokcsomónál
(extrakapszuláris terjedés nélkül) radiokemoterápia vagy perineurális/lymphatikus/érbe
terjedésnél sugárkezelés (II. evidencia).

T3-4, N0
1.) Vagy radiokemoterápia (I. evidencia), reziduum esetén műtét,
2. ) vagy műtét +/- unilateralis vagy bilateralis nyaki disszekció

Egy pozitív nyirokcsomónál posztoperatív sugárkezelés, extrakapszuláris terjedésnél vagy
pozitív sebszélnél radiokemoterápia (I. evidencia),

több pozitív nyirokcsomónál (extrakapszuláris terjedés nélkül) radiokemoterápia vagy
perineurális/lymphatikus/érbe terjedésnél sugárkezelés (II. evidencia).

3.) vagy indukciós kemoterápia folytatva konkurens kemoradioterápiával

(III. evidencia), reziduum esetén „salvage” műtét, (vagy klinikai tanulmányban
indukcióskemoterápiát követő konkurens kemoradioterápia)

T3-4, N+ vagy bármely T, N2-3

1.) Vagy radiokemoterápia (I. evidencia), reziduális tumor esetén a primer tumor és a
nyaki régió „salvage” sebészi ellátása,



2.) vagy műtét +/- unilateralis (N1,2a-b,N3) vagy bilateralis (III. evidencia) (N2c) nyaki
disszekció majd sugárkezelés vagy radiokemoterápia (I. evidencia),

3.) vagy indukciós kemoterápia folytatva kemoradioterápiával ( vagy klinikai
vizsgálatban indukciós kemoterápiát követő konkurens kemoradioterápia).

XII./3.1.7.1. Sebészi kezelés

Primer kezelésként műtét valamennyi eltávolítható szájgarattumor esetén szóba jön (lásd
algoritmusok). A T1, T2 korai tumorok ablasztikus műtétje egyenlő esélyű a primer
sugárterápiával. Operábilis, előrehaladott T3 tumorok és válogatott T4A tumorok esetén
előnyben részesül a kemoradioterápia.

Műtét indikált nem sebészi primer kezelést követően reziduális tumor és tumormentes időszakot
kiövető recidív tumor eltávolítására is, ha a tumor rezekábilis

Funkciómegőrző műtétek:

endoralis (laser): válogatott elhelyezkedésű, kicsi tumorok esetén (lágyszájpad, uvula, tonsilla)

külső feltárásból: a garat kisebb területének eltávolítása, mely a nyelési és rágási funkciót
kevésbé érinti

Radikális műtétek:

Nyelvgyök-, hátsó garatfal rezekció, oldalsó garatfal rezekció (sz.e. mandiublarezekció, sz.e.
lebenyrekonstrukció (myocutan v. szabadlebeny))

XII./3.1.7.2. Gyógyszeres kezelés

Radiokemoterápia

Előrehaladott tumorok (III., IV. stádium) esetén ez a standard kezelés (Evidenciaszint I).

A radiokemoterápia szignifikánsan csökkenti a lokális recidívák gyakoriságát, növeli a betegek
teljes túlélését. A radiokemoterápiát nem csak primer kezelésként, hanem műtét után adjuváns
kezelésként, indukciós kemoterápiát követően, illetve palliatív ellátásként is lehet alkalmazni.

A posztoperatív radiokemoterápia több nagy, randomizált fázis III klinikai vizsgálat alapján
hatékonyabb, mint a műtét utáni sugárterápia önmagában. A recidíva kialakulása szempontjából
nagy rizikót jelentenek: szövettanilag igazolt reziduális betegség, pozitív sebészi szél, egynél
több metasztatikus nyirokcsomó érintettség, extracapsuláris tumorterjedés, lymphaticus,
perineurális vagy vasculáris invázió.

Radiokemoterápiás protokollok:

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

1.-4. napon Carboplatin 70 mg/m2 és folyamatos 5-Fluorouracil 600 mg/m2/nap, 3
hetente ismételve a sugárterápia alatt.

Fázis III randomizált klinikai vizsgálatban a cetuximab és radioterápia együttes
alkalmazása lokálisan előrehaladott fej-nyakdaganatos betegekben szignifikánsan
javította a lokoregionalis kontrollt és a betegek teljes túlélését is.

Az alkalmazható protokoll:

a sugárterápiát megelőző héten telítő dózisú 400 mg/m2 cetuximab, majd hetente 250 mg/m2
cetuximab.



Indukciós kemoterápia

Rutinszerűen nem használható a túlélési eredmények javítása céljából. Indukciós kemoterápiát
célszerű szimultán radiokemoterápiával folytatni. Preoperatív szekvencionális kemoterápia még
vizsgálat alatt áll.

Az indukciós kemoterápiás ciklusok számát illetően nincs egyelőre standard. 2, 3, 4 ciklust
tartalmaz a legtöbb klinikai vizsgálat. 2 vagy 3 ciklus esetén azok végén, 4 ciklus esetén a 2. és
4. ciklus végén szükséges képalkotó kontroll a terápiás válasz megítélésére.

Indukciós kemoterápiát a 2. ciklus után csak akkor szabad tovább folytatni, ha legalább parciális
remisszió (WHO vagy RECIST kritériumok) jött létre az első két kezelés hatására.

Az indukciós kemoterápiát radio- vagy radiokemoterápia követi irrezekábilis tumorok esetén, és
minden olyan rezekábilis tumor esetén, ahol a terápiás válasz legalább parciális remisszió volt.

Indukciós kemoterápiát követően rezekábilis tumorok műtéti eltávoíltását csak akkor szabad
indikálni, ha a terápiás válasz nem érte el a parciális remisszió szintjét, vagy a tumor
progrediált.

Indikáció: Irrezekábilis, T3-4 stádiumú vagy nyirokcsomó pozitív (N2-3) laphámsejtes fej-nyak
tumorok (szájüregi-, oropharyngealis-, hypopharynx-, orr és melléküregtumorok), IV-es
stádiumú nasopharynx tumorok.

Kemoterápiás protokollok:

1.) Cisplatin 100 mg/m2 1. nap, folyamatos 5-Fluorouracil 1000 mg/m2 1.-4.(5.) nap, 3
hetente ismételve (2-4 ciklus)

2.) Carboplatin 300 mg/m2/1 nap, folyamatos 5-Fluorouracil 1000 mg/m2 1.-4.(5.) nap
3 hetente ismételve (2-4 ciklus)

3.) Docetaxel 75 mg/m2 1. nap, cisplatin 100 mg/m2 1. nap és folyamatos
5-Fluorouracil 1000 mg/m2 1.-4. (5.) nap, 3 hetente ismételve.

Metasztatikus illetve recidiváló betegség gyógyszeres kezelése

A metasztatikus illetve távoli áttétes betegek kezelésekor cél a progressziómentes és a teljes
túlélés meghosszabbítása, az életminőség javítása, a tünetek enyhítése.

A kemoterápia monoterápiaként és kombinációs formákban egyaránt alkalmazható. A
válaszadási arány monoterápia esetén 15-35 %, kombinált kezelésnél 30-40 %.

Kombinált vagy monoterápiaként alkalmazott kemoterápia során minden 2. ciklus után
képalkotó vizsgálat szükséges a progresszió kizárására. Progresszió esetén a terápia
megszűntetése, lehetőség szerint más terápia választása, vagy optimális tüneti kezelés
szükséges. Kemoradioterápiát követően az utolsó kezelés után 10-12 héttel végzendő képakotó
kontroll a további terápia meghatározása céljából.

Monoterápia:

Cisplatin

Carboplatin

Paclitaxel

Docetaxel

5-FLU

Methotrexat

Ifosfamid



Bleomycin

Cetuximab (nem epipharyngealis tumorok)

Gemcitabin (epipharynx tumor)

Kombinált kemoterápia:

Cisplatin /carboplatin/ + 5-FLU

Cisplatin/Carboplatin + taxánok

(Cisplatin 100 mg/m2 1. nap, folyamatos 5-Fluorouracil 1000 mg/m2 1.-4.(5.) nap, 3
hetente ismételve.

Docetaxel 75 mg/m2 1. nap, cisplatin 100 mg/m2 1. nap és folyamatos 5-Fluorouracil
1000 mg/m2 1.-4. (5.) nap, 3 hetente ismételve

Carboplatin 300 mg/m2 1. nap, folyamatos 5-fluorouracil 1000 mg/m2 naponta 1.-4.
napon

Paclitaxel 175 mg/m2 1. nap, ifosfamid 1000 mg/m2 1.-3. napon, carboplatin 1. nap

Docetaxel 75 mg/m2 1.nap, cisplatin 75 mg/m2 1.napon 3 hetente ismételve)

XII./3.1.7.3. 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.)

3D konformális vagy IMRT sugárkezelés javasolt

Irrezekábilis, recidív fej-nyak tumorok:

(NCCN guidelines2011)

Irrezekábilis fej-nyak tumorok

Standard kezelés:

PS 0-1

Konkurens cisplatin vagy carboplatin-alapú kemoterápia + RT (I.), vagy indukciós kemoterápia,



ezt követően sugárkezelés (III. evidencia)

PS 2

Definitív sugárkezelés lehetőség szerint konkurens kemoterápiával

PS 3

Definitív sugárkezelés vagy egykomponensű kemoterápia vagy „best supportive care”.

Klinikai vizsgálatban való részvétel

Recidív fej-nyak tumorok:

Re-staging!

Lokoregionalis recidíva, előző RT nélkül:

Rezekábilis tumorok: sebészi kezelés+ RT.

Irrezekábilis tumorok: irradiatio és/vagy kemoterápia, klinikai vizsgálatban való
részvétel

Lokoregionalis recidíva, vagy második primer tumor, előzőleg sugárkezelés történt:

Rezekábilis tumorok: sebészi ellátás + reirradiatio, klinikai vizsgálat

Irrezekábilis tumorok: reirradiatio és/vagy kemoterápia, klinikai vizsgálatban való
részvétel

Távoli metasztázis esetén

Standard terápia:

PS 0-1 Kombinált kemoterápia vagy egykomponensű kemoterápia.

PS 2 Egy komponensű kemoterápia vagy „best supportiv care”.

PS 3 „Best supportiv care”.

Klinikai vizsgálatban való részvétel

XII./3.1.8. A betegkövetés diagnosztikai algoritmusa

Fizikális vizsgálat (endoszkópia) az első évben 1-3 havonta, 2 évig 2-4 havonta, 3-5 évig 4-6
havonta, utána évente.

Mellkas-röntgenvizsgálat (az 1. évben félévente, az 5. évig évente indokolt).

Nyaki CT és/vagy MR:

Bármilyen primer kezelés befejeztével ajánlatos státusrögzítő vizsgálat elvégzése, műtét után
legalább egy hónap, sugárekezelés után 3 hónap múlva, továbbá indukciós kemoterápia alatt és
végén, és palliatív kemoterápia során a terápiás hatás megítélésére az utolsó kemoterápia után 3
héttel , recidivára magas rizikó esetén a kezelés befejezését követő évben 4 havonta, azután
félévente, illetve klinikai tumor gyanú esetén.

Aspirációs citológia, szövettani vizsgálat - regionális nyaki áttét megjelenése, ill. lokális
recidíva esetén. A nyak sugárkezelése után évente TSH meghatározás

XII./3.1.9. Rehabilitáció, gondozás

Amennyiben szervmegtartó műtét vagy nem műtéti kezelés történik, szükséges a biztonságos



nyelés megtanulása, az aspiráció kivédése lehetőleg foniáter-nyelésterapeuta irányításával.

Amennyiben laryngectomia történt, funkcionális vagy eszközös hangrehabilitáció szükséges,
szintén foniáter-nyelésterapeuta irányításával. Nyaki blokkdisszekciót követően kialakult nyak-
és vállmozgáskor kialakuló fájdalom, váll-gyengeség gyógytornát igényel. Szabadlebeny
alkalmazásakor az adóhely szükség szerinti ápolása, gyógytornája szükséges.

A sugárkezelés késői mellékhatásaként kialakult szájszárazsághoz módosított diéta szükséges. A
nyelés rehabilitáció része a megfelelő összetételű és konzisztenciájú táplálék meghatározása.

A legtöbb garat daganatos beteg korábbi életvitelére jellemző nikotin- és alkoholfogyasztásról
való leszoktatás elősegítése, tartóssá tétele, a beteg re-szocializációjának figyelemmel kísérése,
szükség esetén célzott segítése szükséges.

XII./3.2. A hypopharynx rosszindulatú daganatai

XII./3.2.1. Jellmezők

A hypopharynx az epiglottis szabad szélétől (a nyelvcsont szintjétől) terjed a gyűrűporc alsó
szintjéig. Három alrégiót különböztetünk meg: sinus piriformis, postcricoid régió és a
hypopharynx hátsó és laterális fala. A primer algarat daganatok nagyrészt laphámrákok (1. sz.
táblázat). Leggyakrabban a sinus piriformisban (3.ábra), legritkábban a hátsó falon fordulnak
elő. A diagnózis időpontjában a tumorok < 40%-a Stage I-II stádiumú, a daganatok többsége
mind primeren, mind regionálisan előrehaladott stádiumban van. A nyaki áttétek gyakorisága
kb. 60%. Távoli áttét leggyakrabban a tüdőben jelentkezik

6. ábra 7. ábra

Incidencia Magyarországon 2009-ben: 624 férfi, 85 nő

Mortalitás Magyarországon 2009-ben: 239 férfi, 23 nő (forrás: KSH és Nemzeti Rákregiszter)

Etiológia és rizikófaktorok

Az összes fej-nyak daganathoz hasonlóan a betegek >90%-a évtizedek óta rendszeres dohányos
és alkoholfogyasztó. Egyéb etiológiai tényezők: táplálkozási faktorok (pl.: vitaminhiány,
alultápláltság), rossz szájhigiéne, foglalkozási ártamak, reflux betegség, korábbi irradiáció,
immunszupresszió , Plummer–Winson-szindróma. Családi halmozódás előfordul, de nem
bizonyított, hogy ez genetikai eredetű-e, vagy csak a hasonló életvitel következménye.
Leggyakrabban az élet 5-6. évtizedében alakul ki, 80%-ban férfiakban. Leggyakoribb kisérő
betegségek: krónikus tüdőbetegség (sokszor tbc az anamnézisben), gyomorfekély,
érelmeszesedés, krónikus alkoholos májbetegség, oesophagus varicositás, véralvadási zavarok.

XII./3.2.2. Klinikai tünetek

A leggyakoribb panaszok a daganat elhelyezkedésétől függően bizonytalan nyelési- és



torokfájdalom, mely gyakran a fülbe sugárzik, gombóc-érzés, véres köpet, rekedtség, légszomj,
tapintható, fájdalmatlan nyaki csomó megjelenése.

XII./3.2.3. Diagnosztika

Diagnosztikai algoritmus az algarat daganatok kivizsgálása során:

Anamnézis

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

Indirekt és direkt endoszkópos garat-gégevizsgálat

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. A PET/CT
hasznos a terápiás válasz kiértékelésére, recidíva vizsgálatára, re-stagingre is.

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

XII./3.2.4. Szűrési ajánlat

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

XII./3.2.5. Stádium besorolás (American Joint Committee on

Cancer – TNM staging (7. kiadás, 2010))

Primer daganat (T)

TX: nem értékelhető a primer daganat

T0: nem mutatható ki primer daganat

Tis: in situ carcinoma

T1 A tumor a hypopharynx egy al-régiójára korlátozódik és/vagy 2 cm-es, vagy annál
kisebb legnagyobb átmérővel

T2 A tumor a hypopharynxnak több mint egy al-régióját infiltrálja, vagy egy
szomszédos régióra is átterjed, vagy legnagyobb átmérője nagyobb mint 2 cm, de nem
nagyobb mint 4 cm, de gégefél fixáltság nincsen

T3 A tumor nagyobb mint 4 cm, vagy gégefelet fixáló tumor, vagy nyelőcsőbe terjedő
tumor

T4a A tumor ráterjed a következők valamelyikére: pajzsporc/gyűrűporc, nyelvcsont,
pajzsmirigy, centrális lágyrész-állomány (prelaryngealis izmok, subcutan zsírszövet)

T4b A tumor ráterjed a praevertebralis fasciára, befogja az arteria carotist, vagy beszűri
a mediastinum állományát

Regionális nyirokcsomók (N)

NX: nem értékelhetők a regionális nyirokcsomók



N0: nem mutatható ki regionális nyirokcsomó-áttét

N1: ≤3 cm legnagyobb átmérőjű áttét egyetlen ipsilaterális nyirokcsomóban

N2a: 3 cm < legnagyobb átmérő ≤ 6 cm áttét egyetlen ipsilaterális nyirokcsomóban

N2b: több ≤ 6 cm legnagyobb átmérőjű áttét ipsilaterális nyirokcsomókban

N2c: több ≤ 6 cm legnagyobb átmérőjű áttét mindkét, ill. ellenoldali nyirokcsomókban

N3: ≥ 6 cm legnagyobb átmérőjű áttétes nyirokcsomó

Távoli áttétek (M)

MX: nem értékelhetők a távoli áttétek

M0: nem mutatható ki távoli áttét

M1: távoli áttét

Stádiumbesorolás (Staging)

Stádium 0 Tis N0 M0

Stádium I T1 N0 M0

Stádium II T2 N0 M0

Stádium III T1,T2 N1 M0

T3 N0, N1 M0

Stádium IVA T1, T2, T3 N2 M0

T4a N0, N1, N2 M0

Stádium IVB bármely T N3 M0

T4b bármely N M0

Stádium IVC bármely T bármely N M1

XII./3.2.6. Terápia

Az algarat daganatok terápiáját a gége közelsége befolyásolja. Rossz prognózisú betegség,
előrehaladott állapotban komplex onkoterápiát igényel. 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
betegek kezelésekor a sebészi kezelés, a kemoterápia (klasszikus citotoxikus és a biológiai
terápia), a radiotherápia és ezek együttes alkalmazása egyaránt szóba jön.

Az algarat tumorok ellátási algoritmusa

T1 N0-1, kis T2 N0

Korai stádiumokban - total laryngectomia nem szükséges

1. vagy definitív sugárkezelés

komplett válasz esetén

rezidualis nyaki nycs.-nál: nyaki nycs. disszekcio (szelektív v. radikális)

nincs rezidualis nyaki nycs: obszerváció

residualis tumor esetén: „salvage” műtét + sz.e. nyaki nycs. disszekció



2. vagy műtét (parciális laryngopharyngektomia )

N0 nycs: ipsilaterális v. bilaterális szelektív nyaki nycs. disszekció

N1 radikális disszekció

extracapsularis terjedésnél, v. pozitív sebszélnél: postop. radiokemoterápia (I.
evidencia)

több nyirokcsomónál (extracapsularis terjedés nélkül), v. perineuralis/nyirok/ér
betörésnél: radioterápia v. radiokemoterápia (csak több kiterjedt nycs. áttétnél) II-es
evidencia)

T1 N2-3, T2-3bármely N

Rezekábilis előrehaladt esetekben, ha total laryngectomia szükséges

(klinikai vizsgálatokban való részvétel ajánlott)

1. vagy 2 ciklus indukciós kemoterápia (I. evidencia)

komplett válasz : definitív radioterápia (I. evidencia), kemoradioterápia(II/B evidencia)

ha reziduális nyaki nycs: nyaki dissectio (szelektív v. radikális)

ha a nyakon komplett válasz: N1 - obszerváció, N2-3 - obszerváció v. disszekció

részleges válasz (ennek megítélésére sz.e.endoszkópia): kemoradioterápia(II/B), melyet

residualis tu. esetén salvage műtét követ

nincs válasz: műtét, melyet

radioterápia követ, ha nincsenek kockázati tényezők

radiokemoterápia követ extracapsularis terjedésnél, pozitív sebszélnél

több nyirokcsomónál (extracapsularis terjedés nélkül), v. perineuralis/nyirok/ér
betörésnél radioterápia v. több kiterjedt nycs. áttétnél radiokemoterápia.

2. v. műtét (laryngopharyngectomia + szelektív (No) v. radikális (N+) nycs. dissectio

extracapsularis terjedésnél, v. pozitív sebszélnél: radiokemoterápia

több nyirokcsomónál (extracapsularis terjedés nélkül), v. perineuralis/nyirok/ér
betörésnél: radioterápia v. radiokemoterápia (csak több kiterjedt nycs. áttétnél – II.
evidencia)

3. konkomitáló radiokemoterápia (II evidencia)

komplett válasz esetén

rezidualis nyaki nycs.-nál: nyaki nycs. dissectio ( szelektív v. radikális)

nincs rezidualis nyaki nycs: N1 nycs-nál obszerváció, N2-3 obszerváció v. disszekció

residualis tu. esetén: ’salvage ’ műtét + sz.e. nyaki nycs. disszekció

4. klinikai vizsgálat keretében indukciós kemoterápia, amit radiokemoterápia követ

T4 bármely N

1.) Műtét + radikális nyaki disszekció, majd radiokemoterápia (I. evidencia)

2.) konkommitáló radiokemoterápia: melyet komplett válasz esetén, ha van nyaki nycs.,



disszekció követi, ha nincs, akkor obszerváció (kezdeti N1) v. N2-3-nál obszerváció v.
disszekció

3.) indukciós kemoterápia 2 ciklus, radiokemoterápia

4.) klinikai vizsgálat keretében indukciós kemoterápia, amit radiokemoterápia követ

XII./3.2.6.1. Sebészi kezelés

Primer kezelésként műtét valamennyi eltávolítható algarattumor esetén szóba jön. A T1, T2
korai tumorok ablasztikus műtétje egyenlő esélyű a primer sugárterápiával. Operábilis,
előrehaladott T3 tumorok és válogatott T4A tumorok esetén előnyben részesül a
kemoradioterápia, ha a beteg általános- és tüdőállapota ezt megengedi. Mivel a legtöbb esetben
nem műtéti kezeléssel is helyettesíthető műtétről van szó, részletes egyeztetés és mindkét
kezelés előnyeinek és hátrányainak ismertetése szükséges a beteggel.

Műtét indikált nem sebészi primer kezelést követően reziduális tumor és tumormentes időszakot
követő recidív tumor eltávolítására is, ha a tumor rezekábilis.

Funkciómegőrző műtétek:

endolaryngealis (laser): garatrezekció külső feltárásból:

supracricoid parciális laryngo-pharyngectomia (supracricoid laterális laryngectomia
pharyngectomiával (4.ábra))

8. ábra 9. ábra

parciális pharyngectomia, szükség szerint lebenyrekonsrukcióval

Radikális műtétek:

totál laryngectomia garatrezekcióval szükség szerint kiterjesztve trachea ill.
nyelvgyökrezekcióval, sz.e. lebenyrekonstrukcióval (myocutan v. szabadlebeny)

A gyógyszeres és sugárkezelés, az irrezekábilis és recidív tumorok kezelése, a betegkövetés
diagnosztikai algoritmusa, a rehabilitáció és gondozás megegyezik a mesopharynx
tumoroknál leírtakkal, lásd ott.

XII./3.3. Az epipharynx rosszindulatú daganatai

XII./3.3.1. Jellemzők

Az epipharynx a choanától a lágyszájpad alsó nívójáig terjedő garatszakasz.. A primer orrgarat
daganatok leggyakoribb formája az ún. nasopharyngealis típusú, differenciálatlan laphámrák,
előfordul továbbá változóan differenciált klasszikus laphámrák és ritkábban más szöveti



kiindulású daganat is (1. táblázat). A primer tumor leggyakoribb helye az epipharynx laterális
régiójában a Rosenmüller-árokban van. A középkorú emberek megbetegedése. A diagnózis
idejében a betegek 70%-ának tapintható nyaki áttéte van, a fej-nyaki rosszindulatú daganatok
között itt a leggyakoribb az áttét. Az epipharynx daganatok a szervezet összes tumorainak
0,5%-át képviselik, ritka tumorként kevesebb lehetőség van nagyszámú beteget magában
foglaló klinikai vizsgálatokra.

Incidencia Magyarországon 2009-ben: férfi: 67, nő: 46 (Nemzeti Rákregiszter)

Mortalitás Magyarországon 2009-ben: férfi: 41, nő. 9 (KSH)

Etiológia és rizikófaktorok:

Genetikai hajlam (HLA-A2 és BW46 antigének kimutathatósága) és különböző környezeti
faktorok (kémiai, fizikai és biológiai ágensek) játszanak szerepet. Kémiai karcinogén: a füst, a
famegmunkáláskor keletkező por, fűszeres ételek, valamint a sózott, füstölt halak és a húsok,
fizikai tényezők: gyermekkorban végzett sugárkezelés, virális eredet: Epstein-Barr-vírus (EBV).
A többi fej-nyaki nyálkahártyáról kiinduló laphámráktól eltérően nem jellemző a klasszikus
kémiai karcinogének (alkohol, dohányzás) etiológiai szerepe. A többi fej-nyak daganattól
eltérően nem jellemző kísérő betegségek jelenléte.

Hazánkban ez a daganat ritka, távol-keleti országokban gyakoribb.

XII./3.3.2. Klinikai tünetek

Nehezített orrlégzés, orrhangzós beszéd, általában egyoldali vezetéses típusú halláscsökkenés,
otitis media, véres-gennyes orrváladékozás, fejfájás.

A nyirokcsomó-metastasis 90%-ban fordul elő (leggyakrabban ez az első tünet) egy-vagy
kétoldali, jellemzően paraaccesorialis. Metastasisok fordulhatnak elő retropharyngealisan,
illetve a régió nuchae területén is. Az esetek 35–45%-ában távoli (tüdő, máj, csont) metastasisok
fordulnak elő.

XII./3.3.3. Diagnosztika

Diagnosztikai algoritmus az orrgarat daganatok kivizsgálása során:

Anamnézis

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

Indirekt és direkt endoszkópos garat-gégevizsgálat

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

Képalkotó vizsgálatok: Mellkas rtg.(CT), nyaki UH, fej(arc és agykoponya)-nyak régió
CT és/vagy MRI, nyelési rtg., hasi UH, (CT,MR), csontscintigraphia. 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.

Laboratóriumi vizsgálatok: rutin vérkép, vércsoport, részletes coagulogram és klinikai
kémia, nem laphám eredetű daganat esetén szükség szerint tumormarker vizsgálatok.
Antitest-vizsgálatok az Epstein-Barr-vírus kapcsán: IbA antitestek a virális capsid
antigén ellen (a-VCA), IgG antitestek a korai antigén ellen (a-EA).

XII./ 3.3.4. Szűrési ajánlat



A veszéleyzetett egyének (epipharynx tumoros betegek vérrokonai) rendszeres (évenkénti)
nasopharyngoscopos és EBV szerológiai szűrése lenne szükséges.

XII./3.3.5. Stádium besorolás (AJCC – TNM staging (7. kiadás, 2010))

Primer daganat (T)

T1 A tumor az orrgaratra lokalizálódik vagy a szájgaratra és/vagy az orrüregre terjed
parapharyngealis érintettség nélkül

T2 A tumor parapharyngeális érintettséggel

T3 A tumor a koponyabázis és/vagy a melléküregek csontos struktúráit beszűri

T4 A tumor intracranialisan terjed és/vagy infiltralja az agyidegeket, az infratemporalis
fossát, a masticator teret, a hypopharynxot, az orbitát, az algaratot.

Regionális nyirokcsomók (N)

N0 Nincs kimutatható nycs. áttét.

N1 Nycs. áttét az azonos oldali nycs.(k)ban, 6 cm, vagy kisebb maximális átmérővel a

supraclavicularis árok felett és/vagy azonos vagy kétoldali retropharyngealis nycs. áttét
6 cm, vagy kisebb maximális átmérővel

N2 Bilaterális nycs. áttét, 6 cm, vagy kisebb maximális átmérővel a

supraclavicularis árok felett.

N3 6 cm-nél nagyobb nycs. áttét(ek) és/vagy a supraclavicularis árkot érintő nycs. áttét

N3a 6 cm-nél nagyobb nycs. áttét(ek)

N3b a supraclavicularis árkot érintő nycs. áttét

Távoli áttétek (M)

MX Távoli áttét nem igazolható.

M0 Távoli áttét nincs.

M1 Távoli áttét(ek).

Stádiumbesorolás

Stádium 0 Tis N0 M0

Stádium I T1 N0 M0

Stádium II T1 N1 M0

T2 N0 M0

T2 N1 M0

Stádium III T1 N2 M0

T2 N2 M0

T3 N0 M0

T3 N1 M0



T3 N2 M0

Stádium IVA T4 N0 M0

T4 N1 M0

T4 N2 M0

Stádium IVB bármely T N3 M0

Stádium IVC bármely T bármely N M1

XII./3.3.6. Terápia

A betegek kezelésekor a kombinált kemoterápia, a biológiai terápia, a sebészi kezelés, a
radioterápia és ezek együttes alkalmazása egyaránt szóba jön.

XII./3.3.6.1. Az orrgarat tumorok ellátási algoritmusa (NCCN 1.2011)

T1 N0 M0:

definitív sugárkezelés az epipharynxra és elektív sugárkezelés mindkét nyaki régióra

T1 N1-3; T2-T4 bármely N:

vagy konkurens kemoradioterápia cisplatinnal, ezt követően adjuváns cisplatin-5-fluorouracil
terápia(I. evidencia)

vagy indukciós kemoterápia folytatva konkurens kemoradioterápiával (III. evidencia)

Ezt követően nyaki reziduális tumor eseten nyaki blokkdisszekcio végzendő.

Bármely T, Bármely N, M1:

cisplatin alapú kombinált kemoterápia, majd sugárkezelés a primer tumorra és a nyaki régióra

Ha a primer tumor gyógyult, de residuum van a nyakon: radikális nyaki blokkdisszekció.

XII./3.3.6.2. Gyógyszeres kezelés

Radiokemoterápia

Radioterápiával szimultán végzett kemoterápia és/vagy biológiai terápia

A radiokemoterápia szignifikánsan csökkenti a lokális recidívák gyakoriságát, növeli a betegek
teljes túlélését. Az előrehaladott orrgaratdaganatok esetén a radiokemoterápia hatásosabb, mint
az önmagában végzett radioterápia. (Evidenciaszint: II)

Radiokemoterápiás protokoll:

Ciszplatin (DDP) 100 mg/m2, 1., 22., 43. napon. (Veseműködés beszűkülése esetén
Carboplatin.)

1.-4. napon Carboplatin 70 mg/m2 és folyamatos 5-Fluorouracil 600 mg/m2/nap, 3 hetente
ismételve a sugárterápia alatt.

Indukciós kemoterápia, irrezekábilis illetve recidiváló betegség gyógyszeres kezelése lásd
mesopharynx tumorok.

XII./3.3.6.3. Sebészi kezelés



E tumorok primer kezelése sugár vagy kemoradioterápia, műtét a reziduális tumor, elsősorban a
nyaki nyirokcsomóáttétek kezelésében jön szóba.

XII./3.3.6.4. Sugárkezelés

Definitív Radioterápia:

≥ 70 Gy a primer tumorra és a kimutatott nyaki áttétekre

≥ 50 Gy a kisebb rizikójú nyirokrégióra

A sugárkezelés technikája nagymértékben befolyásolja mind a tumor-kontrollt, mind a kezelés
mellékhatásait. 3D konformális vagy IMRT sugárkezelés javasolt. A céltérfogat meghatározás és
az optimális dóziseloszlás képalkotó vizsgálatokon alapuló megtervezésekor az orrgarattumorok
terjedési törvényszerűségeinek alapos ismerete, és a fej-nyak tumorok sugárkezelésében való
jártasság szükséges.

T1-T2

Sugárkezelés csak ultrafeszültségű sugárforrással végezhető

/telekobalt, lineáris gyorsitó/. A sugárkezelés dózisa 66-74 Gy. Szövettani

szerkezet szerint lehetőleg radiokemoterápiás kezelés javasolt.

T3 –T4

Definitív sugárkezelés: Radiokemoterápia formájában kell a kezelést végezni, a dózisok
gyakorlatilag megegyeznek a T1-2 esetében leadott dózisnak. A tumorterjedés irányától függően
a koponyabázis sugárkezelésének határa felfelé változhat.

Relapszus sugárkezelése:

Teleterápia: az előrement sugárkezelés dózisától függően, 10–24 Gy dózisban, két opponáló,
vagy elülső centrált mezőből.

Brachytherápia: az előremenet sugárkezelés dózisától függően frakcionáltan, 6–20 Gy dózisban,
0,5–1 cm referenciapontra számítva.

XII./3.3.7. A betegkövetés diagnosztikai algoritmusa

Megegyezik a meso- és hypopharynx tumorok algoritmusával, ezen felül:

laboratóriumi vizsgálat - Az Epstein–Barr-vírus virális capsid antigén elleni IgA antitestek és a
korai antigén elleni IgG antitestek követése prognosztikai szempontból indokolt. Az a-EA
növekedése a tumordiagnózist követő első évben rossz prognózisra utal.

XII./3.3.8. Rehabilitáció, gondozás

A szükséges információk itt a fejezeten belül a következő alfejezetben találhatók: XII./3.1
fejezet.


