
 

III./1.2. Mesopharynx tumorai - Tonsilla carcinoma
Molnár Viktória, Szabó Balázs

A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a tonsilla carcinoma
epidemiológiáját, tüneteit, a betegséggel kapcsolatos diagnosztikus és terápiás
lehetőségeket, valamint utókezelést egy konkrét esetbemutatáson keresztül.
A fejezet áttanulmányozását követően képes lesz arra az olvasó, hogy a
megfelelő diagnosztikus és terápiás lépéseket értse és betegeit vezesse.

Bevezetés
Anatómiailag mesopharynx alatt a lágyszájpad és a nyelvcsont között elhelyezkedő
garatszakaszt értjük. Az alábbi régiókra osztjuk: nyelvgyök, tonsillaris régió,
lágyszájpad, oldalsó, hátsó garatfal. Mesopharynx malignus daganatai közül a
laphámcarcinoma incidenciája 90%. A betegség leggyakrabban az 50-60 éves férfiak
körében fordul elő, fiatalkori megjelenése 3%-ra tehető. Incidencia Magyarországon
2009-ben: férfi: 970, nő: 259 (Nemzeti Rákregiszter). Mortalitás Magyarországon
2009-ben: férfi: 415, nő: 88 (KSH)

A két legfontosabb rizikófaktor dohányzás és az alkoholfogyasztás. Ezen két tényező
hatása dózis és időfüggő ill. az együttes expozíció szinergista hatású. A vírusok közül a
humán papilloma vírus szerepe igen fontos. 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. Az elhanyagolt
szájhigiéne, nem megfelelő táplálkozás, vitaminhiány, alultápláltság, korábbi irradiatio
foglalkozási ártalmak, szifilisz is felelősek lehetnek a daganat kialakulásában.

Az alábbi esetbemutatásban a tonsilla carcinomáról (1. ábra) lesz szó, mely a
szájüreg-garat carcinomáinak 5%-át alkotja.
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A.) Amnézis
Az anamnézisnek ki kell terjednie a családi és szociális anamnézisre, belgyógyászati



alapbetegségekre, káros szenvedélyekre is.

Milyen
kérdéseket tesz
fel a betegnek?

Esetünkben lényeges feltenni a következő kérdéseket (2. ábra)

Esetünkben a feltett kérdésekre a betegtől az alábbi válaszokat kaptuk:

A részletes
anamnézisfelvétel
és a betegség
kialakulásában
szerepet játszó
kóroki tényezők
ismerete
nélkülözhetetlen
a helyes
diagnosis
felállításához.

A beteg családjában daganatos megbetegedés nem szerepel. 20 éven keresztül
dohányzott naponta 1 dobozzal, az elmúlt 1 hónapban abbahagyta. Alkoholt csupán
alkalomszerűen fogyaszt. Vállalkozó (foglalkozási ártalom nem merült fel). Lényeges
belgyógyászati betegsége nincsen (hypertonia, diabetes, asthma, cardivascularis
betegség nem ismert). Gyermekkori fertőző betegségek közül varicella fordult elő. TBC,
Hepatitis, HIV vagy más egyéb fertőző megbetegedése nem volt. Korábban műtétje nem
volt, transzfúziót nem kapott. Nem fogyott

B.) Tünetek

A tonsilla
malignus
daganatai a
betegség kezdeti
stádiumában
ritkán okoznak
panaszt.

Az esetbemutatásban szereplő beteg 52 éves férfi, nyaka bal oldalán kb. 1 hónapja
fájdalmatlanul növekvő terime miatt kereste fel ambulanciánkat.

A tonsilla malignus daganatai a betegség kezdeti stádiumában ritkán okoznak panaszt,
így korai felismerésük ritka. A tünetek nem specifikusak, a 3. ábrán olvashatóak a
leggyakrabban előforduló tünetek.

C.) Vizsgálatok

C.)a. Fizikális vizsgálat:

Az anamnesis felvételét a fizikális vizsgálat követi, esetünkben különös tekintettel a
szájüreg és nyak vizsgálatára. A mesopharynxban talált elváltozás palpatiója a terime
kiterjedéséről, környező szövetekhez kapcsolódó viszonyáról ad felvilágosítást. Indirekt
és direkt endoszkópos garat-gégevizsgálat alapkövetelmény. Fontos a fogászati vizsgálat
és szanáció.



C.)b. A beteg fül-orr-gégészeti statusában a következő eltéréseket
találtuk:

„Bal oldalon hypertrophiás, exulcrált, egyenetlen felszínű tonsilla, mely a lágyszájpadra
makroszkóposan nem terjed, a tonsillo-lingualis átmenetet eléri, a nyelvgyököt nem
infiltrálja. Lefelé a lateralis garatfalon terjed fél cm-es mélységig. A nyak bal oldalán
kp. parajugularisan (III.) megnagyobbodott, kemény, mobilis kisdiónyi nyirokcsomó
tapintható. „

C.)c. Képalkotó vizsgálatok:

Képalkotó diagnosztikai eljárások közül a primer folyamat, valamint a nyaki
metasztázisok kiterjedésének megítéléséhez kötelező a nyaki CT és/vagy MR vizsgálat.
A nyaki lágyrészekről precízebb képet kaphatunk MR vizsgálattal. Mellkas rtg.(CT),
nyaki UH, nyelési rtg., hasi UH, (CT,MR), sz.sz. csonscinttigraphia szintén javasolt.

4. ábra: Betegünk nyaki MR képei

Kétirányú mellkas-röntgen vizsgálat segítségével tájékozódunk a tüdő- metasztázisok
jelenlétéről, a tüdőben talált elváltozás esetén mellkas CT vizsgálatot kérünk a
metasztázis kizárása céljából.

Mellkas röntgen - vizsgálat eredménye:

Mindkét oldali tüdőfél transzparens, kóros eltérés nem igazolódott.

C.)d. Szövettani vizsgálat:

A gyanús tonsilla elváltozásból helyi érzéstelenítésben biopszia történt, melynek
szövettani vizsgálata cc. planocellulare-t igazolt.

Páciensünknél FNAB vizsgálat történt a nyak bal oldalán ábrázolódó 2,5 cm-es, jobb
oldalon mutatkozó 2 db 8 mm-es, kerekded, echoszegény nyirokcsomóból a következő
eredménnyel: „Bal oldalon látott kép carcinoma planocellulare metastaticumnak, vagyis
az alapbetegség nyirokcsomó metazstázisának, a jobb oldali két kis nyirokcsomó reaktív
nyirokcsomónak felelnek meg.”

C.)e. Kiegészítő vizsgálatok:

Laboratóriumi vizsgálatok közül teljes vérkép, ionok, éhgyomri vércukor, alvadási idő,
máj- vesefunkció, CRP, We, vizeletvizsgálat szükséges. Electrocardiographia elvégzése
a terápiás lehetőségektől függetlenül minden esetben szükséges.

Betegünk laboreltéréseit az 5. ábrán tüntettük fel.



Belgyógyászati vizsgálat során az altatásnak ellenjavallata nem volt.

C.)f. TNM osztályozás, stádium besorolás

(AJCC, 7th., 2009) 6. és 7. ábra.

Esetünkben szereplő tonsilla tumor TNM beosztása: T2N2bMx, stádiuma: IVA

D.) Terápia

A kezelési
stratégiát az
onkoteam
határozza meg.

A kezelés megtervezésekor a betegség előrehaladottságát (staging), 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 kezelési
stratégiát az onkoteam határozza meg.

A műtéti technika
fejlődésével a
resecabilitás
határai
kitolódtak.

Primer kezelésként műtét valamennyi eltávolítható szájgarat tumor 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.

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

Az évek során a műtéti technika fejlődésével a resecabilitás határai kitolódtak.

A műtét szempontjából abszolút kontraindikációt a T4b esetek jelentenek.

A mesopharynx tumorok jelenős része submucosus terjedést mutat, min. 1 cm-es
resectiós szél szükséges (intraoperatív fagyasztás jelentősége!!). A jelentős kiterjedést
mutató tumorok esetében szükség lehet onkológiai vagy funkcionális okból a műtét
gégére történő kiterjesztésére.



A mesopharynx
tumorok jelenős
része submucosus
terjedést mutat,
min. 1 cm-es
resectiós szél
szükséges
(intraoperatív
fagyasztás
jelentősége!!)

Az oropharynx tumorok feltárásra három lehetőség közül választhatunk, az ideális
feltárási mód a tumor méretének és lokalizációjának függvényében (8. ábra).

Esetünkben szóba jövő alternatív kezelési módokat a 9. ábrán olvashatja.

D.)a. Műtéti kezelés

Betegünknél módosított radicalis nyaki blokk disszekciót (I.-V. nyaki régió a n. XI.
megkímélésével), lateralis pharynotomiás illetve per oralis feltárásból tonsilla tumor
exstirpatiót, részleges pharynxresectiot végeztünk tracheotomiás védelemben. Az
intraoperatív fagyasztási biztonsági margók tumormentesek voltak.

Az eltávolítot specimenek szövettani vizsgálata során grade II-es differenciáltságú, pT2,
N2b, Mx stadiumú laphámrák igazolódott. (A daganat a carotisvilla mögötti
lágyrészeket infiltrálta, a nyelvgyöki resectiós szélben érinvasio formájában jelen volt. A
tonsilla tumoron belül a daganat a mély illetve az oldalsó resectiós széleket elérte.)

A 8. postoperativ napon vattarszedés és dekanülálást végeztünk. A 16. postoperativ
napon a beteg tápszondáját eltávolítottuk. A 18. postoperativ napon a beteget emittáltuk,
nyelése és légzése rendben volt, stomája teljesen záródott.

4 hetes kontroll - status: „Bal oldalon a tonsillaágyban sebvonal, hegesedés észlelhető,
kóros rezisztencia nem tapintható. A kemény és lágyszájpad: jobb oldalon ép, baloldalon
a lágyszájpad kissé heges. A nyakon bal oldalon módosított radikális nyaki
blokkdissectio műtéti hege.”

D.)b. Radio-kemoterápia

Tekintettel a daganat stádiumára, a szövettani leletre (kockázati tényezők megléte),
hat-héttel a műtét után postop. radio-kemoterápia kezdődött.

Irradiatio alatt fellépő leukopaenia miatt a beteg filgrastim kezelésben részesült, mely a
granulocyta proliferációban és differenciáciában szerepet jásztó G-CSF analóg. A
kemo-irradiatio alatt fellépő jelentős fogyás (16 kg) miatt táplálék kiegészítésként a
tápszer mellett Megasterol acetat oldat fogyasztása volt indokolt.

Adjuváns kemoterápia



Ezt követően 4 ciklus adjuváns kemoterápiás (Cisplatin, 5FU) kezelést kapott.

D.)c. Kontroll

A kezelések után 2 hónappal elvégzett kontroll MR ill. PET CT vizsgálat recidív tumort
ill. áttétképződést nem igazolt.

D.)d. A betegkövetés 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).

A nyak
sugárkezelése
után évente TSH
meghatározás
javasolt.

Nyaki CT és/vagy MR:

Bármilyen primer kezelés befejeztével ajánlatos státusrögzítő vizsgálat elvégzése, műtét
után legalább egy hónap, sugárkezelés után 3 hónap múlva, továbbá indukciós
kemoterápia alatt és végén, és palliatív kemoterápia során a terápiás hatás megítélésére
az utolsó kemoterápia után 3 héttel, recidívára 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 javasolt.

D.)e. Prognózis

Az előrehaladott
stádiumú betegek
kórjóslata
rendkívül
kedvezőtlen.

A tonsilla carcinoma 5 éves túlélése 12-48 % közöttire tehető. Az előrehaladott stádiumú
betegek kórjóslata rendkívül kedvezőtlen, gyógyult esetek aránya terápiától függetlenül
mindössze 10-12 %. Nyirokcsomó metasztázis jelenléte csökkenti a túlélés esélyeit.

E.) Összefoglalás

A tonsilla tumorok a mesopharynx malignus daganatainak csupán kis százalékát
alkotják, jelentőségük mégsem elhanyagolható.

A daganatok csak a későbbi stádiumban okoznak panaszt, így nehéz a korai
diagnosztizálásuk.

A késői stádiumban felfedezett daganatok prognózisa kifejezetten kedvezőtlen.

A betegek kezelésekor a sebészi kezelés, a sugárkezelés, a kemoterápia és ezek együttes
alkalmazása jön szóba.

A jelen ill. a jövő a molekuláris vizsgálatokon alapuló pontosabb daganat klasszifikáció
ill. a molekuláris célpontokon alapuló individuális tumor terápia.
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