
 
III./1.3. A gégerák
Andó Réka, Szabó Balázs

A fejezet célja, hogy egy esetbemutatáson keresztül
megismertesse a hallgatóval a gégerák epidemiológiát,
tüneteit, szűrési lehetőségeit, diagnosztikáját valamint
kezelési elveit.
A fejezet tanulmányozását követően a felhasználó tisztán
fogja látni a betegség bizonyos stádiumainak megfelelő
kezelési eljárásokat.

Bevezetés
A gégerák a fej-nyaki rosszindulatú daganatok közül a leggyakoribb.
A legfontosabb rizikófaktor a dohányzás és a rendszeres
alkoholfogyasztás. A primer gégedaganatok 98 %-a carcinoma
planocellulare (keratoides és non keratoides).

Elhelyezkedésük alapján megkülönböztetünk supraglottikus,
glottikus illetve subglottikus daganatokat (1. ábra). A glottikus és a
supraglottikus kiindulású daganatok megoszlása közel azonos, a
subglottikus régióból a gégerákok csupán 1-2 % - a indul ki.

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

Nézzen utána anatómiai
tanulmányaiban a gége
felépítésének!

Ebben a fejezetben egy valós eset kapcsán tárgyalunk egy
supraglottikus gégerákot.

Kulcsszavak: supraglottikus gégerák, malignus gégetumor, laphám
carcinoma
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A.) Panaszok
Az esetbemutatónkban szereplő személy (57 éves férfi beteg) a
következő panaszokkal kereste fel háziorvosát:

-3 hónapja nyaka bal oldalán megjelenő, azóta fokozatosan,
fájdalmatlanul

növekvő terime

-1 hónapja tartó rekedtség

-bal fülfájdalom

-fogyás (12 kg 3 hónap alatt)

-gyengeség

B.) Anamnaesis
Milyen kérdéseket teszünk fel a betegnek? (2. ábra)

Bemutatott esetünkben a következő kórelőzményi adatok ismertek:
26 éve naponta 1,5 l bort és/vagy 1,5-2 dl töményet fogyaszt, 31 éve
dohányzik, napi 20-30 szálat. Családjában édesapjának tüdőrákja
volt, édesanyjának magas vérnyomás betegsége. 3 éve többszöri
magas vérnyomásértékek alapján antihypertensív kezelést indikált
háziorvosa, melyet nem tartott be. Az utóbbi negyed évben 12 kg-t
fogyott. Étkezéstől függetlenül gyakran hasának jobb oldala a
bordaív környékén fáj. Hangja az utóbbi egy hónapban egyre
rekedtebb, enyhe nyelési nehezítettségről, bal fülbe sugárzó
fájdalomról számol be, légzési nehezítettsége nincsen.

C.) Vizsgálatok
Az alábbiakban ismertetjük a gégerák kivizsgálása során alkalmazott
diagnosztikai algoritmust.



A PET/CT hasznos a
terápiás válasz
kiértékelésére, recidíva
vizsgálatára, restagingre is.

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

Fizikális vizsgálat

Sovány testalkat, száraz bőr, anaemiás nyálkahártyák, érdes sejtes
alaplégzés szimmetrikusan mindkét tüdőmezőben, has puha,
betapintható, kissé elődomborodó, jobb bordaív alatt enyhe
nyomásérzékenység, máj 2 harántujjal meghaladja a bordaívet. RR:
145/95 Hgmm, Pulzus 100/perc, testmagasság 175 cm, testsúly 58 kg.

Fül- orr-gégészeti státusz

Fül

Mindkét oldalon alakilag ép fülkagylók, váladékmentes hallójárat.
Mk. o. ép dobhártyák. Orr, melléküregek: orr alakilag ép,
melléküregek felett nyomásérzékenység nincs, szabad orrfőüregek.

Szájüreg, garat

Ajkak, buccalis nyálkahártya ép, a nyelv minden irányban szabadon
mozog, kiöltéskor nem deviál. Nyelvtest, sublingualis terület ép,
tapintásra kóros nem észlelhető. Hiányos fogazat, elhanyagolt
szájhygiene. A garatképletek vérteltek, uvula középvonalban.
Nyálmirigyek kivezető nyílásai szabadok, ectomia facta.

Gége, hypopharynx

A gége konfigurációja megtartott, krepitációja nem váltható ki.
Nyelvgyök és valleculák épek. Az epiglottis laryngeális felszíne,
szabad széle ép. Bal ary-epiglotticus redő, ary tájék oedémás,
epiglottis bal oldalát (a középvonalat nem meghaladó), b.
álhangszalagot infiltráló exophyt szövetplussz. A bal gégefél mozgása
beszűkült. Jobb gégefél eltérés nélkül. Belátható subglottikus szakasz
ép.

Nyak

Bal oldalt 2-3 borsónyi, kemény tapintatú, tömött nyirokcsomó, és
egy 1,5x2 cm-es fixált, kemény, a felette levő bőrt beszűrő, behúzó,
fájdalmatlan terime (3. ábra).



A beteg fizikális vizsgálata és státuszfelmérése után, laboratóriumi és
képalkotó vizsgálatok mellett szükséges a társbetegségeinek,
rendszerbetegségeinek-a mi esetünkben hypertonia- stabilizálása és
beállítása.

Milyen vizsgálatokat kér?

Laborvizsgálat (vérkép, alvadási paraméterek, máj és vesefunkciós
valamint ionháztartás és vizelet vizsgálat), nyaki CT, nyaki UH és
UH vezérelt FNAB a nyak teriméből, 2 irányú mellkas röntgen,
hypertonia beállítása céljából belgyógyászati konzílium, majd ezeket
követően intratracheális narkózisban status felmérő direkt
laryngoscopia (felső panendoscopia) és szövettani mintavétel.

Az alábbi ábrán ismertetjük betegünk labor vizsgálati eltéréseit (4.
ábra).

Betegünknél ezt követően nyaki UH és nyaki CT valamint mellkas
rtg. vizsgálatra került sor.

Nyaki UH/ FNAB

FNAB történt a bal angulus mandibulae előtt elhelyezkedő 2 cm-es
echoszegény nyirokcsomóból. Szövettan: carcinoma planocell.
metasticum

Nyaki CT (5. ábra)



Mellkasröntgen

Kissé mélyen álló rekeszek, normál tüdőtranszparencia, fokozott
broncho-vascularis rajzolat. A szív nem nagyobb, aorta elongált.

Belgyógyászati konzilium

A beteg fizikai vizsgálat során enyhe májmegnagyobbodás észlelhető.
Hepatitisről nem tud. „Besárgulva” nem volt. Laborleletében
emelkedett májenzim szintjeit alkoholos hepatopathiának tudjuk be.
Szükséges hasi UH elvégzése a továbbiakban.

RR: 135/85, naponta 2x2.5 mg Enalapril tartalmú
vérnyomáscsökkentő kezelés szükséges.

Hasi UH

A máj homogén szerkezetű, bal lebenye kissé megnagyobbodott. A v.
portaeban és ágaiban megfelelő áramlás detektálható. Epeutak nem
tágultak. Az epehólyag jól telt, fala nem vastagabb, benne kőjel nem
látható. A pancreas morfológiailag ép. A lép hilusi átmérő 45 mm,
hosszanti átmérő 12 cm, szerkezete homogén. Vesék normális
helyzetben és nagyságban, körülírt eltérés nem látható. Medencében
közepesen telt hólyag, morfológiai eltérés nélkül.

Microlaryngoscopiás beavatkozás (narkózisban)

Merev laryngoscoppal feltárjuk a gégét. Makroszkóposan a
hypopharynx hátsó fala, mindkét oldali recessus piriformis, vallecula
epiglotticak szabadok, ép nyálkahártyával fedettek. Az epiglottis
szabad széle, laryngealis és lingualis felszíne tumormentes. A bal
oldali aryepiglotticus redő alsó része, bal ary-tájék mediális és hátsó
része, az epiglottis bal oldala (a középvonalat nem haladja meg), bal
álhangszalag tumorosan infiltrált, valódi hangszalag ép, retrocricoid
tér feltehetően érintett. Szövettani mintavétel a bal oldali ary-tájból
történt.

A gégedaganatok 98 %-a
carcinoma planocellulare!

Kórszövettani lelet

Alacsonyan differenciált, hám alatti sztrómát is masszívan infiltráló
laphámkarcinóma jelenléte volt igazolható a vizsgálat alapján (6.
ábra).



A 7. ábrán a supraglottikus gégeráko TNM osztályozása
tanulmányozható .

Betegünk esetében a klinikai TNM: T3N2bMx (pTNM ugyanaz),
Stádium IV.A volt.

D.) Döntés, kezelés

A cetuximab egy
monoklonális antitest mely
az EGFR receptorokhoz
kötődve gátolja a
szignáltranszdukciót.

A gégerákok kezelésében a primer tumor stádiuma, a nyirokcsomó
érintettség határozza meg a választandó kezelési módozatot. Mely a
partiális gégerezekción át a totális gége exstirpáción keresztül a
nyirokcsómó érintettség függvényében a módosított nyaki
nyirokcsomó dissectióval vagy radikalis nyirokcsomó dissectióval
egészül ki. A műtétet követően általában sugárterápia és kemoterápia
következik. Előrehaladott esetekben preoperatív adott taxan – platina
alapú indukciós kemoterápiás kezeléssel a kezdődik a beteg ellátása.
Áttétes betegség esetében tekintve, hogy a planocelluláris
carcinomák 100% EGFR pozitivitást mutat, platinával kombinált
cetuximab kezelés hozott túlélési előnyt. A kiterjedt nyirokcsomó
áttétes betegek esetében a cetuximab és sugárkezelés kombinálása
javítja a lokális kontrollt.

Betegünk esetében a következő kezelés történt

D.)a. Sebészi terápia és postoperatív sugárkezelés

Laryngectomia totalis bal oldali módosított radikális
blokkdisszekcióval, majd a műtét időpontjához képest 6 hét múlva
kezdődött 60 Gy postop. sugárterápia (2 Gy/nap) (szövettani lelet
alapján rizikófaktor nincs)

Alternatív kezelési lehetőségek ilyen stádiumú gégerák esetén: (i)



kemoradioterápia- nyaki reziduum esetén blokkdisszekció, primer
reziduum esetén „salvage” laryngectomia, (ii) indukciós kemoterápia
követve (kemo)-radioterápiával, (iii) irradiatio (ha a beteg állapota a
kemoterápiás kezelést nem teszi lehetővé)

D.)b. Rehabilitáció

Total laryngectomia esetén
hangrehabilitáció
szükséges!

Total laryngectomia (8. ábra) esetén funkcionális vagy eszközös
hangrehabilitáció szükséges foniáter-nyelésterapeuta irányításával,
ennek 3 leggyakoribb módját ismertetjük:

b1./ Nyelőcsőbeszéd

A hangképzéshez szükséges levegőt a nyelőcsőbe juttatott (lenyelt),
majd kibocsájtott („visszaböfögött”) légáram biztosítja. A
hangszalagok funkcióját pedig az ún. pseudoglottis veszi át, mely a
felső nyelőcsősphincter területén vagy a hypopharynxban
elhelyezkedő nyálkahártya-izomredő, az artikulációt úgy, mint
eredetileg, a szájüreg végzi.

b2./ Külső hangforrásként elterjedt az elektronikus műgége vagy
elektrolarynx (9. ábra).

Ez egy áll alá helyezhető készülék, ami rezgéseket juttat a garatba,
szájba, és ezeket a rezgéseket artikulálják a betegek beszéddé.
Gépies, monoton hangot ad.

b3./ A hangprotézis

A hangprozézis működési elve az, hogy a hangadáshoz szükséges
levegő a tüdőből, a trachea felől egy műtéti úton kialakított tracheo-
oesophagealis fistulán keresztüljut át a nyelőcsőbe, ahol a garatfűző
izomzatból és nyálkahártya-redőből kialakult póthangszalag veszi át
a gége hangképző szerepét. Az artikulációt úgy, mint eredetileg, a



szájüreg végzi. A kialakított fistulába egy szelep van beültetve, mely
csak egyirányú levegőáramlást enged meg, és véd az esetleges
aspirációtól is (10. ábra).

D.)c. 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).

D.)d. Életviteli tanácsok

A beteget otthonába
bocsátása előtt életmódbeli
tanácsokkal kell ellátni!

A beteget otthonába bocsátása előtt életmódbeli tanácsokkal kell
ellátni. Ez részben a dohányzási és alkoholizálási szokások drasztikus
megváltoztatására, étkezési javaslatokra, munkavégzésre,
kanülviselés esetén ennek technikai részleteire vonatkozik. Igen
fontos a hozzátartozókkal való kapcsolattartás.

Panasz esetén (fulladás, rekedtség, fájdalom, vérzés, nyaki csomó
megjelenése, fogyás) a beteg haladéktalanul jelentkezzen.

E.) Összefoglalás
A gégerák egyik legfontosabb tünete a rekedtség. Viszonylag korán
jelentkezik, különösen a glottikus kiindulású rákok esetében, supra-
és subglotticus rákok esetén akkor jelenik meg, ha a folyamat eléri a
hangszalagot. Tartós, 3 héten túl fennálló rekedtség esetén fül-orr-
gégészeti vizsgálat szükséges. A supraglottikus kiindulású rákok
korai tünete a féloldali, fülbe sugárzó fájdalom. Jellegzetes panasza
az idegentest- vagy gombócérzés.

A subglottikus gégerák mindaddig nem okoz tünetet, amíg vagy a
hangszalag alsó szélét el nem éri és ez által hangelváltozást okoz,
vagy a növekedése folytán a gége lumenének beszűkítésével hangos
légzést, nehézlégzést idéz elő. Nehézlégzés általában előrehaladott
gégerákokra jellemző. Tapintással a gége kontúrjain általában nem
találunk eltérést, csak a porcot infiltráló „T4” kategóriájú rákoknál. A
gégekrepitáció megváltozik, vagy eltűnik, ha a gége hátsó felszíne, a
postcricoid régió érintett.

A supraglotticus kiindulású daganat esetében már korán észlelhető
regionális metasztázis, rendszerint a felső-középső parajugulárisan, a
subglotticus tumor korán ad áttéteket paratracheálisan, a glotticus
régió tumorai előrehaladott stádiumban metasztatizálnak. A nyaki



A subglottikus kiindulású
rák prognózisa a
legrosszabb!

nyirokcsomó-metasztázis fennállása rosszabb prognózist jelent, ill. ha
a metasztatikus nyirokcsomóban tokáttörés észlelhető. A mélyre
terjedő fekélyes tumorok prognózisúak, mint az úgynevezett exophyt,
karfiolszerű formák.

Prognosztikusan legjobb gyógyulási kilátása a hangszalagrákos
betegnek van (korai diagnózis, ritka áttét), a supraglottikus tumorok
prognózisa rosszabb (gyakoribb áttétképződés), a subglottikus
kiindulású rák prognózisa a legrosszabb (korai paratrachealis
nyirokcsomó metasztatizálás).

Hivatkozások
http://www.eum.hu/egeszsegpolitika/minosegfejlesztes
/sugarterapia-onkologia


