
 

III./1.4. Az orrüreg és a melléküregek tumorai
Molnár Viktória, Szabó Balázs

A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató az orrüregből és az
orrmelléküregekből kiinduló leggyakoribb daganatok epidemiológiáját, tüneteit,
diagnosztikáját, valamint a kezelési lehetőségeket.
A fejezet áttekintését követően és az ellenőrző kérdések megválaszolása után a
hallgató könnyen memorizálhatja a témában felmerülő legfontosabb kérdéseket.

Bevezetés
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, ritkábban lágyrész és csonttumorok is előfordulhatnak. 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, mely klinikailag agresszív lefolyást mutat és évek alatt 10-15%-ban
laphámsejtes carcinomává alakulhat át.

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)

Ebben a fejezetben a betegség leírása mellett egy orrmelléküreg tumoros beteg esetének
bemutatásán keresztül szemléltetjük a jellemző panaszokat, a szükséges diagnosztikus
lépéseket, a megfelelő kezelés megválasztását, illetve a kezelés hatására bekövetkező
változásokat.

Kulcsszavak: sinus maxillaris, Ohngren, egyoldali orrvérzés, Sébileau, maxillectomia,
radiokemotreápia

A fejezet felépítése
A.) Hajlamosító tényezők

B.) Anamnézis, panaszok

C.) Diagnosztikai eljárások

D.) Terápia

E.) Kezelési eredmények

F.) Összefoglalás

A.) Hajlamosító tényezők
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. Az alkohol és a dohányzás kóroki
szerepe nem jellemző.

B.) Anamnézis, panaszok

A 61 éves férfi beteg panaszai 2008. decemberében bal oldali fájdalmas arcduzzanattal
és bal oldali orrdugulással kezdődtek, mely miatt háziorvosától antibiotikus kezelést
kapott. Változatlanul fennálló panaszai miatt 2009. januárjában fogászati kezelése
zajlott, mely során felső fogainak extractióját végezték.

Az anamnézisnek ki kell terjednie a családi és szociális anamnézisre, belgyógyászati
alapbetegségekre, káros szenvedélyekre is.

Esetünkben lényeges feltenni a következő kérdéseket (1. ábra)

Milyen
kérdéseket tesz
fel a betegnek?

Esetünkben a feltett kérdésekre a betegtől az alábbi válaszokat kaptuk:

A beteg családjában daganatos megbetegedés nem szerepel 30 éve dohányzik naponta 1
dobozzal. Alkoholt naponta fogyaszt évtizedek óta, nem töményet. Foglalkozási ártalom
nem merült fel. Lényeges belgyógyászati betegsége nincsen (hypertonia, diabetes,
asthma, cardivascularis betegség nem ismert), gyógyszert rendszeresen nem szed. TBC,
Hepatitis, HIV vagy más egyéb fertőző megbetegedése nem volt. Korábban műtétje nem
volt, transzfúziót nem kapott. Panaszai 2008 decemberében bal oldali fájdalmas
arcduzzanattal és bal oldali orrdugulással kezdődtek. 3 hónap alatt 10 kg-ot fogyott

A melléküreg tumorok csontokkal határolt üregekből indulnak ki. Korai diagnózisuk
nehéz, mivel csak akkor okoznak tüneteket, ha viszonylag nagy kiterjedésűek és
áttörnek a csontfalon vagy elzárják az üreg naturális nyílását.

Korai diagnózis
nehéz későn
okoznak tünetet!

Az orrüreg tumorai a septumon át átterjedhetnek a másik orrfélbe, de általában a
terjedés iránya a szomszédos sinusok felé mutat, vagyis a sinus maxillarisba, vagy az
ethmoidális régióba, vagy az orrgaratba, ill. az orbitába és az elülső skálába. Kezdetben
az obstructio tünetei jelennek meg. A betegségre orrvérzés, vagy obstructiv pansinusitis
hívja fel a figyelemet. Egyoldali orrvérzés, orrelzáródás, sinusitis vagy bűzös orrfolyás
esetén gondolnunk kell potenciális orrüregi daganatra.

Egyoldali
orrvérzés,
orrelzáródás,
sinusitis vagy
bűzös orrfolyás
esetén
gondolnunk kell
potenciális
orrüregi

A sinus maxillaris tumorai általában az üreg elzáródásának a tüneteivel járnak. A
szájpad duzzanata, vagy a fogak kilazulása a maxilla malignus tumorainak első jele
lehet.

A lokálisan előrehaladott tumorok gyakran okozhatják a felső ajak anaesthesiáját,
kettőslátást, proptosist, orrdugulást, orrvérzést.

Előrehaladott tumorok már az izmok közé terjedve szájzárat, vagy tapintható terimét
okozhatnak.

Az ethmoid régióból kiinduló primer tumorok beterjedhetnek a sinus sphenoidealisba,
az elülső skálába, az orbitába, az orrüregbe, az orrgaratba, vagy a sinus maxillarisba.

Sinus frontalis daganatai intracranialis terjedést mutatnak a dura és az agy inváziójával.



daganatra. Orrvérzés az ethmoidalis sejtek és a sinus frontalis tumorainak is első jele lehet,
melyet az orbitába történő terjedés miatt fejfájás és kettős látás kísérhet.

A sinus sphenoidealis primer tumorainak koponyába terjedése a n. trigeminus ellátási
területének anaestesiáját, n. abducens paresisét okozhatják.

A tumorok
többsége
nemcsak egy
sinust, hanem
több
orrmelléküreget
érint már a
diagnózis idején
is.

A korai stádiumban a tumorok leggyakrabban véletlen leletként kerülnek felfedezésre.

Mivel az orrmelléküregek egymással bonyolult kapcsolatot mutatnak, az egyes tumorok
kiindulása nagyon gyakran nehezen állapítható meg. A tumorok többsége nemcsak egy
sinust, hanem több orrmelléküreget érint már a diagnózis idején is.

Öhngren leírt egy képzeletbeli síkot (2. ábra), amelyet a medialis cantustól a mandibula
szöglete irányába húzott vonalra fektetünk. Ez a sík az orrüreg és a sinus maxillaris
régióját két félre osztja. Azt az anatómiai régiót, amely elől-alul helyezkedik el
„infrastructurának”, a hátsó felsőt pedig „suprastructurának” hívjuk.

Az
infrastructurából
kiinduló tumorok
korán okoznak
tüneteket,
viszonylag jól
operálhatók.

Az infrastructurából kiinduló tumorok korán okoznak tüneteket, viszonylag jól
operálhatók, szemben a suprastructurából kiinduló daganatokkal, melyek tünetei késői
stadiumban jelentkeznek. Az infrastructurából kiinduló melléküreg tumorok a szájpadot
áttörve a szájüreg felé is terjedhetnek, oldal felé pedig az infratemporalis régió irányába.
A suprastructurából kiinduló tumorok a sinus hátsó falán át a fossa pterygopalatinában
az infratemporalis régióba, a középső skálába, vagy felfelé az orbitába is terjedhetnek,
ill. az ethmoid sejteken keresztül az elülső skálába.

Sébileau felosztása szerint alsó-, középső-, felső- etage tumorait különböztetünk meg
lokalizáció szerint (3. ábra).



Sébileau
felosztása
szerint, hogy
csoportosíthatóak
a melléküreg
tumorok?

Január végén jelentkező kettőslátás, bal oldali szemkönnyezés miatt szemészeti vizsgálat
történt: Balra, balra-fel és balra-le tekintéskor kettősképet jelez. Bal szem protrusióban.
A lencsében incipiens maghomály. A szemgolyó és szemüreg UH vizsgálata során
echographiailag ép bulbus, bal oldalon ép, kissé felfelé helyezett m. rectus inferior
igazolódott, mely mögött az orbitafal nem követhető.

2009. februári fül-orr-gégészeti statusában a bal oldali sinus maxillaris felett jelentős
nyomásérzékenység, duzzanat volt megfigyelhető. Bal oldali orrfélben mucopurulens
váladék, bal oldali lateralis orrfalat bedomborító, a septumra ráfekvő egyenetlen terime
volt látható. Nyakon kóros terime nem tapintható.

Nyaki és hasi UH vizsgálat során a nyak bal oldalán jugulodigastricus, valamint a bal
submandibularis mirigy előtti nyirokcsomó reaktív jelleggel megnagyobbodott. A nyaki
regiókban vizsgálható lokalizációban áttétfolyamatra utaló eltérés nem igazolódott.

C.) Diagnosztikai eljárások
Az alábbiakban ismertetjük a diagnosztikai algoritmust, melyet a kivizsgálás során
alkalmazunk.

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.)

Milyen előnyei
vannak a
koponya CT és
MR együttes
elvégzésének?

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)

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

Arckoponya CT vizsgálat kiterjedt, a bal oldali orbitába, a fossa pterygopalatinába, b.
ethmoidba terjedő terjedő maxilla elváltozást írt le (4. ábra)

Biopsia

A mintavételt

A szövettani diagnózis elengedhetetlen a sebészi beavatkozás előtt. Az orrüregbe
tekintéskor látható tumorokból történő próbaexcisiso az egyszerű hozzáférhetőség miatt
könnyű.

A mintavételt megfelelő körültekintéssel kell végezni, mivel erős orrvérzés származhat a
beavatkozás során.



megfelelő
körültekintéssel
kell végezni,
mivel erős
orrvérzés
származhat a
beavatkozás
során.

A rejtettebb tumorok már nehezebben hozzáférhetők, maga a próbaexcisio is lényegében
műtéti beavatkozást igényel. Ilyenkor endoszkópos műtétek, vagy esetleg Luc-Caldwell
behatolásból végzett föltárások jönnek szóba.

A endonasalis feltárásból local anesthesiában a bal oldali orrfél lateralis falán látott
elváltozásból próbaexcisiót végeztünk, majd az eltávolított speciment szövettani
vizsgálatra küldtük.

Szövettani mintavétel eredménye az 5. ábrán olvasható.

A mintában laphám carcinoma infiltratiója igazolódott. FNAB eredménye negatív volt.

Az arcüreg tumorok TNM besorolása a 6. ábrán tanulmányozható az orrüreg és
rostasejtek tumorainak TNM-je pedig a 7. ábrán lett feltüntetve.

A 8. ábrán az orr és melléküregek tumorainak stádium besorolását ismertetjük.

Esetünkben szereplő sinus maxillaris tumor TNM beosztása T4aN0Mx, stádiuma IVB
volt.

D.) 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



Az orrüreg és
melléküregek
daganatok
előrehaladott
állapotban
komplex
onkoterápiát
igényelnek.

fölállításában több szakma érintett: fül-orr-gégészet, fej-nyaksebészet, onkológia,
patológia, onkoradiológia, plasztikai sebészet, idegsebészet, szemészet, fogászat,
maxillo-faciális protetika.

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

Általánosságban elmondható, hogy operábilis esetekben (T1-T4a) a sebészi beavatkozást
kell előnyben részesíteni, korai stádiumban (T1,T2) önmagában, kockázati
tényezők(tumor pozitív sebszél, érbetörés, perineurális invázió), előrehaladott stádium
(T3, T4a) esetén postop. radio- és/vagy radiokemoterápiával kiegészítve. Az
előrehaladott, nem rezekábilis (T4b) tumorok esetén a szisztémás kemoterápia és
radioterápia kombinációja jön szóba, majd re-staging után esetleges salvage műtét.

Az irradiatio során az orbitatartalmat, ha lehetséges ki kell takarni.

Ha a tumor a melléküregeket meghaladva a koponyaalapra is terjed, craniofacialis
feltárás és kombinált idegsebészeti, fül-orr-gégészeti műtét jön szóba.

Mivel nyaki metastasis csak 20%-ban fordul elő, elektív nyaki dissectiot, illetve elektív
irradiatiót nem végzünk. Ha nyaki metastasis mutatható ki, akkor radicalis nyaki
blokkdissectio indokolt.

Milyen műtéti
megoldások
jöhetnek szóba?

Műtéti megoldások

Három fő csoportra oszthatók a műtétek (9. ábra).

Az alábbi ábrán ismertetjük a sugárkezelés formáit (10. ábra) és az orr- és
orrmelléküregi tumorok kemoterápiáját (11. ábra)

Az orr- és orrmelléküregi tumorok kemoterápiás kezelése során a fej-nyak tumoroknál
használatos kemoterápiás protokollok alkalmazhatóak:

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

Betegünknél a fossa pterygopalatina mély infiltrációja miatt a tumort inoperábilisnak
ítéltük. Onkoradiológiai konzílium történt, mely radio-kemoterápiát javasolt. A
radiokemoterápiát megelőzően kontrollált haemostatus mellett 2 ciklus Cisplatin és
5-Fluorouracil indukciós kemoterápiás kezelésben részesült, majd a beteg az Uzsoki



Kórház Onkoradiológiai Központjában teljes dózisú sugárkezelést, konkurrens
kemoterápiát kapott.

3 héttel a kezelést követően a beteg statusa az alábbi szerint változott (12. ábra)

További 6 ciklus Cisplatin 5-Fluorouracil adjuváns kezelésben részesült, a 3. után
kontroll CT vizsgálat történt (13. ábra)

Az elvégzett kontroll arckoponya CT alapján műtét továbbra sem jöhetett szóba, a
kiterjedt csontdestructio és környezeti lágyrész érintettség miatt. Statusában a
korábbiakban látottak mellett kisfokú trismus, bal oldalon erősen behúzódott fénytelen
dobhártya igazolódott, a dobüregben serosus folyadék volt sejthető, emiatt a betegnél
helyi érzéstelenítésben ventillációs tubus beültetés történt. A bal sinus maxillaris felső
része, az alsó szemhéj tumorosan destruált, melyen keresztül a mélyen infiltrált
arcüregbe lehetett látni.

A 6. ciklus kemoterápiás kezelést követően ismételten kontroll arckoponya CT
vizsgálatot végeztünk.

A korábbi statusához képest összehasonlítva a korábbi CT eredményével (14. ábra)

Ezt követően tüneti kezelésre (roboráló, fájdalomcsillapító) volt lehetőségünk.

F.) Kezelési eredmények



Optimális
kezelési módszer
a sebészi és a
kemoradioterápia
kombinációja. A
túlélési
eredmények
rosszak, melynek
fő oka a késői
diagnózis!

Optimális kezelési módszer a sebészi és a kemoradioterápia kombinációja. A túlélési
eredmények rosszak, melynek fő oka a késői diagnózis, az előrehaladott tumor
stádiumok magas aránya. Az 5 éves átlagos túlélés kb. 40% (rostasejtek tumorainál
rosszabb), fő oka a helyi reziduális és recidív tumorokban keresendő, ellentétben a
legtöbb fej-nyaki tumor esetén a helyi és távoli áttét okozta halálozással.

Esetünkben a beteg 2010 májusában (16 hónappal a szövetani diagnózist követően) a
reziduális tumorból származó vérzés miatt exitált.

G.) Összefoglalás

A melléküreg tumorok korai diagnózisa fontos, ám egyben nehéz feladat, mert ezen
tumorok csak késői stádiumban okoznak panaszokat. A betegség szűrésére nincs mód,
elméletben a fent említett krónikus ipari ártalmaknak kitett emberek évenkénti fül-orr-
gégészeti, radiológiai szűrése lenne indokolt.

A kezelésben a sebészi terápia és sugárkezelés kombinációjával érhetők el a legjobb
eredmények. A jelen ill. a jövő a molekuláris vizsgálatokon alapuló pontosabb daganat
klasszifikáció ill. a molekuláris célpontokon alapuló individuális tumor terápia.

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


