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A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a mellkasi
szervek daganatainak epidemiológiai, diagnosztikai és
kezelési alapjait egy – egy eset bemutatása kapcsán.
A fejezet teljesítését követően képes lesz a hallgató arra,
hogy megértse, milyen szempontok alapján történik a
kezelés kiválasztása, valamint hogy milyen diagnosztikai és
terápiás algoritmusokat alkalmazzunk eme daganatos
betegségek ellátásakor.

Áttekintés
A mellkasi szervek daganatainak diagnosztikája és terápiája egyes
esetekben igazi kihívást jelenthet nemcsak az onkológusoknak, hanem
az adott szerv vagy szervrendszer specialistáinak is. A mellkasi
szervek daganatainak bizonyos típusai elhelyezkedésük és életfontos
szervekhez való közelségük révén sürgősségi ellátást is szükségessé
tehetnek, gondoljunk csak a vena cava superior syndromát okozó jobb
oldali centrális tüdőrákra vagy lymphomára, a mediastinum képleteit
roncsoló csírasejtes tumorra, vagy a nagy erek falából kiinduló,
rapidan progrediáló és invazív növekedést mutató angiosarcomára. A
mellkasi szervek daganatai közül – előfordulási gyakorisága, valamint
a mortalitási statisztikákban betöltött vezető szerepe miatt –
kiemelkedő jelentőségű a tüdőrák. Ez a betegség felelős a daganatos
halálozás kb. 20 %-áért, ami Magyarországon évente kb. 8000
tüdőrákos beteg halálát jelenti.

A modern képalkotó eljárások és egyéb diagnosztikus módszerek
gyors fejlődése, továbbá a kombinált daganatellenes kezelések
alkalmazása ellenére a betegség ötéves túlélése napjainkban még
mindig 15 % alatt van. Eltekintve a tüdőrák igen korai stádiumában
elvégzett radikális sebészi reszekciótól, a betegség kezelésében döntő
szerepet játszik a multimodalitás, tehát a sebészi és/vagy a
sugárterápiás és/vagy a kemoterápiás módszerek összehangolt
alkalmazása. Az utóbbi években került a figyelem középpontjába az a
tény, hogy a tüdőrákos betegek egy szűk rétegében – a nem kissejtes
tüdőrákos betegek 10-15 %-ában – a személyre szabott, molekuláris
célzott terápiák igen hatékonyak lehetnek, olykor drámai javulást
eredményeznek. Ehhez azonban interdiszciplináris diagnosztikus és
terápiás megközelítés szükséges, mint ahogyan a mellkasi szervek
egyéb daganatféleségeire is igaz, hogy felismerésük és eredményes
kezelésük csak több szakterület képviselőinek – így például patológus,
onkológus, pulmonológus, gasztroenterológus, kardiológus, szív- és
érsebész, mellkas sebész, illetve sugárterapeuta kollégák –
összehangolt csapatmunkája révén valósulhat meg.

A fejezet tanulási időszükséglete: 8 óra

A tanulási egység tartalma
III/7.1. Hörgő rosszindulatú daganatai

III/7.2. Kis sejtes tüdőrák (SCLC)



III/7.3. Nem kis sejtes tüdőrák (NSCLC)

III/7.4. Szív rosszindulatú tumorai

III/7.5. Mellhártya daganatai


