
 

III./7.1. Hörgő rosszindulatú daganatai
Moldvay Judit

A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a hörgő rosszindulatú
daganatainak legfontosabb klinikai tüneteit, a betegség
diagnosztizálásának főbb lépéseit, illetve, hogy tájékozódjon a főbb
terápiás lehetőségekről.
A fejezet teljesítését követően tisztában lesz a terápia
megválasztásához szükséges lépésekkel.

Bevezetés
A hörgők daganatos megbetegedéseinek csoportosításakor beszélhetünk
primer, vagy metasztatikus, illetve hámszövetből, vagy kötőszövetből eredő
tumorokról. Gyakorisága és jelentősége szempontjából messze kiemelkedik a
tüdő elsődleges, hámeredetű, rosszindulatú daganata, a tüdőrák, amit
neveznek hörgőráknak, vagy bronchus carcinomának is. A tüdőrák
világviszonylatban és Magyarországon is a vezető daganatos halálok. A
világon évente több mint 1,2 millió új tüdőrákos esetet regisztrálnak, és ez a
betegség felelős a daganatos halálozás kb. 20 %-áért. Hazánkban a tüdőrák
incidenciája 7000-8000, míg prevalenciája 20 000-21 000 körül mozog. A
tüdőrák mortalitásának közel 90%-ért egyértelműen a dohányzást tartják
felelősnek, de emellett foglalkozási ártalmak és környezeti tényezők is
elősegítik ezen daganat kifejlődését. Az azbesztexpozíció például
dohányzással való együttes előfordulás esetén a kockázatot 50-szeresére
növeli. Ugyancsak fokozza a rizikót a radon, a króm és a nikkel is. Tekintettel
arra, hogy a tüdőrákok 85–90%-áért a dohányzás a felelős, ugyanakkor „csak”
kb. minden 7. erős dohányos lesz tüdőrákos, feltételezhető, hogy bizonyos
genetikai tényezők is szerepet játszanak a betegség kialakulásában.

Milyen szövettani
altípusai vannak a
tüdőráknak?

Milyen szövettani altípusai vannak a tüdőráknak és milyen ezek %-os
megoszlása?

A tüdőrákokat alapvetően két fő csoportra osztjuk, melyek különböznek a
daganat szövettani és molekuláris biológiai szerkezetében, a betegség klinikai
lefolyásában, a prognózisban és bizonyos mértékig az etiológiában is. Így
beszélünk kissejtes tüdőrákról (SCLC = small cell lung cancer), melynek
gyakorisága 15-20 %, valamint nem-kissejtes tüdőrákról (NSCLC =
non-small cell lung cancer). Az utóbbi csoportba tartozik a laphámrák (25-30
%), a mirigyhámrák (30-35) és a nagysejtes, rosszul differenciált carcinoma
(5-10 %). Az elmúlt évtizedekben a laphámrákok gyakorisága csökkent, míg a
mirigyhámrákoké emelkedett, és ez utóbbi különösen feltűnően a fiatal nők
körében.

A fent említettek mellett a tüdőrákok számos, ritkábban előforduló, egyéb
szövettani típusát különítjük el, melyek közül klinikai szempontból az egyik
legfontosabb a carcinoid. Gyakran endobronchialis elhelyezkedésű, igen
vérzékeny, emiatt hamar okoz tünetet rendszerint vérköpés, vagy ritkábban
carcinoid szindróma formájában. Szövettanilag jól differenciált sejtek
figyelhetők meg, a sejtoszlások igen ritkák és erre a daganatra nem jellemző
az áttétképzés. Sebészi eltávolítása az esetek döntő többségében teljes
gyógyulást eredményez.

Kulcsszavak: tüdőrák, bronchus carcinoma, tüdőrák karcinogenezis,
dohányzás, atelectasia, endobronchialis palliáció, bronchus stent implantáció,
áttéti tüdődaganatok, tüdő sarcoma
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A.) Panaszok
A példában szereplő 58 éves férfi az alábbi panaszokkal fordult orvoshoz.

-Köhögés

-Fokozódó nehézlégzés

-Egy alkalommal észlelt vérpöttyös köpet

-Jobb kar és vállfájdalom

Milyen kérdéseket tesz fel a betegnek? (1. ábra)

B.) Anamnézis
Távolabbi anamnézisében gyermekkorban elvégzett tonsillectomia és 4 éve
ismert és kezelt hypertonia szerepel. Kórelőzményében tüdőbetegség nem
szerepel, családjában TBC nem volt, daganatos betegség halmozottan nem
fordult elő.

A beteg elmondja, hogy 45 éve napi 1 doboz cigarettát szív. Köpete alig van,
az egy alkalommal észlelt vérpöttyös köpet is egy köhögési roham végén
jelentkezett. Idegentest aspirációra nem emlékszik. Láza, hőemelkedése nem
volt, lába nem dagad. Kifejezett mellkasi fájdalma nincs, de időnként jobb
oldalában tompa, égő érzést tapasztal. Étvágya jó, testsúlyát tartja.



A tünetek, panaszok alapján milyen betegségek gyanúja merül fel?

A tünetek alapján felmerül cardialis decompensatio, COPD, vagy
endobronchialis obstrukció gyanúja is. Ez utóbbi hátterében endophytikus
daganat, vagy idegentest aspiratio okozta granulációs szövet egyaránt állhat.

Milyen vizsgálatot javasol? (2. ábra)

A mellkas RTG-en az alábbi elváltozás volt megfigyelhető (3. ábra).

Hogyan írná le a látott RTG képet, és mi állhat az eltérés hátterében?

A mellkas RTG-en teljes jobb oldali atelectasia látható. A középárnyék jobbra
húzott, a jobb főhörgő az eredést követően amputálódott, a légsáv folytatása
megszakad.

Az EKG-n kóros eltérés nem volt látható, a légzésfunkciós vizsgálatot a beteg
egyre erősebbé váló nehézlégzése miatt nem lehetett elvégezni.

A vérgáz jelentős hypoxiát (pO2: 56 Hgmm) hypocapniát (pCO2: 31 Hgmm)
és normál pH-t (7,42) igazolt. Laborleleteiből eltérésként csak a 96 mm/óra
süllyedés emelendő ki.

Mi a következő diagnosztikus lépés?

A fent látott radiológiai kép mellett a jobb főhörgő lumenének elzáródása
várható, ezért indikált a sürgős bronchoscopia. Mivel minden bizonnyal
szövettani minta vételére lesz szükség, továbbá felmerül idegentest aspiráció
gyanúja is (annak ellenére, hogy ilyesmire a beteg nem emlékszik), fontos,
hogy a laborleletek között szerepeljen vércsoport és INR érték is.

A bronchoscopia során az alábbi eltérés vált láthatóvá. A jobb főhörgő
kezdetének lumenét a bifurcatiós carinától 1 cm-re, lobulált, igen necrotikus
felszínű idegenszövet tölti ki. A tumorszövet valószínűleg a jobb felső lebeny
hörgőből ered. Excisorral többszörös mintavétel történik szövettanra, ennek
ellenére a tumorszövet mögé nem lehet bronchofiberscoppal eljutni (1.
VIDEO)



A szövettani vizsgálat eredménye „Carcinoma planocellulare” volt (4. ábra)

Mi jellemző a tüdő laphámrákra?

A laphámrákok gyakran a centrálisan helyezkednek el, és kialakulásukat
megelőzi a bronchus nyálkahártya hengerhámsejtjeinek károsodása,
pusztulása, majd laphám irányú átalakulása. A daganatmegelőző állapot
további lépései (5. ábra).

A laphámrák általában relatíve lassan nő, gyakori benne a necrosis és
viszonylag későn ad áttétet. A hörgőkben való előfordulása miatt azonban
gyakran eredményez vérköpést, illetve a lumen beszűkítése következtében
visszatérő pneumoniákat.

Milyen esetben járhat a tüdőrák vállfájdalommal?

A tüdőcsúcsban elhelyezkedő daganatok (Pancoast tumorok) a C. VII. – Th.
I–II. csigolyáknál kilépő idegek érintettsége miatt vállfájdalmat és
szemtüneteket (Horner triászt – ptosis, myosis, enophthalmus) okozhatnak.



Betegünk ellátásában mi legyen a következő lépés?

Annak érdekében, hogy a jobb főhörgő teljes elzáródásából adódó
szövődményeket megelőzzük, illetve hogy a jelenleg fennálló teljes jobb oldali
atelectasiát legalább részben visszafordítsuk, ezért altatásban elvégzendő,
merev csöves bronchoscopos beavatkozást javasoltunk. Ennek során – részben
Nd-YAG laser segítségével – excisorral végzett mechanikus tumorszövet
eltávolítás történt, az így felszabadított hörgőlumenbe pedig Dumon típusú
silicon stentet ültettek be (6. ábra).

A beavatkozást követően készült mellkas RTG jelentős regressziót mutatott, és
jól látható a jobb főhörgőbe beültetett silicon stent (7. ábra).

A beteg általános állapota, terhelhetősége a beavatkozást követően
látványosan javult, csaknem tünet- és panaszmentessé vált.

Mi a következő diagnosztikus lépés?

A daganat pontos stádiumának meghatározása céljából mellkas CT és hasi
ultrahang vizsgálat történt. Előbbi a jobb felső lebenyi daganat mellkasfalra
való terjedését igazolta, utóbbi a bal mellékvesében jelzett daganatgyanús
terimét.

Mit javasolna?

Mindezen leletek alapján milyen terápiát javasolna?

Mellkassebész kollégával történt konzultáció alapján – a daganatnak a
mellkasfalra való terjedése miatt – az elváltozás irreszekábilisnak bizonyult,
így műtét nem jött szóba. Tekintettel a daganat szövettani típusára és a beteg
jó általános állapotára, az onkoteam Cisplatin-Vinorelbin kemoterápiát és
percutan irradiációt javasolt.

A beteg a kezeléseket igen jól tolerálta.

2 kúra kemoterápiát követően 50 Gy percutan irradiációs kezelésben
részesült. Az ezt követően készült mellkas RTG felvételen meglepő dolgot
észleltünk (8. ábra).



Mi a meglepő a kontroll RTG felvételen?

A mellkas RTG-en a korábban a jobb főhörgőbe beültetett silicon stent
jelenleg a bal főhörgőben helyezkedik el. A beteg csak direkt rákérdezésre
mondta el, hogy 3 nappal korábban egy erős köhögési rohama volt. A stent
feltehetően meglazult az onkoterápia eredményeképpen kitágult
hörgőszakaszban, így történhetett, hogy a beteg átköhögte a másik oldalra.

Mi a teendő ebben
az esetben? Kérjük
válasszon az
alábbi javaslatok
közül

Mi a teendő ebben az esetben? Kérjük válasszon az alábbi javaslatok közül
(9. ábra)!

Jelen esetben a legcélszerűbb a stentet merev csöves bronchoscopos vizsgálat
során eltávolítani, mert így biztonságosan kiemelhető és nem kell hangszalag
sérüléstől tartani.

A stent eltávolítását követően komplettáltuk a kemoterápiát, majd szoros
observatio következett.

5 hónapig tartó remissziót követően neurológiai tünetek (fejfájás, kettőslátás)
léptek fel, a koponya CT multiplex agyi metasztázist igazolt (10. ábra).

A tüdőrákok 30
%-a ad agyi áttétet
és 20 %-a csont
metasztázist!



Milyen terápiás lehetőségek állnak rendelkezésünkre tüdőrák agyi áttéte
esetén? (11. ábra)

Betegünknél a dehidráló kezelés és a teljes agyi besugárzás csak átmeneti
javulást hozott. A restaging vizsgálatok a korábban csak gyanított bal oldali
mellékvese metasztázis nagyfokú progresszióját mutatták, de emellett a bal
femurban is jelezték lítikus csontáttét kialakulását (12. ábra).

Milyen terápiás lehetőségek állnak rendelkezésünkre csontáttét esetén? (13.
ábra)

Mire kell figyelni opioid készítmények alkalmazása esetén?

Az opioidok obstipációt okoznak, ezért adásukat célszerű laxatívumokkal
kiegészíteni.

Betegünknél a kontroll mellkas RTG is nagyfokú progressziót igazolt (14.
ábra).



Általános állapotának nagyfokú romlása, performance statusának jelentős
hanyatlása miatt aktív onkoterápiára már nem volt lehetőség, így palliatív
kezelésben részesítettük.

Mi a palliatív kezelés lényege?

A palliatív terápia a terminális állapotban lévő betegek szupportív kezelése, a
terminális állapot pedig a betegségnek az a szakasza, amikor kuratív terápia
már nem lehetséges. A terminális fázisban lévő betegek szakszerű, magas
szintű ellátása elsősorban a Hospice hálózatban működő egészségügyi
intézményekben valósul meg. A rosszindulatú daganat, így a tüdőrák
diagnózisának felállításától kezdve a kezeléseken át egészen a teljes
gyógyulásig, vagy pedig a beteg haláláig rendkívül fontos a beteg és
családtagjainak pszichés támogatása, amiben az orvos és nővér személyisége
mellett nagy segítséget nyújthatnak szakképzett onko-pszichológusok is.

Betegünket 13 hónappal a daganat felfedezése után veszítettük el. Az
endobronchialis beavatkozásnak, majd a kombinált kemo-radioterápiának
köszönhetően, közel 1 éven át sikerült jó általános állapotot elérni, amelynek
eredményeképpen – az utolsó hetektől eltekintve – aktív életet élhetett családja
és szerettei körében.

E.) A tüdő egyéb rosszindulatú daganatai (áttéti
daganatok, sarcomák)

E/a. Áttéti tüdődaganatok

A tüdőáttétek rendszerint szoliter, vagy multiplex kerekárnyék formájában
jelennek meg.

Pulmonalis metasztázis esetén hol keresné a primer tumort? (15. ábra)

Az áttéti daganatok kisebb része endobronchialis lokalizációjú és rendszerint



a bronchus nyálkahártya diffúz tumoros infiltrációját eredményezi (16. ábra).

Ilyen eltérést okoz többek között az emlőrák és a veserák. Az áttéti
tüdődaganatok kezelését elsősorban a primer tumor stádiuma és kezelési
lehetőségei szabják meg. Ha a primer tumort sebészileg eltávolították és a
szervezetben máshol nem észlelhető daganatos szóródás, akkor 1–2
kerekárnyék esetében az áttét sebészi úton való eltávolítása (metastasectomia)
indokolt lehet.

E/b. A tüdő sarcomái

A tüdőben kialakuló primer sarcomák rendkívül ritkák, gyakoriságuk a
malignus tüdőtumorok ezrelékében mérhető.

Szövettanilag milyen típusú sarcomák alakulnak ki leggyakrabban a
tüdőben? (17. ábra)

Egyes esetekben a daganatra specifikus kromoszóma eltérések detektálhatók,
így pl. a legtöbb synovialis sarcomában megtalálható az X és a 18-as
kromoszómákat érintő transzlokáció t(X;18)(p11.2;q11.2), amely specifikus
erre a daganatra, így kiváló eszköze a daganat pontosabb tipizálásának. A
primer tüdő sarcomák felfedezésekor a betegek átlagéletkora 25-50 év körül
változik.

Mi jellemző a primer pulmonalis sarcomák biológiai viselkedésére és
klinikai megjelenésére?

A primer pulmonalis sarcomákra jellemző a gyors növekedés és az invazív,
destruktív terjedési mód. A daganatok hypervascularizáltsága miatt – a
hörgőrendszerrel való kapcsolat esetén – nemritka a vérköpés. A fokozott
vérzésveszély a szövettani mintavételt is nehezítheti. A diagnózis
felállításához szükséges mintavétel endobronchialis daganatok esetén
bronchoscopos excisio, míg subpleuralisan elhelyezkedőknél transthoracalis
tűbiopszia révén valósulhat meg.



A primer pulmonalis sarcomák egy részére jellemző a radio- és
kemorezisztencia, ami nagyban felelős az ilyen betegségek rossz
prognózisáért. A korábbi években a primer pulmonalis sarcomák kezelése
döntően a daganat minél teljesebb sebészi eltávolításából állott, manapság
azonban a multimodalitás jellemzi az ilyen betegségben szenvedők onkológiai
ellátását. A synovialis sarcomák esetében a sebészi reszekció és a
posztoperatív sugárkezelés a leggyakrabban alkalmazott terápia. Emellett –
miután a daganatok kb. 25 %-a ifoszfamid és doxorubicin kemoszenzitív –
adjuváns citotoxikus kezelés is kapcsolódhat a betegek ellátásához.

Mi a különbség az adjuváns és a neoadjuváns kemoterápia között? (18.
ábra)

Malignus fibrosus histiocytomában ugyancsak a sebészi reszekció az
elsődleges kezelési mód, de szólnak esetismertetések eredményesen
alkalmazott adjuváns kemoterápiáról is. Pulmonalis angiosarcoma esetén
közöltek bíztató eredményeket percutan irradiáció és rekombináns
interleukin-2 együttes alkalmazásával kapcsolatban. Pulmonalis Kaposi
sarcomában – más szervi lokalizációkhoz hasonlóan – ígéretesnek tűnik a
HAART („highly active antiretroviral therapy”).

Ki írta le először a Kaposi sarcomát?

Kaposi Móric (Kaposvár, 1837 – Bécs, 1902) bőrgyógyász volt, és 1872-ben
írta le a később róla elnevezett Kaposi sarcomát „Idiopathic multiple
pigmented sarcoma of the skin” néven.

Endobronchialis lokalizációjú primer pulmonalis sarcoma kezelésében –
különösen a daganat irreszekábilis volta, endobronchialis metasztázis
fennállása, vagy a beteg inoperabilitása esetén – Nd-YAG laser segítségével
történő mechanikus tumor extrakció és szükség esetén stent implantáció
biztosíthatja a nagylégutak átjárhatóságát.

F.) Összefoglalás
A tüdő rosszindulatú daganatai közül jelentőségében messze kiemelkedő a
tüdőrák. A betegek gyakran tünet- és panaszmentesek és csak szűrés vagy
egyéb okok miatt készült mellkas RTG eltérés hívja fel a figyelmet a
betegségre. Amennyiben tünetek és/vagy panaszok jelentkeznek, azok
lehetnek a daganat mellkason belüli elhelyezkedéséből adódók (pl. köhögés,
mellkasi fájdalom), vagy pedig a malignus folyamatból származó általános
tünetek (pl. gyengeség, kóros lesoványodás). A tüdőrák okozta tünetek és
panaszok főbb differenciál-diagnosztikai kérdéseit az alábbi ábrán mutatjuk
be (19. ábra).



A tüdőrák terápiájában döntő szerepet játszik a multimodalitás, tehát a sebészi
és/vagy a sugárterápiás és/vagy a kemoterápiás módszerek összehangolt
alkalmazása. Az egyes összetevők fajtáját és alkalmazásuk sorrendjét azonban
nagymértékben meghatározza a daganat szövettani típusa és a betegség, vagy
annak progressziójának stádiuma. A tüdőrákos betegek kezelését alapvetően
két csoportra oszthatjuk. A tumor eltávolítását, vagy elpusztítását szolgáló
daganatellenes kezelési módokra, valamint az elsődlegesen a beteg
életminőségének javítását célzó szupportív ellátásra („best supportive care”).
Mindkét terápiás megközelítésre jellemző azonban, hogy csak a társszakmák
bevonásával, valódi team-munka eredményeképpen tudunk betegeinknek
gyógyulást, vagy enyhülést nyújtani.
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