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Felső légutakat borító hám
Orrüreg, melléküregek
Csillószőrös pseudostratifikált, columnáris
epithelium kehelysejtekkel

Nasoparynx
Többrétegű laphám poszterior és alsó
régióban
Ciliaris pseudostratifikált (respiratorikus)
columnaris hám az orrkagyló közelében és
a garat boltozat közelében
„transitionalis ” típús a garat boltozat
illetve oldalsó fal átmenetében

Larynx
Epiglottis és valódi hangszalag: nemelszarusodó többrétegű laphám
Álhangszalag, és subglottis:
pseudostratifikált csillószőrős légúti
hám

Pathology of upper airways

I. Rhinitis/sinusitis/
rhinosinusitis
 orrüreg, orrmelléküreg esetleg
mindkettő együttes specifikus vagy
nem specifikus gyulladása
 infektív, allergiás, gyógyszer
indukált, foglalkozás eredetű,
struktúrális/mechanikus eredetű
illetve idiopathiás etiológiával

I.a. Allergiás rhinitis/sinusitis szénanátha
 Felnőttben a leggyakoribb
sinusitis forma
 Gyermekben a virális után
második leggyakoribb
 I-es típusú hyperszenzitív
(IgE mediált) reakció már
szenzitivizált szervezetben,
allergén expozíciót követően
( pollen, por atka, egyebek…)
 Bakteriális felülfertőződés
hiányában nyákos orrváladék
 Mikroszkópos lelet:
submucosalis oedema,
kevert lobsejtes beszűrődés
eosinophilek
dominanciájával, laphám
metaplasia megjelenhet

I.b. Infektív rhinitis/sinusitis
Virális
 Rhinovirus, influenza, parainlfuenza, adenovirus, …
 Jellemzően önkorlátozó
Morfológia:
catarrhalis gyulladás – tömeges nyákszekréció, mucosa
oedemája, orrüregi obstrukció tünetei. A nyálkahártya
vörhenyes, megvastagodott.
 Bakteriális felülfertőződés és sinusitis
szövődményként létrejöhet

Bakteriális
 Streptococcus pneumoniae, Haemophilus
influensae, Staphylococcus aureus
 akut, subakut, krónikus forma
 Mucopurulens exsudatum
 Krónikus rhinitis: ulcerált nyálkahártya
(ismétlődő akut gyulladás)

I. c. Sinusitis
Akut sinusitis
 Rhinitis lehetséges szövődménye
 Periapicalis infekció is lehet a forrása
 Empyema létrejöhet a paranasalis
sinus nyílásának elzáródása
következtében

Krónikus sinusitis
 Kevert bakterialis infekció
 Kartagener szindróma manifesztációja
lehet (primer ciliaris dyskinesis –
immotilis cilia)
 Csontszövetre terjedhet
(osteomyelitis), szeptikus
thrombophlebitist okozhat intra
cranialis vénás sinusokban

I.d. Sinonasalis (inflammatorikus) polyp
 Nyálkahártya nem neoplasticus eredetű
polypoid duzzanata
 Allergiás, infektív, cystás fibrosis, aszpirin
intolerancia eredetű lehet
 Lehet egyedüli vagy multiplex, egy vagy
kétoldali egyaránt
 Seromucinosus mirigyek tágultak illetve
nyákkal teltek, oedemás stroma
 Limfociták, plazmasejtek, eosinophil és
neutrophil granulocyták
 Másodlagos jelenségek: ulceráció, infarctus,
metaplasia, granulációs szövet, mirigy
hyperplasia

I. e. Gombás fertőzés sinonasalis traktusban
Non-invazív aspergillus
 mycetoma (fungal ball)
 allergiás reakciót válthat ki

Invazív aspegillus fertőzés
 immunszuprimált egyénben

Sinonasalis mucormycosis
 Fertőzés inhaláció útján, orrvérzés tünetével
 Diabetes mellitusban és immunszuprimált
egyénben
 Angiotrop kórokozó, térképszerű nekrózis

I.d. Wegener granulomatosis/
granulomatosis poliangitissel
Granuloma, necrosis, vasculitis

 Limitált” Wegener (lehet csak felső
légúti, vese nem érintett)
 c-ANCA kimutatható (anti proteináz-3
antitest)
 Orrüreg>arcüreg>homloküreg
 Tünetek: fájdalom, orrvérzés, sinusitis
purulens exsudatummal, anosmia,
fejfájás
 Laryngitis jellemzően generalizált
betegségben
 Szájnyálkahártya: gingivitis
 Fül: fájdalom, hallásvesztés

II. Orrüreg, orrmelléküreg
neoplasia
II.a. Schneiderian papilloma
(sinonazális papilloma)
A. Exophit: 25%, LR HPV, papillaris szerkezet
B.

Invertált: 70%-ban, LR or HR HPV asszociált, endophyticus növekedés
(laphám, transitionalis és columnaris sejtek mezői), gyakori kiújulás,
malignus transzformáció lehetősége

C.

Oncocyter: 5%, lateralis fal, eosinophil, szemcsés cytoplasmájú
hámsejtek

II.b. Laphámsejtes papilloma
 Vestibulum lokalizáció, bőr eredetű
 Akár 3cm nagyságú, exophyt, szemölcsszerű
laesio

II. Malignus tumorok
II.c. Sinonasalis carcinoma
Tünet: fájdalom, obstrukció, epistaxis,
agyidegtünet, exophtalmus
Gyakran lokálisan kiterjedt a felismeréskor

1. Adenocarcinoma (intestinális/nemintestinális)
 fafeldolgozás, bútorgyártás, főként férfiakban
2. Laphámsejtes carcinoma
 leggyakoribb forma
3. Lymphoepithelioma like carcinoma (LELC)
 EBV asszociált, Dél-Ázsia

II. Malignant tumours of nasal cavity
2.d. Olfaktorikus neuroblastoma

Szinoníma: esthesioneuroblastoma
 50 év körül jelentkezik
 Neuroectodermalis olfactorikus sejtekből
 orrüreg, ritkábban nasopharynx vagy sinus
maxillaris lokalizáció

 Kis kerek tumorsejtek eosinophil
neurofibrillaris matrixba ágyazódva,
lobularis mintázat
 20% áttétet ad
 Késői recídiva gyakori
rozetta

Malignus tumorok - lymphoma
II.e. Diffúz Nagy B-sejtes lymphoma (DLBCL)
II.f. Plasmocytoma (extramedulláris)
II.h. Extranodalis NK/T sejtes Lymphoma (Nasalis típus)
 „lethal midline granuloma” (már nem használjuk)
 EBV asszociált
 ázsiai, mexikói, dél-amerikai férfi beteg érintettek főként
 arc középvonalából kiinduló destruktív lézió
 perforált septum, os palatum
Makroszkópia: törmelékeny, vérzéses és necroticus tu szövet
Histologia: CD56 + atypusos lymphoid sejtek vascularis struktúrákat
infiltrálnak (angicentrikus folyamat), térképszerű necrosis

III. Garat gyulladásai
III.a. Tonsillitis: bakteriális, néha virális
 duzzadt, hyperaemiás, purulens exsudatummal borított
 acut exudative tonsillitis fiatalkorban jellemző
 Streptococcus, Haemophilus, Staphylococcus (vaccinatiot
megelőző időkben: diphteria, pertussis)

III.b. Peritonsillaris abscessus
 tonsilla felső pólusánál
típusos
 gyakran kétoldali

IV. Nasopharynx – Neoplasia
IV.a. Nasopharyngealis
angiofibroma
 szinoníma: Juvenilis angiofibroma

 Lokálisan destruktív betegség
 Érproliferáció és fibrosus szövet keveréke
 Csaknem kizárólag férfiakban

 Kezelés: sebészi, vérzékeny tumor műtét
előtti terápiás embolizációja,
antitesztoszteron kezelés
 Recídiva: 6-24%

IV. Nasopharynx – Neoplasia
IV.b. Nasopharingealis carcinoma
 EBV asszociált, férfiakban gyakoribb
 WHO I. típus : keratinizáló laphám cc.

 WHO II. típus: nem keratinizáló differenciált, differenciálatlan
illetve basaloid subtípus
 Reaktív (másodlagos) lymphoid komponens. Innen származik a
már nem használt deskriptív fogalom basaloid típus esetén:
lymphoepithelioma
 EBER, Latent Membrane Protein, EBNA kimutatható
 Kelet-Ázsiában gyakori malignus betegség

 Klinikai megjelenés: tünetmentes nyaki tumor massza

V. Diseases of the larynx
V.a. Polyp vagy nodulus a
hangszalagon
 Mechanikus igénybevétel
(énekescsomó), infekció, alkohol,
dohányzás, hypothyreozis
 Tünet: rekedtség
 Makroszkópia: sessilis (csomó) vagy
polypoid
 Histologia: oedema a Reinke térben
(nyirokerek hiánya), myxoid
kötőszövet, fibrosis, hyalin depositio,
haemorrhagia

V.b. Gége gyulladásai
Akut laryngitis:
 Virális, rövid ideig tart (napok)
 Hyperaemia, ödéma (tünet: köhögés)
 Rhinovírus vagy influenza

Akut bakterális szuppuratív laryngitis:
 Haemophilus influenzae
 Leginkább gyermekben epiglottitis formájában
 Epiglottis és környzetének mucosája duzzad, obstruktív
hatás, akár sürgősségi beavatkozást igényelhet

Croup
 Corynebacterium Diphteriae
 Pseudomembran képződés
Pseudocroup
 Légzési nehezítettség
 Nincs összefüggésben diphteriával

V.b. Gége gyulladásos betegségei
Chronicus gyulladás:
- Staphylococcus, Treponema pallidum, Mycobacterium

Nem infektív gyulladás:
- Sarcoidosis, Wegener granulomatosis, Rheumatoid arthritis

Vc. Gége oedema
Infektív
Allergás: I-es típusú hyperszenzitivitás
Quinke oedema
Herediter angioneurotikus oedema (c1 q inhibitor hiány)

Reinke oedema
dohányzás, hangszalag megerőltető igénybevétele, GERD, hypothyroidismus

Tumours of the larynx
• Papilloma/papillomatosis (recurrent
respiratory papillomatosis)

• Invasive squamous cell carcinoma

• Minor salivary gland tumors

• Verrucous carcinoma

• Mesenchymal/Neuroectodermal

• Spindle cell squamous carcinoma

• Granular cell tumor

• Basaloid squamous carcinoma

• Nodular fasciitis
• Inflammatory myofibroblastic tumor
• Chondroma

• Rhabdomyoma
• Hemangioma
• Neurilemoma/neurofibroma
• Leiomyoma
• Fibrous histiocytoma
• Lipoma
• Paraganglioma

• Papillary (exophytic) squamous cell carcinoma

• Adenosquamous carcinoma
• Lymphoepithelial-like carcinoma
• Giant cell carcinoma
• Minor salivary gland tumors

• Adenoid cystic carcinoma
• Mucoepidermoid carcinoma
• Carcinoid tumor

• Atypical carcinoid tumor
• Small cell undifferentiated neuroendocrine
carcinoma
• Large cell neuroendocrine carcinoma
• Mucosal malignant melanoma
• Chondrosarcoma
• Synovial sarcoma
• Liposarcoma

VI.a. Papilloma/Papillomatosis
Benignus, kiérő laphámmal
borított exophyt laesio, melynek
redői/papillái tengelyében
fibrovascularis szövettel
Keratinizáló forma: dohányzás
Lehet HPV asszociált (kis
kockázatú törzsek: HPV 6-11)
Rekurrálhat: HPV pozitívra
jellemző
Juvenilis és felnőttkori formák
Juvenilis HPV asszociált,
multiplex formája gyakrabban
rekurrál
Dysplasia előfordul
Malignus transzformáció ritka
(2%)

VI.b. Rákmegelőző/Precancerozus állapotok
Dysplasia
Carcinoma in situ
Férfi>Nő
60 éves kor felett jellemzően
Az esetek 1/3-ban mindkét hangszalagot
érinti leukoplakia vagy erythroplakia
formájában
 dohányzás
 Krónikus gyulladás

 A vitamin hiány
 ipari szennyezés
 HPV

VI.b. Rákmegelőző állapotok
Dysplasia (SIL) architecturális jellemzői
differenciáció zavara, hámsejtek
polaritásvesztése, mitosisok a normálisnál
nagyobb számban vannak jelen, a basalis
zóna felett is megfigyelhetőek

Dysplasia (SIL) cytomorfológiai jellemzői
Változó alakú (pleomorphismus) és méretű
sejtmagok (anisonucleosis), megnövekedett
sejtmag:cytoplasma arány, hyperchromasia,
prominens nucleolusok
Gyakran keratinizáló dysplasia

Carcinoma in situ
a differenciáció teljes hiánya a hám teljes
vastagságában invázió nélkül

VI.c. Squamous cell carcinoma

supraglottic

subglottic

transglottic

glottic

VI.c. Laphám carcinoma
Epidemiologia
 Az összes rosszindulatú gégetumor 95%-a

 A rosszindulatú tumorok 1%-a (ffi) illetve 0,3%-a (nő)
Etiologia
 >95% dohányzó a glotticus lokalizáció estén

 Supraglotticus carcinoma esetén alkoholnak is szerepe van
 További lehetséges rizikó tényezők: genetikai hajlam, Humán Papilloma
Vírus, A és C-vitamin hiány, vas hiány, megelőző nyaki irradiáció,
környezeti/munkahelyi expozíció (pl. azbeszt, nikkel, isopropyl alkohol)

Tünetek
 Rekedtség nyelési nehezítettség, idegentest érzése a torokban, nyaki
terime
 Subglotticus sokáig rejtve maradhat, lokálisan erőrehaladott formában
jelentkezik

Glotticus (60-65%)
 Felfedezéskor jellemzően kis méretűek,
sebészileg kezelhetők köszönhetően a korai
tüneteknek: rekedtség, a beszédhang
megváltozása
 Leggyakrabban a hangszalag anterior régiója
érintett
 Terjedés: anterior commisurán keresztül az
ellenoldali hangszalagra propagál. A pajzsporc
áttörés révén a nyaki lágyrészeket involválja
(pT4a).
 A hangszalag fixáció esetén a nyirokcsomó
áttétek valószínűsége megnő (25%)
 A hangszalag fixáció hiányában nyirokcsomó
áttét csak 2%-ban van jelen

Supraglotticus (30-35%)
 epiglottis (45% to 55%) > álhangszalag> aryepiglotticcus redő>
ventricles és arytenoids
 Terjedése: vallecula, aryepiglotticus redő, sinus piriformis,
nyelvgyök
 Supraglotticus régió gazdag nyirokerekben, gyakori a
nyirokcsomó metastasis kisméretű lokalis kiterjedés esetén is.

Subglotticus (5%)
 Stridor, dysphagia lehet az első tünet.
 Jellemzően infiltratív növekedési szél, gyakran rosszul differenciált
laphámcarcinoma.
 Terjedés: trachea, glottis, cervicalis nyelőcső, hypopharynx,
pajzsmirigy lebenyek gyakran érintettek.

Transglotticus
 Lokálisan előrehaladott betegség a legtöbb esetben
 Hangszalag paralysis gyakori
 Nyirokcsomó áttétek az esetek ¼-ben
 50% 5 éves túlélés

