
PRÍRUČKA  
PRE KAŽDODENNÚ 

PRAXMUDr. Vojtech Kavečanský PhD. 
MUDr. Igor Hriseňko  
ORL HUMENNÉ, s.r.o.

MANAŽMENT  
PACIENTA  

SO ZHUBNÝM NÁDOROM  
NOSOHLTANA   

NA ORL AMBULANCII



Anatomické ohraničenie

Výskyt

Nosová časť hltana - nosohltan je najpriestrannejšia časť hltana, vysoká asi 
2,5 cm, hlboká 1,5 cm. Vpredu komunikuje s nosovou dutinou prostredníctvom 
choan, kaudálne s ústnou časťou hltana hornou stenou mäkkého podnebia, klenba 
nosohltana nasadá na telo záhlavnej a klinovej kosti, zadná stena nosohltana sa 
opiera o čapovec a predný oblúk nosiča.

Zhubné nádory nosohltana sú pomerne zriedkavé. Tvoria asi 3% zhubných nádorov 
hlavy a krku. Okolo 90 % zhubných nádorov nosohltana tvorí skvamocelulárny 
karcinóm. Patologická WHO klasifikácia rozdeľuje karcinóm nosohltana do 
niekoľkých histologických typov:

keratinizujúci skvamocelulárny karcinóm /WHO typ I/

nekeratinizujúci karcinóm - diferencovaný/WHO typ II/

nediferencovaný karcinóm - tzv.lymfoepitelióm /WHO typ III/silne asociovaný 
s EBV a dobrou prognózou -endemický variant

bazaloidný skvamocelulárny karcinóm - s agresívnym priebehom

Vzácnejšie sa vyskytujú malígne lymfómy, adenokarcinóm, plazmocytóm, malígny 
melanóm, rôzne typy sarkómov. Vzácne sa môže v nosohltane vyskytnúť metastáza 
karcinómu pľúc, alebo obličiek.



Je neznáma. Predpokladá sa:

vírusový pôvod – EBV infekcia

genetická predispozícia

stravovacie návyky

Etiológia

Príznaky

Podľa príznakov rozdeľujeme nádory nosohltana do 4 skupín:

Ušný typ

Nosový typ

Nervový typ

Lymfonodulárny typ

Pri ušnom type nádor obturuje sluchovú trubicu preto v popredí subjektívnych 
ťažkostí je:

pocit zaľahnutia v uchu

bolesť ucha

tinnitus

recidivujúci zápal stredného ucha

Pri nosovom type nádor prerastá do nosovej dutiny pričom v popredí subjektív-
nych ťažkostí je:

sťažené dýchanie nosom

krvavohnisavý výtok z nosa

foetor z nosa

zatvorená huhňavosť

recidivujúca epistaxa

Existujú pozoruhodné rozdiely v geografickej distribúcii, v Európe a USA je výskyt 
zriedkavý s incidenciou 0,5-2/100 000 obyvateľov, zatiaľ čo v niektorých krajinách 
ide o endemický výskyt s incidenciou 25/100 000 obyvateľov za rok/južná Čína, 
juhovýchodná Ázia, Severná Afrika.

Výskyt karcinómu nosohltana je 2-3 krát vyšší u mužov ako u žien, v oblastiach s 
nízkou incidenciou sa riziko zvyšuje s vekom.



Nádory nosohltana metastázujú  
prioritne do oblasti II. a V.

Pri nervovom type nádor prerastá do intrakránia pričom v popredí subjektívnych 
ťažkostí je:

bolesť hlavy

porucha funkcie hlavových nervov - predná skupina nn. III, IV, V, VI

porucha funkcie hlavových nervov - zadná skupina nn. IX, X, XI, XII

Pri lymfonodulárnom type sa nádor manifestuje metastázami do regionálnych 
lymfatických uzlín, najčastejšie do oblasti II. a V.



Diagnostika

Endoskopické vyšetrenie nosohltana - rigídna resp. flexibilná epifaryngoskopia, 
probatórna excízia.

Aj negatívna endoskopia nevylučuje automaticky nádor nosohltana!!!

Zobrazovacie vyšetrenia: CT resp. NMR vyšetrenie v dvoch rovinách- slúži na ur-
čenie rozsahu ochorenia a TNM klasifikácie.

Pri negatívnom endoskopickom vyšetrení je zobrazovacie vyšetrenie indikované v 
prípade 

a. Niekoľko týždňov trvajúceho hydropsu bubienkovej dutiny, ktorý vzniká 
bez zjavnej vyvolávajúcej príčiny u pacientov v rizikovom veku a nereagu-
je na bežnú liečbu

b. U chorého s metastatickým postihnutím lymfatických uzlín krku a nezná-
mom primárnom ložisku s hydropsom bubienkovej dutiny a negatívnym 
panedoskopickým vyšetrením

panendoskopické vyšetrenie na klinickom ORL pracovisku v celkovej anestéze za 
účelom určenia rozsahu nádorového postihnutia a vylúčenia event. duplici-
ty malignity v hltacích orgánoch. Definitívna diagnóza sa stanovuje na základe 
histologického vyšetrenia vzorky z nádoru. 

V prípade závažnej komorbidity, alebo v prípadoch kde je plánovaná len paliatív-
na liečba je možné odobrať materiál na histologické vyšetrenie v lokálnej anestézii.

RTG resp. CT hrudníka: vylúčenie vzdialenej metastázy v hrudníku

USG resp. podľa výsledku CT brucha: vylúčenie vzdialenej metastázy v bruchu

scintigrafia skeletu, ak máme podozrenie na hematogénne metastázy

pri sérologickom vyšetrení u chorých s nediferencovaným karcinómom sú vyso-
ké titre protilátok proti vírusu Eppstein - Barrovej.



Histologický obraz SCC nosohltana.

Vývod  
sluchovej  
trubice

SCC  
nosohltana.

Nosový  
priechod  
vpravo

Nosová  
priehradka

SCC nosohltana.



Podľa TNM klasifikácie je nosohltan  
rozdelený do 3 oblastí:

1. Klenba a zadná stena: siaha od úrovne rozhrania tvrdého a mäkkého podnebia k 
báze lebečnej (C11.0,C11.1)

2. Bočná stena: laterálna stena vrátane recessus pharyngis (C11.2)

3. Dolná stena: horná stena mäkkého podnebia (C11.3)

/Okraje choan a zadný okraj nosovej priehradky patria k nosovej dutine/

CT nález-koronárna projekcia.

SCC  
nosohltana.



MX Vzdialené metastázy nie je možné hodnotiť

M0 Nie sú vzdialené metastázy

M1 Vzdialené metastázy

M - vzdialené metastázy

Tis Carcinoma in situ
T0 Primárny nádor nemožno dokázať
T1 Nádor je viazaný na nosohltan
T2 Nádor sa šíri do mäkkých tkanív orofaryngu a/alebo nosovej dutiny

T2a Nádor sa šíri do orofaryngu a/alebo nosovej dutiny, bez parafarynge-
álneho šírenia

T2b Nádor s parafaryngeálnym šírením
T3 Nádor prerastá do  kostných  štruktúr a/alebo do prínosových dutín

T4 Nádor rastúci  intrakraniálne  a/alebo s postihnutím hlavových ner-
vov, fossa infratemporalis, hypofaryngu, orbity

T klasifikácia karcinómov nosohltana

NX Regionálne lymfatické uzliny nie je možné hodnotiť
N0 V regionálnych lymfatických uzlinách nie sú metastázy

N1
Jednostranné metastázy v uzline (uzlinách), a/alebo jednostranné či 
obojstranné metastázy v retrofaryngeálnych uzlinách, veľkosti 6 cm ale-
bo menej v najväčšom rozmere, nad fossa supraclavicularis

N2 Metastázy obojstranne v uzline (uzlinách), 6 cm nebo menej v najväč-
šom rozmere, nad fossa supraclavicularis

N3a Metastázy väčšie než 6 cm v najväčšom rozmere
N3b Rozšírenie do fossa supraclavicularis

N klasifikácia metastáz karcinómu  
nosohltana do krčných lymfatických uzlín



MANAŽMENT PACIENTA PO ABSOLVOVANÍ  
ONKOLOGICKEJ LIEČBY

Pacienti s onkologickým ochorením v ORL oblasti sú náchylnejší na výskyt du-
plex karcinómu hlavne v oblasti dolných dýchacích ciest, preto je nevyhnut-
né ich pravidelne sledovať na ORL ambulancii klinického pracoviska,  kde bol 
pacient diagnostikovaný resp. chirurgicky liečený, a to v následovných inter-
valoch.

Liečba

Rádioterapia doplnená chemoterapiou.

V prípade neúspechu chemorádioterapie je v určitých prípadoch možná záchranná 
/salvage/ chirurgická liečba.

V prípade MTS do krčných lymfatických uzlín je primárne indikovaná bloková 
krčná disekcia.

1. rok po liečbe:

Každé 2 mesiace kompletné ORL fyzikálne vyšetrenie vrátane endoskopie noso-
hltana.

1x ročne panendoskopia na spádovom klinickom ORL pracovisku,

Na konci prvého roka sledovania nutné zobrazovacie vyšetrenie: NMR

2. rok po liečbe:

Každé 2 mesiace kompletné ORL fyzikálne vyšetrenie vrátane endoskopie noso-
hltana,

1x ročne panendoskopia na spádovom klinickom ORL pracovisku,

1x ročne zobrazovacie vyšetrenie NMR

3. rok po liečbe:

Každé 3 mesiace kompletné ORL fyzikálne vyšetrenie vrátane endoskopie noso-
hltana,

1x ročne panendoskopia na spádovom klinickom ORL pracovisku,

1x ročne zobrazovacie vyšetrenie NMR



Uvedené časové intervaly kontrôl sme stanovili na základe štatistických výsledkov 
viacerých pracovísk vo svete ako aj výsledkov VOU Košice.

5. rok po liečbe:

Každé 3 mesiace kompletné ORL fyzikálne vyšetrenie vrátane endoskopie noso-
hltana,

1x ročne panendoskopia na spádovom klinickom ORL pracovisku,

1x ročne zobrazovacie vyšetrenie NMR

4. rok po liečbe:

Každé 3 mesiace kompletné ORL fyzikálne vyšetrenie vrátane endoskopie noso-
hltana,

1x ročne panendoskopia na spádovom klinickom ORL pracovisku,

1x ročne zobrazovacie vyšetrenie NMR

Nad 5 rokov po liečbe:

Každé 4 mesiace kompletné ORL fyzikálne vyšetrenie vrátane endoskopie  
nosohltana 

Panendoskopia na spádovom klinickom ORL pracovisku podľa zváženia ORL  
lekára,

Zobrazovacie vyšetrenia podľa posúdenia ORL lekára



Štatistické zhodnotenie súboru 96 
pacientov s rakovinou hrtana prezen-
tované na Medzinárodnej konferencii 

o nádoroch hlavy a krku,  
San Francisco USA 2004  

(Kavečanský a spol.).

Za poskytnutie obrazového materiálu histologických vyšetrení poďakovanie patrí 
MUDr.Petrovi Bohušovi,zástupcovi medicínskeho riaditeľa patologických laborató-
rii MEDICYT,s.r.o. .

Uvedená príručka pre prax predstavuje súhrn skúseností autorov a pracovis-
ka ORL HUMENNÉ, s.r.o..
V žiadnom prípade ju nemožno považovať za jediný vhodný postup.
V manažmente každého onkologického pacienta s diagnózou zhubného ná-
doru hlavy a krku je potrebné zvážiť jeho individuálny stav.

Prežívanie pacientov bez nádorového ochorenia  
(disease free survival).

Panendoskopické vyšetrenie 

Upozornenie

v celkovej anestézii slúži na prezretie opticky menej dostupných oblastí:
nosohltan
koreň jazyka
piriformné recesy
retrokrikoidná oblasť
pažerák
hrtanová komora
priedušnica, hlavné priedušky
subglotický priestor
palpačné vyšetrenie v dutine ústnej a hltane v dosahu prsta
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