
 IX./1. fejezet: A gége nem daganatos betegségei

IX./1.1. Fejlődési rendellenességek
A tünetek: légzési probléma, a sírási hang eltorzulása, nyelési zavar.

Diagnózis: direkt laryngoszkópia, bronchoszkópia, oesophagoszkópia,
képalkotó vizsgálatok( CT, MR). Szükséges lehet a fül-orr-gégész,
gyermekgyógyász, sebész, aneszteziológus együttműködésére. A
diagnosztika nem könnyű, az elérhető eredmény nem mindig kielégítő. A
diagnosztika vagy a kezelés túlzott forszírozása az állapot rosszabbodását
idézheti elő.

A gége congenitalis anomáliái:

porcos anomáliák:

laryngomalacia (congenitalis stridor);

epiglottis anomáliái (hiányzik, epiglottis bifida);

a pajzsporc anomáliái (a szárnyak nem nőnek össze a
középvonalban, a szarvak hiánya);

a kannaporcok anomáliái;

a gyűrűporc anomáliái (subglotticus stenosis, a hátsó lemez
nyitott marad);

lágyrész-anomáliák:

sulcus glottidis, sulcus chordae vocalis;

cysták és laryngokelék (belső, külső és kombinált
laryngokele);

hegek, stenosisok és atresiák;

cry du chat (cat cry) szindróma;

idegi laesiók (egy- vagy kétoldali hangszalagbénulás);

vascularis anomáliák: hemangiomák, lymphangiomák.

Laryngomalacia

A leggyakoribb veleszületett gégeanomália. Valójában nem a gégeporcok
„malaciája”, hanem az „éretlen gégeporcok” még igen lágy voltából
adódóan a belégzési negatív nyomás az epiglottist, aryepiglotticus
redőket és az arytájakat a gége lumenére húzza, és ezáltal stridoros
légzést idéz elő. Ez kifejezett inspiratoricus stridor, amely lehet állandó
vagy a csecsemő helyzetétől függően változó, azonban a sírási hang
normális.

Az újszülött érésével a stridor fokozatosan csökken, majd megszűnik, és
ezért kezelése nem szükséges.

Diaphragma laryngis

A diaphragma általában a hangszalagok elülső részének hosszabb-
rövidebb heges összenövése. A leggyakoribb előfordulása a glotticus
diaphragma, de igen ritkán supraglotticus, valamivel gyakrabban
subglotticusan is fennmaradhat.



Mit láthatunk a képen?

1. kép

Nagyfokú légúti szűkület esetén a születést követően azonnal jelentkezik
inspiratoricus dyspnoe., a fulladás lehet olyan súlyos, hogy már
csecsemőkorban műtéti beavatkozást tesz szükségessé. A növekedéssel a
gége lumene fokozatosan tágul, ezáltal a diaphragmalis szűkületet a
lumenhez képest relatív módon megkisebbedik, ezért gyakran előfordul,
hogy a diaphragma laryngis csak felnőttkorban, legtöbbször
mellékleletként kerül felismerésre.

Megoldása műtéti: endolaryngealis mikrosebészet (lézer vagy
hagyományos laryngomicrochirurgiai excisio). Ritkán tracheotomia válik
szükségessé a gégelumen megnyitásával, hegkimetszéssel és az újra
hegesedés megakadályozására szolgáló interpozitum behelyezésével.

Congenitalis subglottikus stenosis

A subglottikus stenosis a gyűrűporc vagy a subglotticus lágyrészek
okozta lumenszűkület, mely lehet körkörös vagy féloldali. Súlyos fokú
fulladással járó stenosis tracheotomiát tehet szükségessé csecsemőkorban
(amely a gége növekedésével és lumenének bővülésével a harmadik
életév táján általában megszüntethető). Ha a szűkület továbbra is fennáll,
annak megoldása speciális tágító műtéti eljárások sorát teheti
szükségessé.

Macskanyávogási (cri du chat vagy cat cry) szindróma

Lágy, megnyúlt epiglottisszal jár együtt, ami főleg sírás alatti
belégzéskor a gégelumenre borul, és ezáltal belégzési nehézséget okoz. A
kórképpel rendszerint együtt jár az interarytenoid izmok paralysise is,
ami a glottis cartilaginea záródási hiányát eredményezi. Ezek együttesen
okozzák az újszülött jellegzetes gyenge macskanyávogásra emlékeztető
sírási hangját. Az állapot rendszerint együtt fordul elő más anomáliákkal,
mint hypertelorismus, microcephalia, mentalis retardatio és a fül fejlődési
rendellenességei. A légúti szűkület rendszerint enyhe fokú, ezért kezelés
általában nem szükséges.

Diagnózisaa sírási hang mellett laryngoscopia directa segítségével
történhet, illetve a chromosomavizsgálat erősíti azt meg. A szülők
felvilágosítása és az újszülött gondozásba vétele szükséges.

Subglottikus haemangioma

Gyakran fordul elő együtt más veleszületett haemangiomákkal, főleg a
bőr haemangiomáival. Lányoknál gyakoribb. Általában 1-1,5 éves korig
növekszik, ezért a tünetek 1–2 hónapos kortól fokozatosan jelennek meg,
1,5 éves kortól kezdődően lassú, spontán regressziót mutatnak. Ha a
subglottikus haemangioma nagy, akkor a subglottikus légúti szűkület
tüneteit idézi elő. Ilyen esetben a dyspnoe és stridor sírás alatt fokozódik.



Ha a tünetek nagyon súlyosak, tracheotomia válhat szükségessé,
legtöbbször laser-terápiával vagy cryo-sebészi endolaryngealis
beavatkozás révén csökkentjük a subglotticus haemangiomát.

Laryngokele

Jellegzetes gégeanomalia, amely a Morgagni-tasakok egy vagy kétoldali
kiboltosulásának következménye. A veleszületett formánál is
valószínűleg a ventriculus laryngis szájadéka beszűkült és a mögötte lévő
sacculusa fokozatosan tágul, belőle „gége légsérv” alakul ki. Amíg a
laryngokele csak az álhangszalagot emeli ki, és a gégén belül
helyezkedik el, belső laryngokeléről beszélünk. Növekedése során
azonban felfelé a pajzsporc fölött, a membrana hyothyreoideán
kiboltosulva külső vagy a kettő együttes fennállása esetén kombinált
laryngokele alakul ki.

2. kép

A laryngokele a későbbi élet folyamán is kialakulhat vagy
manifesztálódhat, gyakran fokozott nyomás miatt (fúvós
hangszereseknél, üvegfúvóknál stb.). A gége lumenét beszűkítve, az
álhangszalag, aryepiglotticus redő és a pharyngoepiglotticus redő
bedomborításával daganatot utánozhat. A nyakon megjelenő duzzanat
fokozott erőkifejtéskor vagy Valsalva-próba során megfeszül, és ezt
ráhelyezett ujjunkkal érezhetjük is. Az elváltozás diagnózisa
laryngomicroszkópos ill. képalkotó vizsgálattal kerül megerősítésre. A
kisebb cysták endolaryngealis beavatkozással eltávolíthatók, viszont a
külső vagy kombinált laryngokelék külső nyaki műtéttel távolíthatók el.

IX./1.2. A gége érzészavarai
Egy- vagy kétoldali gége-hypaesthesia, illetve gége-anaesthesia, a
köhögési és öklendezési reflex csökkenésével ill. megszűnésével, a
nervus vagust vagy a nervus laryngeus superiort lefutásában ért
bántalmak (sérülés, daganat), vagy a nervus vagus magvak területét
érintő betegségek (bulbar paralysis, vérzés, vérkeringési zavar, sclerosis
multiplex, daganat stb.) miatt jöhet létre. Központi idegrendszeri ok
(vérzés, érspasmus, daganat stb.) állhat gyakran a félrenyeléshez és
ezáltal néha aspiratiós pneumoniához vezető érzésbénulás hátterében. Az
érzészavarhoz többnyire mozgászavar is társul. Különösen kétoldali
nervus laryngeus superior bénulásnál kifejezett lehet a félrenyelés,
amelyhez a hang gyengülése és a magas hang képzészavara társul.
Ugyanakkor légzészavar nincs. A nervus laryngeus superior bénulása
önmagában ritka, inkább a vagusbénulás részeként jelenik meg.

Diagnosztikus jel a hangszalagfeszítés zavara, a hangszalag relatív
megrövidülése, ami a musculus cricothyreoideus működés kiesésének



eredménye.

IX./1.3. A gége mozgászavarai (hypokinesis, paresis,
paralysis)
Ebben a fejezetben tárgyaljuk a gége azon mozgászavarait, amelyek
eredetükre nézve idegi, myogen, articulatiós vagy funkcionálisak
lehetnek.

A mozgászavarok megértéséhez a normális és kóros hangszalagállások
ismertetése szükséges.

A normális hangszalagállások

3. kép

median- vagy phonatiós állás,

paramedian állás,

intermedier állás,

lateralis vagy belégzési állás.

A kóros hangszalagállások a gyakoribb bénulásoknál:

paramedian állás típusos recurrens bénuláskor

intermedier állás a komplett nervus vagus bénulásra (a n.
laryngeus superior és inferior együttes bénulására)

cadaver állás (az intermedier állásnál valamivel lateralisabb
helyzetű hangszalagállás) a nervus vagus bénulás
végstádiumaként lép fel ún. konkáv hangszalaggal, ami a
musculus vocalis inaktivációs atrophiájából adódik, amihez még
a kannaporc lumen felé bukása is társul

IX./1.3.1. A gége izomeredetű (myopathias)
mozgászavarai

Az esetek többségében a gégenyálkahártya gyulladásos betegségeivel
kapcsolatosak. Azoknak a gégeizmoknak a működési zavara tartozik
ebbe a csoportba, amelyek közvetlenül a nyálkahártya alatt fekszenek.

Internus – transversus bénulás

Az internus bénulás, ami a musculus vocalis (thyreo-arytenoideus
internus) károsodásából adódóan a hangszalag szabad széle hangadáskor



nem feszül meg, és ezért a tiszta hanghoz szükséges vonalas
hangrészárás nem jön létre. Helyette hangadáskor a hangszalagok között
keskeny orsó alakú rés marad.

A transversus bénulás,amely az ugyancsak submucosus fekvésű
musculus interarytenoideus (transversus) működési zavara miatt,
hangadáskor a kannaporcok zárása marad tökéletlen.

Gégetükrözéskor a glottis cartilagineának megfelelően a hangrés hátulsó
harmada háromszögletű rés alakjában többé-kevésbé nyitva marad. A
hang mindkét esetben rekedt, különösen, ha a két izom paresise együtt áll
fenn.

Ezeknek az egyszerű mozgászavaroknak a gyógyítása az akut
gégegyulladások gyógyításával azonos. Mindennél fontosabb a gége
nyugalmának biztosítása, vagyis a beszédtilalom. A gyulladással
kapcsolatos myositis és duzzanat fennállása esetén az erőltetett beszéd,
éneklés, de különösen a hangos beszéd túlságosan károsítja ezeket a
felszínesen fekvő izmokat, melyeknek kóros fáradékonysága
(phonasthenia) marad vissza.

Hyperkinesisek

Laryngospasmus (laryngitis spastica). Gyermekkori hangrésgörcsnek is
nevezik, mert főként ekkor fordul elő, mint általános görcskészség
(spasmophilia) részjelensége. A laryngospasmust rendszerint izgalom,
ijedtség, éjjeli felriadás, sírás váltja ki. Természetesen az aspiratio is
laryngospasmust válthat ki. Ez felnőtteken is előforduló állapot, amit
glottisgörcsnek (glottisspasmusnak) is nevezünk.

A hangrésgörcs alatt a gyermeknek eláll a lélegzete, majd a spasticusan
összeszorult hangrésen át sípoló hang kíséretében erőlteti a belégzést.
Kezdetben sápadtság, majd cyanosis is felléphet. A görcs azonban sírásra
rövid időn belül oldódik, és lényegében teendőt nem igényel. A felnőttek
laryngospasmusának tünete a hangos, elnyújtott, erőltetett belégzés, ami
a spasticus roham alatt változik. Közben a beteget halálfélelem fogja el,
verítékezik és tartós spasmus esetén cyanoticussá válik.
Eszméletvesztésig ritkán jut el a roham, ezzel azonban a roham meg is
oldódik. A hisztériás glottisgörcs súlyosabb esetekben egyéb
izomgörcsökkel együtt észlelhető. Mindezen esetekben első a beteg
megnyugtatása. Kivételesen görcsoldók adására lehet szükség,
megelőzésképpen pedig szedatívumokra.

IX./1.3.2. A gége idegi eredetű mozgászavara

Hangszalagbénulások

Idegi eredetű (neuropathiás) a gége mozgászavarainak többsége. Nem
ritka azonban, hogy a bénulás eredete nem ismeretes.

Az idegi eredetű gégebénulások egyik csoportja intracranialis
laesiókból, többségükben a nyúltagyi magvak megbetegedéseiből
(nuclearis laesiók) származnak, de supranuclearis laesio is előfordul (pl.
a motoros agykéreg kiterjedt inzultusa kétoldali spasticus gégeparalysist
okoz). A magi laesiók közül a nucleus ambigus körüliek a nervus
laryngeus superior és recurrens együttes bénulását okozzák. A magi
laesio gyakran fordul elő együttesen a medulla oblongata egyéb magi
laesióival, melyeknek következtében bizonyos tünetegyüttesek ún.
asszociált gégebénulások fordulnak elő (n. IX.-X.-XI, n. IX-X.-XI.-XII.
stb.).



A hangszalagbénulások extracranialis okaa nervus vagus és recurrens
laesiója, ami lehet traumás eredetű, vagy az ideg toxicus neuritise,
vírusinfectiója, daganatos infiltratiója stb. A n. vagus és recurrens
rendkívül hosszú utat tesz meg a nyakon és a mellkasban, az utóbbi
különösen bal oldalon. A bal n. recurrenst a hosszabb útja során több
károsodás érheti, ezért gyakrabban találkozunk bal oldali recurrens
bénulással. Ez még a toxicus peripheriás neuritisekre is vonatkozik. A n.
vagus bénulása a n. laryngeus superior bénulásának tüneteit is mutatja.
Az extracranialis laesiók a foramen jugulare tájékán fordulnak elő
viszonylag gyakran. A vagus ilyenkor rendszerint a IX. és XI.
agyidegekkel együttesen bénul (foramen jugulare tünet-együttes).
Leggyakrabban extracranialis koponyaalapi tumoros folyamatok
okozzák, de előfordul vírus eredetű, herpetiform laesiója is. Az ilyen
eredetű bénulások csaknem mindig féloldaliak.

A vagus nyaki szakaszának laesiói ritkák. Egyoldali izolált
hangszalagbénulások oka a n. recurrens laesiója. Atoxikus vagy vírus
eredetű bénulások mellett leggyakrabban a mediastinalis nyirokcsomók
primer vagy metasztatikus malignus betegségeire kell gondolni. Gyakori
a nyelőcső felső szakaszának rákjainál, ritkább a légcső hasonló jellegű
megbetegedésének következtében fellépő n. recurrens bénulás. A n.
recurrens felszálló nyaki szakaszának laesiója leggyakrabban a
pajzsmirigy bizonyos megbetegedéseinél és műtéteit követően fordul elő.
A strumectomiákat követő bénulások nem mindig közvetlenül az ideg
sérülésétől származnak. Lehetnek azok bevérzésből, vongálásból,
hegesedésből származók is.

Egészében a strumectomiákat követő recurrens-bénulások
hozzászámításával, traumás eredetű bénulások teszik ki a peripheriás
idegi eredetű bénulások legnagyobb százalékát.

Tünetek

Az egyoldali hangszalagbénulás önmagában a hang megváltozását
okozza, kisfokú rekedtséggel, a hang gyengeségével, fáradékonyságával.
A bénulás kezdetén a már említett adductor túlsúly miatt a hangszalag
median vagy paramedian helyzetben áll. Később a kialakuló
izomcontracturák miatt kissé lateralisabb helyzetet, az ún. intermedier
állást veszi fel.

Az egyoldali hangszalagbénulás csak ritkán okoz légzési nehézséget,
azonban viszonylag rövid hangszalagú és korpulens nőbetegeknél
kifejezett nehézlégzés, munkadyspnoe állhat fenn. A féloldali
hangszalagbénulás azonban főleg a hangképzésben jelent az egyén
számára problémát.

A kétoldali hangszalagbénulás tünetei súlyosabbak. Különösen a hirtelen
fellépő kétoldali recurrens bénulás, illetve hangszalagbénulás okoz
súlyos nehézlégzést, fulladást. Ez mozgáskor, munkavégzéskor
fokozódhat. Cyanosisig fokozódó, típusos inspiratoricus stridorosus
légzést észlelhetünk. A lassan kialakuló vagy régebben fennálló kétoldali
hangszalagbénulás tünetei már nem ilyen viharosak, mert a hangszalagok
az intermedier álláshoz közelednek. A légzés ilyenkor is nehezített,
különösen mozgáskor, munkavégzéskor, valamint alváskor hallható
kifejezett inspiratoricus stridorosus hang. A rekedtség, illetve
hangképzési zavar a középvonalhoz közelálló hangszalagok miatt nem
kifejezett. A betegnek ezt a panaszát háttérbe szorítja a fulladásos panasz.

Diagnózis

A hangszalagbénulások diagnózisa nem nehéz feladat, gégetükri



vizsgálattal jól megállapítható. A hangszalagállásoknál leírt képek
valamelyikét látjuk féloldali bénulásoknál vagy annak szimmetrikus
formáját kétoldali bénulásoknál.

Terápia.

A hangszalagbénulások mindegyik formájánál gyógyszeresen
B-vitaminokat adunk és a gégeizmok működésének ébren tartására a
nyakon elektromos ingerlést alkalmazunk. A legtöbbször csak phonatiós
problémát képező egyoldali hangszalagbénulás esetén korán megkezdjük
a foniátriai kezelést. Az inveterált féloldali hangszalagbénulás
kezeléseként phonochirurgiai beavatkozásokalkalmazhatók. Ez lehet a
hangszalag oldalsó részébe adott intrachordalis depot (teflon) injekció,
ritkán a hangszalag sebészi medializálása.

Számos próbálkozás történt a reinnervatióra idegvarrattal. Ezek nagyrészt
sikertelenek maradtak, mert a vékony n. recurrens rostjai adductor,
abductor és tensor rostokat egyaránt tartalmaznak, és ha az ideg varrata
után a reinnervatio meg is történt, mindegyik izom kevert impulzusokat
kapott, ami azonban nem megfelelő a gégeizmok jól organizált
működéséhez.

A kétoldali hangszalagbénulás esetén az általános teendők hasonlóak,
azonban a hirtelen fellépő fulladás esetén nem ritkán tracheotomia válik
szükségessé. Míg az egyoldali hangszalagbénulásnál gyakrabban a
hangrés szűkítése a szempont, addig a kétoldali hangszalagbénulásnál a
hangrés tágításán van a hangsúly. A sebészi reinnervatiós beavatkozástól
itt sem várható sok siker, a megoldást az ún. hangréstágító műtétek
képezik. Számos hangréstágító műtét ismeretes, mert mindegyik műtéti
megoldás csak kompromisszumos lehet. Ha ugyanis a betegnek jó a
hangja, akkor fullad, viszont a hangszalag műtéti laterofixálásával minél
jobb légzést biztosítunk, annál rosszabb lesz a beteg hangja. A
tracheotomiás kanültől azonban a betegek természetesen szeretnének
megszabadulni, ezért inkább lemondanak a jó hangképzésről és
vállalkoznak a hangréstágító műtétekre, néha ismételten is.

Hangréstágító műtétek

A hangréstágító műtéteklényegében három nagy csoportra oszthatók.

Az első csoportba azok a műtétek tartoznak, amelyek a hangszalag
lateralizálását endolaryngealis vagy külső behatolással végzett
varratokkal kívánják elérni. Rendszerint két varrat elegendő. A
kannaporc előtt és a hangszalag középső része tájékán átöltünk, és az
azonos oldali pajzsporc lemeze fölött (ritkán a bőr felett, természetesen
csak ideiglenesen) csomózott varrattal rögzítjük.

A második csoportba azok a hangréstágító műtétek tartoznak, amelyek
az egyik oldali kannaporc kiízesítésével, esetleg eltávolításával, a
hangszalag hátsó végének varrattal történő laterofixatióját végzik.

Ez történhet endolaryngealis arytenoidectomia formájában laryngo-
microchirurgiailag, és történhet külső műtéttel a pajzsporcon készített
ablakon keresztül. Ritkábban alkalmazásra kerül a laser is, a kannaporc
endolaryngealis vaporizálására.

A harmadik csoport az, amikor a két hangszalagot egymástól a
gyűrűporc lemezének átvágásával (laminotomia s. Réthi) és közé
helyezett csont vagy porc interpositummal, vagy a gégeűrbe helyezett
tartós tágító prothesissal kívánjuk széttartani és ebben a helyzetben
rögzíteni. A gége elülső középvonali megnyitásával, thyreotomián
keresztül történhet a műtét. Műtéti hangréstágítás a hangszalag



izomállományának chordectomiaszerű csökkentése is, ami azonban
önmagában csak ritkán eredményes, inkább valamelyik más
hangréstágító műtét részeként kerül alkalmazásra.

A hangréstágító műtétek nemritkán a felső légutak kombinált ún.
laryngotrachealis szűkület műtéteinek részei. Ezek a műtétek gyakran
hosszan tartó tágító, lumentartó prothesisek alkalmazását és nemritkán
ismételt beavatkozásokat tesznek szükségessé. Ritkán kerül sorra a
trachea nyaki szakaszának rövid, körülírt stenosisa esetén annak haránt
resectiója, és a trachea „end-to-end” rekonstrukciója, ami a felső légúti
szűkületek műtétei között sikeres esetben a legjobb megoldást jelenti.

IX./1.4. A gége sérülései
A gége sérülései a következőképpen csoportosíthatók:

hangtúlterhelések,

intubatiós sérülések,

külső traumák,

kémiai noxák,

idegentestek.

A tünetek:hangképzési zavarok, légzési nehézség, köhögés, fájdalom,
nyelési zavar, subcutan emphysema.

Diagnózisukaz anamnesis, gégetükri vizsgálat (esetleg direkt
laryngoscopia) és a radiológiai vizsgálat alapján történik.

A hang túlerőltetése

A hang túlerőltetése lehet akut és krónikus.

Akut esetben a hangszalagok vérbőek vagy duzzadtak, esetleg
nyálkahártya alatti suffusio is előfordul. A rekedtség és a gégetáji
fájdalomérzés az elváltozás nagyságával rendszerint arányos.

Teendő:beszédtilalom.

Krónikus esetekben egyrészt a már említett internus izmok paresise,
másrészt a hangszalagok elülső és középső harmada határán, gyakran
szimmetrikusan csomó kezdődik, ún. „énekes csomó”. Ahangképzést
jelentősen megnehezíti, különösen az éneklést. A hang használata csak a
gége erőltetésével sikerül, ezért a hang a nap folyamán egyre
fáradékonyabbá válik. Estére a gégetájon enyhe fájdalomérzés
jelentkezik.

Terápia:gégediéta, hangkímélés, a beszédtechnika foniátriai kezelése; a
már kialakult és megkeményedett énekes csomók laryngo-
microchirurgiai eltávolítása.

Kontakt ulcus

A hangszalagok processus vocalisanak megfelelően elszarusodó felszínű
nyálkahártyaulcus képződik. Rendszerint mindkét oldalon.

Oka nem pontosan ismeretes. Sokat és hangosan beszélőknél,
dohányosoknál fordul elő.

Tüneteaz enyhe rekedtség és a beszédkor érzett enyhe fájdalmasság a
gégetájon.



Diagnózisaa típusos elhelyezkedés és szimmetrikus volta alapján
rendszerint nem nehéz a gégetükri képben. El kell differenciálni a
postintubatiós hasonló helyi elváltozásoktól, kezdődő
hangszalagdaganatoktól (bár az elváltozás önmaga nem malignizálódik)
és a tuberculosistól.

Terápiájanem könnyű. A dohányzástól való eltiltás, a rossz
beszédtechnika foniátriai javítása és kifejezettebb felrakodásoknál
laryngo-microchirurgiai beavatkozás jön szóba. A recidívahajlam
azonban gyakori.

Intubációs gégesérülések

Akutan az altatást követően a dysphonia, a rekedtség, esetleg vérzés
hívhatja fel a figyelmet a gége sérülésére, melyet fájdalom kísér a gége,
illetve a nyak középső részén. Kisebb nyálkahártya-sérülések
előfordulhatnak (melyek azonban nem súlyosak) az intubációhoz
használt tubusok erőltetett bevezetésekor. Súlyosabb sérülést okozhat, ha
az ún. vezetőnyárs vége a tubuson túlér, és esetleg a hangszalag felső
felszínében akad el. A hangszalag leszakadása vagy a kannaporc
luxatiója csak igen ritkán előforduló sérülés.

Terápia:a kisebb sérülések, haematomák néhány nap alatt spontán
gyógyulnak. Ilyenkor csak beszédtilalom szükséges. A ritka, durvább
sérülések műtéti korrekciót tehetnek szükségessé.

Postintubációs elváltozások képezik a gyakoribb és nagyobb gondot
ebben a sérüléscsoportban. Előidéző faktorként a kelleténél nagyobb
vagy keményebb anyagú tubus használata, a narkózis hosszú tartama,
különösen azonban a tartós lélegeztetést igénylő állapotokban a tubusok
okozta decubitusok következményeivel kell számolnunk.

A postintubációs gégegranuloma nem ritka és viszonylag enyhe
postintubációs szövődménynek számít. Típusos helye a glottis
cartilaginea, vagyis ahol a porc a nyálkahártya alatt legközelebb fekszik
és ahol a tubus okozta decubitus a legkönnyebben kialakul. Lehet egy-
vagy kétoldali. Különböző nagyságú, vérbő, gömbölyded granuloma
képződik. A hang fokozatosan romlik, rendszerint hetekkel az intubatio
után.

Nagyobb méretű granulomák légzési nehézséget okoznak.

Terápiájaa granuloma műtéti eltávolítása. Recidívahajlama viszonylag
nagy, ami újabb műtéti eltávolításokat tesz szükségessé.

Postintubációs gégestenosisok képezik a súlyosabb csoportját az
intubációs sérüléseknek.

Az előbbiekben említett körülmények mellett -különösen a tartós gépi
lélegeztetésre szoruló súlyos sérültek, mérgezettek extubálását követően
– néhány hét múlva kezd kialakulni a szűkület. Típusos helye a
kannaporcok közötti tér belső felszíne, a subglottikus régio és a trachea
felső része, vagyis ahol a tubus felfekvése, illetve subglottikusan és a
tracheában a felfújt mandzsetta okozta decubitus fordul elő. A tubus vagy
az erősebben felfújt mandzsetta nyomása a nyálkahártya vérellátását
komprimálja, ami a nyálkahártya kifekélyesedéséhez vezet, majd a fekély
fokozatosan mélyül, és nyilvánvaló superinfectio társulásával vezet a
később kialakuló kórképhez.

Rekedtség, kisfokú dysphonia előfordulhat, azonban a fokozódó
nehézlégzés, stridor, fulladás képezi a fő panaszt.

Diagnózis:általában nem kézenfekvő.



Az interarytérben kialakult heges szűkület gégetükri képben
gyakorlatilag nem látható. A hangszalagok kétoldali n. recurrens
bénulásra jellemző módon a középvonalban fixáltak. Abductióra
képtelenek. Egyéb vizsgálatok sem mutatnak értékelhető eltérést, ezért a
diagnózis csak a körülmények gondos mérlegelése alapján állítható fel.

A subglotticus és trachealis szűkület diagnózisa direkt laryngoszkópiával,
fiberoskópiával, radiológiai vizsgálatokkal már könnyebben lehetséges.

Terápia:a megelőzés lenne a legfontosabb; megfelelő tubus
megválasztása, a felfújható mandzsetta leeresztése, majd későbbi újra
felhívása, helyének változtatása, önfelfújódó mandzsettájú tubus
alkalmazása stb.

Az orotrachealis intubáció 72 óra után történő tracheotomiára
változtatása feltétlenül megfontolandó a fentiekben említett súlyosabb
esetekben.

A már kialakult szűkületek kezelése műtéti úton a kétoldali
hangszalagbénulásnál leírt módokon lehetséges.

Külső traumák

A gégetájra ható tompa traumák (ütés, autóbalesetek stb.) okozzák a
contusio laryngist. Súlyosabb trauma azonban a gége porcos vázának
törését is okozhatja.

A panaszokat fájdalom, rekedtség és a kialakuló duzzanat, nyálkahártya
alatti bevérzés mértékétől függő nehézlégzés képezi. A gégeporcok
luxatiója vagy törése esetén a panaszok kifejezettebbek, és nyelési
fájdalom is társul hozzájuk. Ha a sérülés a nyálkahártya szakadásával jár,
vérköpés és subcutan emphysema is létrejöhet a társuló köhögések miatt.

A gége direkt sérülései szúrás, vágás stb. révén a nyaki seb helyzetéből
már valószínűsíthetők. Az egyéb tünetek hasonlók a tompa
gégesérülésekéhez.

A diagnózisa külső megtekintés, az óvatos tapintás mellett gégetükri és
radiológiai vizsgálatokkal lehetséges.

Terápia:legfontosabb teendő a légút biztosítása, mely lehet sürgősségi
bronchoszkópia, laryngobronchoszkópia, intubáció vagy tracheotomia,
ha szükséges.

Enyhébb esetben is a beteg intézeti megfigyelésre szorul, mert a vérzés és
duzzanat a sérülést követően tovább fokozódhat. Enyhébb esetekben a
gégetájék jegelése, a sérüléstől függően antibiotikum adása és minden
esetben a társuló kínzó köhögés gyógyszeres csillapítása szükséges.

Inhalációs gégesérülések

Különböző gázok és gőzök összetételüknél és hőmérsékletüknél fogva
okozhatnak gégenyálkahártya-sérülést. Vérbőség, nyálkahártya-
maceráció és oedema léphet fel. A panaszokat kínzó köhögés és
fulladásérzés képezi könnyezés kíséretében, ha a behatás akut. Krónikus
esetben rekedtség, szárazságérzés áll előtérben.

Terápia:hangkímélés, dohányzási tilalom, párásítás, oedema csökkentők.

Gégeidegentestek



Különösen gyermekkorban a szájban tartott különböző idegentest (pl.
cukorka) hirtelen mély belégzésre a gégébe aspirálódik, vagy ritkán
félrenyelés folytán kerül a gégébe. Részben az idegentest nagysága,
részben a gégereflex miatt az idegentest a gégebemenetbe szorulhat.
Súlyos fulladásos tünetek, elkékülés jelzi az idegentest beékelődését a
gégébe. Szerencsés esetben a gyermek az idegentestet ki is köhögheti,
azonban reflektorikusan akár hirtelen halál is beállhat.

Teendő:a gyors helyzetfelismerés után elsősegély jellegű. Kisgyermeket
lábánál fogva megemelünk és hirtelen rántással megpróbáljuk az
idegentestet kiugrasztani a gégebemenetből. Egyébként műszerrel,
esetleg ujjunkkal a száj megfelelő szétfeszítése után a gyermek torkába
nyúlunk és az idegentestet megpróbáljuk a gégéből kimozdítani. Ha idő
és eszköz van hozzá, akkor laryngoszkópos műszeres beavatkozást
végzünk. A gégében a kisebb szúró idegentestek egyike-másika
kivételesen elakadhat, azonban a bemeneten átjutó idegentestek többsége
rendszerint túljut a hangszalagokon és ezután már alsó légúti idegentestté
válik. A gégébe szúródó idegentest fájdalomérzést, nyelési fájdalmat és
helyzetétől függően esetleg légzési vagy hangképzési zavart okozhat.
Hosszabb ideig bent lévő idegentest gégeoedemát okoz.

Terápia:az idegentest endoszkópos eltávolítása, oedemacsökkentők;
tracheotomia, ha a fulladás másként nem uralható, legtöbbször még az
idegentest eltávolítása előtt.

IX./1.5. A gége gyulladásos megbetegedései

IX./1.5.1. A gége akut gyulladásos betegségei

Akut laryngitis

Rekedtség és köhögési inger jelenti a betegség kezdetét, amihez
gégetájéki fájdalomérzés társul. A rekedtség igen változó mértékű lehet,
akár aphoniáig fokozódhat. A laryngitisek ritkán önálló megbetegedések;
rendszerint a felső légutak, illetve az egész légúti rendszer gyulladásos
betegsége együttesen áll fenn. Okozhatják vírus- és bakteriális
fertőzések, ritkán allergiás vagy belégzési ártalmak is.

Gégetükri képben a gégenyálkahártya diffúzan élénkvörös, duzzadt lehet.
A gége mozgásai megtartottak. A gégenyálkahártya mellett sokszor a
garat és a trachea nyálkahártyája is hyperaemiás. Súlyos gyulladásnál
körkörös fibrines-pörkös felrakódás képződik.

Terápiakéntgyulladáscsökkentőket oedemacsökkentőket, bakteriális
fertőzés miatt antibiotikumot, a nyakra borogatást, továbbá
köhögéscsillapítókat, esetleg nem olajos inhalálást rendelünk.

Croup-szindróma

A valódi croup, a gégediphtheria azokban az országokban, ahol
szervezett immunizálás folyik, alig fordul elő. A diphtheria a
gégenyálkahártya súlyos gyulladása, vaskos fibrines lepedékképződés
folytán, főleg kisgyermekek szűk gégéjében viszonylag gyors elzáródásra
vezet és ezzel fulladást okoz („torokgyík”). Tracheotomia vagy intubálás
jelenthetett gyors életmentést. Adott esetben ma is sor kerülhet rá,
diphtheria ellenes szérum és erélyes antibiotikum adásával kiegészítve.

Laryngitis subglottica

A diphtheria esetén észlelt súlyos, inspiratoricus stridor és fuldokló



köhögés tüneteire emlékeztet a következő banalis laryngitisforma, amiért
is pseudocroupnak nevezik. Kisgyermekkorban, leggyakrabban 1–5 éves
kor között fordul elő. Egyszerű meghűléses betegségeket követően vagy
ahhoz társulva száraz, kínzó kutyaugatásszerű köhögéssel veszi kezdetét.
A gyulladás a subglottikus régio laza nyálkahártyájára lokalizálódik, ami
viszonylag hirtelen gyulladásos oedemával reagál, amely a hangszalag
alsó felszínére is ráterjed. Köhögéskor és hangadáskor a hangszalagnak a
duzzadt alsó fele előbb ér össze, mint szabad széle, ez eredményezi a
kutyaugatás-szerű, rekedtes köhögést. A belégzés stridoros, de a kilégzés
is hangos. Belégzéskor a jugulumban, intercostalisan és substernalisan
behúzódást észlelünk. A gyermeknek fulladási félelme van, cyanoticus
lesz, peroralis sápadtság kíséri. A diagnózist rendszerint laryngoszkópia
nélkül, a jellemző panaszok alapján is felállíthatjuk.

Terápia:a gyermek feltétlen intézeti elhelyezése szükséges.
Oxigénbelélegeztetés,a levegő párásitása, gyulladás-, valamint
oedemacsökkentők, szteroidszármazékok adása kitűnő hatású. Néha
intubáció szükséges, azonban a korábban nem ritka, tracheotomia
pseudocroup miatt alig kerül alkalmazásra. Az intézeti kezeléshez
tartozik még az erélyes köhögéscsillapítás mellett a gyermek szedálása,
inhalációs kezelés, szükség esetén folyadékpótlás is.

Fontos az ilyen gyermekeknél a megelőzés, ami a felső légúti infectiók
visszatérésének vagy súlyossá válásának gyógyszeres kivédésével és a
környezeti ártalmaktól való távoltartással érhető el.

Epiglottitis acuta – epiglottitis phlegmonosa

Hirtelen erős nyelési fájdalommal, magas lázzal, gombócos hangú
beszéddel, esetleg belégzési nehézséggel együtt jelentkező akut kórkép.
A viharos tünetek miatt epiglottitis acutissimának is nevezik. Gyakoribb
10 év alatti gyermekeken, de későbbi korban is előfordul, különösen
tonsillectomizált egyéneken. Banalis fertőzések mellett, esetleg sérülést
követően vagy a nyelvgyöki tonsilla gyulladásával együtt fordul elő.

Diagnózisátgégetükri képben vagy már nyelvlapoccal jól lenyomott
nyelv mellett az epiglottis haragosvörös, hurkaszerű megvastagodásának
képe biztosítja. Néha már az első vizsgálatkor a duzzadt epiglottis
helyenként sárgásan áttűnni látszik, ami beolvadásra, epiglottis-
abscessusra utal.

Terápia:a beteg intézeti felvétele szükséges.

Erélyes antibiotikus terápia, kortikoszteroid adása, a nyelési nehézség
miatt esetleg infúzió. Ha a dyspnoe nagyfokú, a légút biztosítása
szükséges a már ismertetett különböző módokon. Ha a folyamat
abszcedált, akkor hajlított, rejtett szikével, indirekt tükrözés mellett
incindáljuk az epiglottis sárguló duzzanatát. Ügyeljünk, nehogy a beteg
az incisiót követően a gennyet vagy a vért aspirálja.

IX./1.5.2. Krónikus gégegyulladások

Laryngitis chronica non specifica

A krónikus nem specifikus laryngitiseket enyhe fokú rekedtség,
hangváltozás, száraz köhécselés, gombócérzés, a gégében kaparó érzés
vagy enyhe fájdalom jelzi.

Okozhatják különböző inhalációs noxák, dohányzás, munkahelyi
ártalmak és erőltetett beszédet igénylő foglalkozások. Különleges
formájának számít a laryngopathia gravidarum, ami a terhesség második



felében lép fel ritkán, kisfokú gégeduzzanat következtében. Teendőt ez
utóbbi rendszerint nem igényel, a szülés után megszűnik.

A krónikus laryngitisek gégetükri képe rendszerint szegényes; enyhe
vérbőség, száraz nyálkahártya, esetleg tapadós nyák a gégenyálkahártya
egyes helyein az éppen észlelhető lelet.

Kezelése:lehetőleg az előidéző ok megszüntetése, dohányzási tilalom,
hangkímélés. Orrlégzési akadály esetén a szájlégzés megszüntetésére az
orrstatus műtéti rendezése jön szóba. Esetenként inhalációs kezelések
vagy expektoráns adása csökkenti a panaszokat, különösen a krónikus
siccás laryngitisek esetében.

Megjegyzés:a laryngitis chronica diagnózisának felállításával legyünk
óvatosak. 3 héten túli rekedtség esetén feltétlenül gégeszakvizsgálat
szükséges egyéb gégemegbetegedések kizárására. Tágabb értelemben is
tartsuk szem előtt azt a szabályt, hogy „chorditis unilateralis non est
chorditis”!

Gégetuberculosis

Tünetea hónapok óta tartó rekedtség, és gyakran a fülbe sugárzó nyelési
fájdalom.

Gyakorlatilag mindig aktív tüdőtuberculosis mellett lép fel. Az
aszcendáló váladékáramlásnak megfelelően a hátsó falon és az
interarytérben is előfordul, azonban típusos előfordulása az epiglottis
felső széle és a monochorditis tuberculosa, ami lehet vérbő
megvastagodás vagy felszíni kifekélyeződés az egyik hangszalagon.

A diagnózista gégetükri kép alapján felmerült gyanút követően végzett
biopsia és a szövettani vizsgálat biztosítja. A leoltás, illetve tenyésztés
csak későn és nem minden esetben biztosítja a diagnózist.

Terápia:megfelelő pulmonológiai kivizsgálás mellett antituberculoticus
terápia. A prognózis ma már kedvező.

Laryngitis syphilitica

Izolált gégemegbetegedés nem fordul elő. A lues oropharyngealis
manifesztációival együtt észlelhető ritkán. A lues különböző
stádiumaiban előforduló elváltozások jöhetnek létre a gégében. Helyétől
és nagyságától függően okozhat gégészeti tüneteket.

A diagnózispontos mibenlétét a szerológiai vizsgálat biztosítja.

Kezeléseelőírás szerint történik.

Scleroma laryngis

Igen ritkán fordul ma már elő a scleroma, amely a scleromabacilus által
okozott kékes-vörös csomók formájában jelenik meg. Előrehaladottabb
(III.) stádiumában a gégelument szűkítő subglotticus és tracheára is
ráterjedő elváltozás. Rekedtség, köhögés és fokozódó stridor hívja fel rá
a figyelmet.

A diagnózista laryngomicroszkópos vizsgálat és az elváltozásból történő
kórokozó kimutatása adja.

Lokális gégeamyloidosis

Az amyloidosis lokalizált formája a gégében tumorszerű légúti térszűkítő
folyamatként jelentkezhet. Ezt a ritka betegséget a benignus tumorokhoz
is sorolják, azonban nem valódi daganat. A kisebb elváltozás LMC-vel
eltávolítható, de a nagyobb kiterjedésű külső feltárást igényel.



Wegener-granulomatosis és letalis középvonali granuloma a gégében

Korábban ezeket a systemás betegségeket azonosnak gondolták, ma már
két entitásként kezelik. Ugyanakkor éppen gégészeti manifesztációjuk
alakjában elkülöníthetetlenek, esetleg a midline granuloma hisztológiai
leletében ritkábban figyelhető meg a típusos vasculitis. Tárgyalásukat a
gége űrterét szűkítő formák indokolják.

A gégében típusosnak tekinthető Wegener-granulomatosisban a
subglottis érintettsége. A negatív szövettani lelet, az eredménytelen
antibiotikus, antituberculoticus terápia után erre a lehetőségre is kell
gondolni.

Szteroid és immunszuppresszív tartós kezelés eredményes lehet
Wegener-granulomatosisban. A letalis középvonali granuloma
kezelésében inkább a sugárkezelés adhat némi reményt.

Sarcoidosis gégészeti manifesztációja

A megbetegedés kifekélyesedő, granulomatosus és hegesedő formáinak
gégészeti manifesztációit közölték az irodalomban, azonban a
legfontosabb gégészeti jelentőséggel a gégelument szűkítő súlyos oedema
bír.

A diagnózistaz el nem sajtosodó granuloma szövettani lelete biztosítja a
tuberculosis kizárásával.

Terápia: Szteroidok ismétlődő adása mellett a perzisztáló gégeoedema
laser-kezelése jön szóba.

Arthritis cricoarytenoidalis

Az általános rheumatoid megbetegedés részeként fordul elő. Rekedtség,
nehézlégzés, esetleg nyelési zavar fellépte hívja fel erre a figyelmet, a
már egyébként rendszerint ismert arthritises betegen.

Az általános reumatológiai kezelés mellett szükségessé válhat a légút
biztosítására gégészeti műtéti beavatkozás is.

Perichondritis laryngis

Nyelésre és külső nyomásra fokozódó gégetáji fájdalom, rekedtség és
nehézlégzés tüneteivel lép fel, rendszerint hirtelen.

Okozhatja trauma vagy műtéti beavatkozást követő bakteriális infectio,
ritkán tuberculosis és nemritkán a gégedaganat porcra terjedése. Utóbbi a
gégerák sugárkezelése közben, rendszerint a sugárkezelés első
harmadában váratlanul lép fel. Vizsgálatkor kifejezett oedemát,
vérbőséget, esetleg a sérülés vagy műtét helyén gennyedő fistulát
találhatunk, a gége körüli külső lágy részek is megduzzadnak,
fájdalmassá válnak.

Terápiájaa nem daganatos esetekben erélyes, megfelelő antibiotikus
terápia, sebrevízió. A daganatos perichondritis nehezen befolyásolható, a
sugárterápia folytatása kilátástalan, a megoldást a gége totál exstirpatiója
képezi.

IX./1.6. Degeneratív gégeelváltozások
Hyperplasticus krónikus laryngitis



Ez a kórkép átmenetet képez a krónikus gyulladás és a degeneratív
elváltozások között. A beteg anamnesise és panaszai hasonlóak a
krónikus laryngitisnél tárgyaltakkal. A gégenyálkahártyán itt viszont már
lényegesen több elváltozás észlelhető. A submucosa beszűrődése és
krónikus megvastagodása, nyálmirigyek hyperplasiája mellett a felszíni
hám metaplasiás jelenségei észlelhetők. A csillószőrös hengerhámot
helyenként többrétegű laphám váltja fel, amely néhol a később
tárgyalandó elszarusodás jeleit is mutathatja.

Tünetea tartós, erős rekedtség, kellemetlen nyomásérzés a gégetájon.

Diagnózis:gégetükri képben a gégenyálkahártya egyenetlen, de nem
exulcerált. A hangszalagokon néha daganat gyanúját keltő hyperplasticus
elváltozások láthatók, melyek azonban nagyrészt szimmetrikusak.

Terápia:A feltételezhető kórokok lehetőség szerinti eliminálása mellett
dohányzási tilalom, nagy adag A-vitamin, a daganattal összetéveszthető,
de különösen a hangszalag záródását akadályozó hyperplasiás
nyálkahártyarészek laryngo-microchirurgiai excisiója jön szóba. Utána a
nyálkahártya gyógyulásáig hangkímélés, majd szükség esetén foniátriai
kezelés.

Reinke-oedema

A hangszalagok elülső 2/3-ának submucosus, gyulladásmentes szervült
oedemája. Többé-kevésbé szimmetrikus. Az oedema az egész enyhétől a
gégelument szűkítő nagyságig változhat. Oka pontosan nem tisztázott, de
dohányzás és ismétlődő gyulladások szerepelhetnek oki tényezőként.

4. kép

Tünete:változó fokú rekedtség néha diplophoniával; nagy
elváltozásoknál a légzés hangos, akár stridoros is lehet.

Diagnózisaindirekt gégetükri képben jellemző lehet. A hangszalagok
elülső 2/3-ának vizenyősen áttűnő, néha meglepő nagyságú duzzanata,
míg a glottis cartilaginea ép. A hangszalagoedema néha nem
szimmetrikus, ilyenkor daganatot utánozhat, ami
differenciáldiagnosztikai szempontokat vet fel.

Terápia:laryngo-microchirurgiai excisio.

Vigyáznunk kell, hogy a két oldal kiterjedt elváltozásának excisiójakor az
elülső commissura érintetlenül maradjon. Kisebb elváltozásoknál,
különösen énekeseknél elegendő lehet a hangszalag felső felszínének
finom behasítása és a submucosus oedema ezen át történő leszívása.
Hangszalagszéli nyálkahártya kímélő és jó eredményt biztosító eljárás a
Reinke-oedema laser-sebészete is.

Hangszalagpolypok



A hangszalagpolypok a leggyakoribb „újképződmények” a gégében,
melyek azonban nem daganatos jellegűek, inkább degeneratív
elváltozásnak számítanak. Okuk nem tisztázott; gyulladások, irritáló
tényezők szóbaj önnek etiológiai faktorként, de nem kizárólagos
előidézőként. Férfiakon gyakrabban fordulnak elő, főleg fiatalabb
felnőttkorban.

5. kép

Tünetea nagyságtól és helyzettől függő rekedtség és a spasticus
beszédforma, pendularis polypoknál ún. hangbotlás.

Diagnóziskora gégetükri képben rendszerint kerekded sima felszínű
képletet látunk egyik hangszalagon, melynek alapja gyakran keskenyebb,
mint a polyp legnagyobb átmérője. Ritkán előfordul, hogy mindkét
hangszalagon azonos időben áll fenn polyp. A polypok néha
pendularisak, máskor szélesebb alapon ülők. Utóbbiak elkülönítése
fontos a hangszalagdaganatoktól. A hangszalagok bármely részén
előfordulhatnak, mégis többségükben a hangszalag elülső részén
helyezkednek el, néha az alsó felszínen úgy, hogy hangadáskor a
hangszalagok felette részben záródnak.

A gégében igen ritkán a hangszalagpolypokon kívül egyéb helyen is, a
Morgagni-tasakból kiindulóan, vagy az álhangszalag szabad szélén
fordulhat elő polyp, vagy inkább csak polypra emlékeztető hyperplasiás
szöveti elváltozás. A polypok lehetnek fibroticus külleműek, néha
haemangiomára emlékeztetők, azonban nem azonosak a már említett
veleszületett subglotticus és később tárgyalandó valódi
haemangiomákkal.

Terápia:a polyp műtéti eltávolítása jelenti a megoldást. Főleg régebben
alkalmazott egyik műtéti módja a helyi érzéstelenítésben, indirekt
gégetükri képben végzett polypectomia, a másik módja a ma már
gyakrabban alkalmazott laryngo-microchirurgiai eltávolítás.

Dysphonia plica ventricularis

A degeneratív gégeelváltozások közé tartozik az álhangszalagok
prolapsusszerű alakváltozása, ami azt eredményezi, hogy a
hangszalagokon túlérve phonatiókor korábban érnek egymáshoz, mint a
hangszalagok.

Tüneteennek megfelelően a jellegzetes álhangszalag-hangképzés, ún.
borízű hang.

Differenciáldiagnosztikai jelentősége az, hogy más lényeges kórképektől
kell elkülöníteni. Önmagában lényeges problémát nem képez.

Kezelésébenkonzervatív eljárások nem vezetnek javulásra. Sebészi
excisiója viszont ritkán kerül sorra, csupán aszimmetrikus, a beszédet



kifejezetten zavaró esetekben.

Leukoplakia – pachydermia – keratosis

Az elnevezések szinonimaként használatosak. Jelzik, hogy a csaknem
kizárólag hangszalagokon észlelhető elváltozás a hangszalag többrétegű,
el nem szarusodó laphámjának dohányzás és más exogén tényezők
valószínűsíthető befolyására – degeneratív folyamatként – elszarusodó
laphámmá alakul át. Az elszarusodás a felszínen különböző mértékű és
vastagságú lehet. Az elváltozás jelentőségét mégsem a felszíni hám
elszarusodásának makroszkópos és mikroszkópos jelei adják meg, hanem
a hám mélyebb rétegeiben előforduló változások. Ennek megfelelően
különböző fokozatait különítjük el.

A gége praecarcinomás elváltozásai tehát hisztológiai alapon oszthatók
fel. A sorrend az állapot súlyossági fokozatát is mutatja. A tünetek nem
különböznek lényegesen az itt tárgyalt egyéb gégeelváltozások tüneteitől,
csupán a rekedtség képezi a beteg panaszát.

A diagnózista gégetükri képben a hangszalagon látható krétafehér
felrakodás valószínűsíti.

6. kép

A szimmetrikus elváltozások rendszerint a legenyhébb változatot jelentik,
míg az egyoldali hangszalag-pachydermia előrehaladottabb fokozatra
gyanús.

Terápia:kisfokú felszínes elváltozásoknál megkíséreljük nagy adag
A-vitamin adása mellett gégediétával és dohányzási tilalommal a
reverzibilis elváltozás megszüntetését. Ha ez sikertelen, vagy az
elváltozás már az első vizsgálatkor kifejezettebb, akkor
laryngomicrochirurgiai megoldás, a hangszalag decorticatiója a
választandó módszer. Ez biztosítja egyben az elváltozás pontos
mibenlétének hisztológiai tisztázását is. Utána a sebgyógyulásig
beszédtilalmat, gégediétát rendelünk el, és a szóba jövő károsító
tényezőket megpróbáljuk eliminálni. A carcinoma in situ kezelése azonos
a hangszalagrákéval.


