
 XI./1. fejezet: Fejlődési rendellenességek

XI./1.1. Laterális nyaki fistulák és cysták
Branchiogén záródási zavarokból fennálló rendellenességek, melyek
meglehetnek már születéskor, de későbbi életkorban is
manifesztálódhatnak. A fistula a m. SCM elülső éle mentén a trigonum
caroticumtól a jugulumig terjedően fordulhat elő. A járat a bőrfelszíntől a
tonsilla árokig vezethet, váladékozó fistulajárat körül a bőrön bőrpír,
gyulladásos udvar jelenik meg. Ha röntgenkontrasztos vizsgálattal a
fistulát feltöltjük, ezzel láthatóvá tehetjük. Terápia a fistula teljes
hosszában történő sebészi feltárása, ha ez elmarad, akkor a fistula kiújul.

Mi a különbség a
laterális és mediális
nyaki ciszták és
fisztulák
megjelenésében?

A laterális nyaki cysta elhelyezkedése megfelel a fistulák megjelenésének
Gyakran szájgarati gyulladásos folyamatok kapcsán jelentkezik először.
Puha, fluktuáló terime, mely nyaki UH vagy egyéb képalkotó vizsgálat és
aspirációs tűbiopszia által igazolható. Drainalas ill. incisio csak átmeneti
megoldás, terápia a cysta „in toto”sebészi eltávolítása.

1. kép: Jobb oldali laterális nyaki cysta

XI./1.2. Mediális nyaki fistulák és cysták
Az embrionális fejlődés során a leszálló pajzsmirigy visszamaradó részét
képező ductus thyreoglossus bezáródik a nyelvcsont testébe. Ha az
obliteráció nem teljes, akkor nyáktermelő sejtekből fistula vagy cysta
képződik. Diagnózist a nyelési mozgásokat követő terime és típusos
elhelyezkedés is igazolja. Terápia a fistula ill. cysta kipreparálása és
minden esetben a nyelvcsont középső részének rezekciója.

2. kép: Mediális nyaki cysta

XI./1.3. Laryngokelék



Bár közvetlenül a gége betegsége, de megjelenésében nyaki terimét
okozhat. Valójában a Morgagni tasak kiboltosulása, ún. „ gége-légsérv”,
néha kétoldalon, gyakrabban egyoldalon. Csak a gége lumene felé
boltosuláskor belső laryngokeléről beszélünk, a nyakon is tapintható forma
a külső laryngokele. Ok a fokozott nyomás a gégében pl. üvegfúvók, fúvos
hangszeren játszók körében. Erőkifejtés vagy Valsalva manőver során a
nyaki terime megfeszül. Képalkotó vizsgálattal igazolható, megoldása
műtéti, külső nyaki feltárásból a laryngokele kifejtése és rezekálása után a
Morgagni tasak felé történő elvarrása.

3-5. kép: Bal oldali laryngokele CT képe sagitális és horizontális síkban.


