
 XI./4. fejezet: Nyálmirigyek

XI./4.1. Nyálmirigy gyulladások
Parotitis epidemica (mumpsz)

Mire kell figyelni a
mumpsz megjelenésekor
és gyógyítása közben?

Vírus okozta heveny fültőmirigy gyulladás, gyermekkori fertőző
betegségek közé tartozik. Parotis fájdalmas duzzanata egy-, vagy
kétoldali, olykor a többi nyálmirigyet is érinti a gyulladás. Nehezített
szájnyitás, nyelési és rágási nehézség és fájdalom, láz, étvágytalanság,
rossz közérzet a vezető tünetek. Szövődményként idegi hallásromlás,
pancreas gyulladás és következményes diabetes ill. orchitis. Pépes,
roboráló étrend, lokális száraz meleg jó hatású, fajlagos gyógykezelés
nincs.

Sialadenitis, parotitis acuta suppuratíva

Stapphylococcus okozta parotis vagy nagy nyálmirigyek gyulladása.
Fertőzés a szájüreg felől történik, sokszor leromlott állapotú
betegeknél. A parotis duzzadt, fájdalmas, kivezető ductuson (Stenon)
keresztül gennyes váladék ürül. Láz szeptikus.

A glandula submandibuláris gennyes gyulladása hátterében sokszor
nyálmirigy kő áll. Submandibularis régió duzzanata, fájdalma mellett a
Wharton vezetéken genny ürül.

Antibiotikus terápia, párakötés, fájdalom-gyulladáscsökkentő,
nyálelválasztást serkentő kezelés mellett beolvadás esetén sebészi
excisio indokolt. UH vizsgálattal ductusban igazolható nyálmirigykő
esetén, ez intraorális bemetszés után eltávolítható.

Ismétlődő, idült gyulladások jele a nyálmirigy diffúz duzzanata.
Gyulladást követően fibrosis, atrophia jellemző lehet. Terápia
konzervatív.

Sialolithiasis

Leggyakoribb a submandibuláris nyálmirigy kövessége, ritkábban
parotisban is kialakulhat. A kő mechanikus akadályt képez, e miatt a
mögöttes mirigyállomány megduzzad, feszül, fáj, majd felülfertőződik.
UH vizsgálattal igazolható legkönnyebben. Akut gyulladás rendezése
után a mirigy sebészi eltávolítása indokolt.

XI./4.2. Sialadenopathiák
Jellemzőjük a nyálmirigyek idült, nem daganatos megnagyobbodása.

Lymphoepitheliális sialadenopathia

Autoimmun betegség, főként nőket érinti. Időszakosan a nyálmirigy
megduzzad, tömött tapintatúvá válik, nyáltermelés csökken. Szövettani
vizsgálattal igazolható.

Sjögren syndroma

Nyál- és könnymirigy megnagyobbodása, keratoconjunctivitis sicca és
primer poliarthritis rheumatica egyidejű előfordulása. Terápiája tüneti,
nyálképzés forszírozása, secrétm oldása.

XI./4.3. Nyálmirigy daganatok



10. kép: Jobb oldali parotis tumor

Pleomorf adenoma

Leginkább a parotisban, kevésbé a submandibuláris nyálmirigyben
körülhatárolt, fájdalmatlan terime, lassan növekszik. Aspiraciós
tűbiopsziával diagnosztizálható benignoma. Műtéti a megoldása,
parotis lobectomia vagy totalis parotidectomia, submandibularis
nyálmirigy esetében a mirigy exstirpációja.

Whartin tumor

Lassan növő, fájdalmatlan benignoma a parotis alsó részéből kiindulva,
többnyire férfiakban. Néha kétoldali. Műtéti megoldás a pleiomorf
adenomához hasonló.

Adenocysticus carcinoma

Bármely nyálmirigyből kiinduló, infiltratívan vagy az ideg hüvely
mentén lassan növekvő, fájdalmas malignoma. Parotis területén a
műtéti megoldás a n. faciális feláldozását is igényli.

Adenocarcinoma

Mirigyjáratok hámjából kiinduló malignoma. Infiltratívan növekszik,
fájdalmas.

Carcinoma planocellulare

Többnyire a parotisban fejlődik, gyorsan növekszik, környezetét
beszűri.

Acinus- sejt tumor

Csaknem mindig szintén a parotisban kialakuló malignóma.

11. kép: Malignus jobb oldali parotis tumor excisiója az infiltrált bőrrel együtt.


