
 XI./5. fejezet: Nyaki egyéb daganatos
megbetegedések

XI./5.1. Jóindulatú daganatok

Mi lehet a legveszélyesebb
szövődménye a
haemangiómáknak?

Haemangiomák

Nyaki erekkel összefüggő érkonglomerátunok lehetnek
veleszületettek és későbbi élet során kialakulóak is. Diagnózis
felállításához angiográfiás vizsgálattal juthatunk. Megoldását a
haemangioma „in toto” sebészi eltávolítása jelenti, ezt megelőzően az
ellátó erek szelektív obliterációját (sclerotizációj) végezzük, az erős
intraoperatív vérzés elkerülése végett.

12. kép: felületes haemangioma a bőrön

Aneurysma

Nyakon általában „mellékleletként” kerülhet felismerésre vagy agyi
keringészavar hátterének keresésekor. Fájdalmatlan, pulzáló terime,
felette fonendoszkóppal „surranó hang” hallható. Legtöbbször a
carotis valamely szakaszán alakul ki. Műtéti megoldása nem minden
esetben szükséges.

Lymphangiomák

Más néven hygroma cysticum. Újszülőtteken és kisgyermekeken
fordulhat elő, hirtelen nagyra nőhet, ami akár légzési elégtelenséget is
okozhat. Sebészi radikális eltávolítása szükséges.

Glomus caroticum tumora

Non-chromaffin paraganglioma. A trigonum caroticumban észlelhető
tömött, kerekded terime. Angiográfiás vizsgálattal igazolható.
Megoldását a műtéti eltávolítás jelenti.

Neurogén tumorok

Neurinomák (schwannoma, neurilemmoma), ritkán a IX.,XI., XII.
agyideg hüvelyéből, leggyakrabban a X. agyideg velőshüvelyéből
kialakuló benignomák. Kerekded, fájdalmatlan soliter daganatok,
melyek néha a garat felé domborodnak, néha a nyakon is tapinthatóak.

A neurofibromatózis ( M. Recklinghausen) nyakon jelentkező
részjelensége, mely mellett a kávébarna bőrpigmentfoltok és a
multiplex felületes csomókból vett szövettani eredmény adja a
diagnózist. Terápia műtéti.

Lipómák



Áll alatt vagy a jugulum felett okoznak kozmetikai deformitást. A
tarkótájon jelentkező forma a Madelung-féle zsírnyak. Kialakulásuk
oka ismeretlen. Műtétileg eltávolíthatók.

XI./5.2. Nyaki nyirokcsomók daganatai

Miért távolítunk el
nyirokcsomót lymphoma
gyanú esetén?

A lymphocyta-macrophag rendszer malignus burjánzása a malignus
lymphoma, mely Hodgkin és non-Hodgkin típusú lymphoma lehet.

13. kép: Lymphoma a nyakon

Hodgkin lymphoma

Nyirokcsomók egy régióban jelentkező fájdalom mentes
megnagyobbodása jellemzi legtöbbször mindkét nyakfélen, de nem
azonos mértékben. Néha láz, éjszakai izzadás és fogyás jellemzi.
Ritkán az epi-, és mesopharynx primer megbetegedésével együtt
jelentkezik. 4 fő típusa van, melyet szövettani vizsgálattal
igazolhatunk a nyirokcsomókból.

Non-Hodgkin lymphoma

A Hodgkin lymphománál gyakrabban fordul elő. Kb. 40 %-ban
extranodális (lép, máj, csontvelő) a primer kiindulási helye, de
többnyire nyirokcsomó érintettség dominál. Több típusa van, melyet
nyirokcsomóból tipizálhatunk. A lymphomák terápiájáról
onkoteam-nek kell döntenie.

Nyaki nyirokcsomó metasztázisok

Felnőtt és időskorban nyakon egyoldalon jelentkező soliter,
fájdalmatlan , 1-2 hónapja fennálló csomó esetén gondolni kell
malignus daganat nyirokcsomó áttétjének lehetőségére.

Amíg a metasztázis a nyirokcsomóban intracapsuláris, addig mobilis,
extracapsuláris terjedés esetén a környezetével összekapaszkodik,
fixálttá válik. Aspirációs tűbiopszia igazolja a szövettani diagnózist, a
primer daganat a fej-nyaki régió területén keresendő elsősorban.

A malignus daganatok nyirokcsomó áttéteinek TNM beosztásáról és
kezeléséről külön fejezetben szólunk.


