
 X./1. fejezet: Nyálmirigyek

X./1.1. Bevezetés
Nagy (major) nyálmirigyek- 3 páros mirigy

Parotis

Glandula submandibularis

Glandula sublingualis

Minor nyálmirigyek- 700- 1000 önálló, apró mirigy

Ajkak nyálkahártyáján

Szájüregi nyálkahártyán

A felső aerodigestiv traktusban szinte mindenhol, azaz a
szájüregben és a garatban végig

Exokrin mirigyek, amelyek nyálat termelnek

1. kép: Nyálat termelő mirigyek

Parotis

A fossa retromandibularisban, egy erős kötőszövetes tasakban
helyezkedik el, mely lefelé nyitott, így a fertőzések és a
daganatok a fossa pterygopalatina és a parapharyngealis tér felé
könnyen eljuthatnak.

A n. facialis 2- 3 fő ágra oszlik a parotisban (pes anserinus)- a
műtétek során sérülhet, daganatok és fertőzések is érinthetik,

Glandula submandibularis.

A mandibula alatt, a submandibularis háromszögben
helyezkedik el, mindkét oldalon, 1-1 mirigy.

Kivezetőcsöve a Wharton- vezeték, mely a szájfenék izmai
mentén, a nyálkahártya alatt jut a szájüregbe, a frenulumhoz
közel a caruncula sublingualisnál.

Szájfenéki phlegmone vagy tályog alakulhat ki a nyálmirigy
teste mentén gyorsan terjedve.

A n. facialis ramus marginalisa, a n. lingualis vagy a n.
hypoglossus a közeli elhelyezkedés miatt veszélybe kerülhetnek
a submandibularis mirigyen végzett műtétek során Glandula



sublingualis.

A legkisebbek a nagy nyálmirigyeink közül.

A nyelv alatti szájfenéki nyálkahártya alatt helyezkednek el, a
hátsó pólusuk érintkezik a submandibularis mirigy melső
pólusával.

A kivezető cső- rendszer egyesül a submandibularis mirigyével,
beidegzésük is azonos.

Ranula- retenciós ciszta, mely a kisebb kivezetőcsövek
egyikének elzáródásával jön létre, mérettől függően nyelési-,
nyelvmozgatási- és beszédnehezítettséget okozhat, eltávolítása
szükséges.

A nyál

1000-1500 ml naponta, 99,5%-a víz.

0,5% szervetlen, szerves anyag és sejtek.

Védi a szájüregi nyálkahártyát és a felső légutakat- lizozim,
immunglobulinok (IgA!).

Az emésztéshez nélkülözhetetlen- a falat formálásában,
kenésében, illetve az amiláz már az emésztést is elkezdi.

Saját és idegen anyagokat választ ki- jód, alvadási faktorok,
alkaloidák, vírusok (pl EBV, poliomyelitis, rubeola,Coxsackie,
CMV, Hepatitis), vércsoport anyagok.

Fogakat védi, megelőzi a plakk- képződést.

Az ízérzésben segít.

A nyáltermelés függ a circadian ritmustól, évszaktól, nemtől,
tápláltságtól.

A nyál alul- (xerostomia) , és túltermelése (sialorrhoea) is
rendkívül kellemetlen, az életminőséget rontó állapot.

A Ptyalizmus- abnormális nyáladzás- elsősorban neurológiai
betegségekben, pl. Parkinson- kór, epilepszia, stb. fordul elő.

X./1.2. Nyálmirigyek vizsgálata
Anamnézis

Gyakran az anamnézis is elég, valamint a beteg életkora és a
klinikai tünetek, együttesen!

Visszatérő, rohamokban jelentkező fájdalom és duzzanat-
sialolithiasis, recurralo patotitis

Nem- Sjögren szindróma szinte kizárólag nőkben

Fájdalom, arcideg bénulás, a regionális nyirokcsomók
megnagyobbodása és kifekélyesedés- malignus nyálmirigy
folyamatokra jellemző

A különböző életkorokban eltérő betegségek jellemzőek

Fizikális vizsgálat



Hagyományos diagnosztikus eljárások

RTG- a hagyományos áttekintő felvételeken csak a magas Ca
tartalmú kövek látszanak, egyre kevésbé használjuk

Sialographia- gold standard- nyálkövességben, heveny
fertőzésekben NEM!

Ultrahang – a 3 mm-nél kisebb köveket nem mutatja ki, de
nyirokcsomók, tumorok, stb. diagnózisára kitűnő! Vannak UH
árnyékot nem adó kövek is.

FNAB, általában UH vezérelten- fontos a citológiai eredmény!

CT

MRI

A fenti eljárások célja a ductalis rendszer vizsgálata és az
elzáródások (leggyakrabban nyálkövek) igazolása.

Sialendoszkópia- nyálmirigy endoszkópia

Új módszer a nyálmirigyek endoscopos vizsgálatára-
diagnosztikus és intervenciós is lehet.

A mirigy kivezető csövek vizsgálata, belülről láthatóvá tétele.

Az első sikeres kísérletek az 1990-es évek elején, (Marchal,
Nahlieli). Ambuláns beavatkozás, kismértékű invazivitás.

Bármely nyálmirigy ismeretlen eredetű gyulladásainál,
duzzanatainál.

Ellenjavallatok, szövődmények

Nincs különleges ellenjavallat, mert

Minimál invazív

Ambulánsan végezhető, helyi érzéstelenítésben

Gyermekeknél, időseknél is végezhető

Szövődmények

Perforáció, ér- vagy ideg sérülés

Ha nem látjuk, ne csináljuk!!!

Diagnosztikus sialendoscopia

Francis MARCHAL, Oded Nahlieli

STORZ eszközök, 0,7; 0,9; 1,1; 1,3 mm

Fő vezeték, másodlagos, harmadlagos ágak láthatóvá tétele

Marchal 500- nál többet csinált, 98% sikerrel

Közvetlen, élethű képet ad a legtöbb kóros elváltozásról, nincs
sugárterhelés

Intervenciós sialendoscopia

Azonos módon a parotisnál és a submandibularisnál- pedig



kisebb átmérő!

Kiegészítve lézerrel, extrakorporális vagy intrakorporalis
litotriptorral

Stenosisok- tágítókkal

Marchal 83 %-os sikerről ír

Sialendoscopia- eszközök

Rugalmas és rigid endoszkópok

Diagnosztika az optikával

Kövek eltávolítása és szűkületek tágítása a munkacsatornán
keresztül használható eszközökkel, pl. drótkosárral

2. kép: Sialendoscopia - eszközök

Pathologiai leletek- sialendoscopiában

Nyákdugók- nyálkövességben, Sjögren szindrómában,
gyermekkori chr. parotitisben

Nyálkövesség- boncolások alapján 1%-os gyakoriság

Megoszlás 90/10 – submandibularis/parotis, Marchal szerint
inkább 60/ 40

Kövek-1x v többszörös, méretben és alakban rendkívül
változatosan

Ritkán- intraductalis stenosis

3. kép: Pathologiai leletek - sialendoscopiában



X./1.3. Nyálmirigyek betegségei
Nyálkövesség- sialolithiasis

A sialolithiasis a második leggyakoribb nyálmirigy betegség a
mumpsz után.

A submandibularis mirigy leggyakoribb betegsége
középkorúakban. A felnőtt népességben 1000-ből 12 embert
érint. Gyermekek körében rendkívül ritka.

A férfiak körében 2x olyan gyakori, mint nőknél.

A nyálkövek több, mint 80%-a a submandibularis mirigyben
vagy a vezetékben, 6- 10% a parotisban és 2% a sublingualis
mirigyben vagy a minor nyálmirigyekben fordul elő.

Szimultán lithiasis több, mint egy nyálmirigyben ritka, az
esetek kevesebb, mint 3%-ban fordul elő. Az esetek 70-
80%-ban szoliter köveket találunk; csak a betegek 5%-nak van
3 vagy több köve. Jobb vagy bal predominancia nem ismert.

A kövek típusosan kalcium foszfát, vagy kalcium karbonát
tartalmúak, melyek egyéb sókat és szerves anyagokat, mint
glykoproteineket, desquamalt sejtek maradványait, és
mukopoliszaharidokat is tartalmaznak. Baktériumokat nem
sikerült azonosítani a nyálkövek külső felszínén.

Néhány tényező elősegíti a submandibularis mirigyben a
kőképződést, így a hosszabb és nagyobb átmérőjű vezeték, a
gravitációval szembeni és lassabb áramlás, valamint a lúgosabb
és magasabb mucin és kalcium tartalmú nyál miatt. A
submandibularis mirigyben írták le a legnagyobb köveket (6cm
hosszú). A legtöbb kő a nyálvezetékben található (75- 85%). A
hilus- kövek óriásira nőnek, mielőtt tüneteket adnának. A
ductalis kövek megnyúltak, a hilus kövek inkább ovális
alakúak.

A nyálkövesség klinikai következményei

Mechanikai elzáródás- visszatérő, főleg evés közben jelentkező,
gyakran fájdalmas nyálmirigy duzzanat, társulhat fertőzéssel,
lázzal, gennyes váladékozással.

Submandibularis köveknél gyakran kell operálni-viszonylag
sok szövődmény.

Parotidectomia- ritkán, sok a szövődmény.

1990 –es évektől extrakorporális litotripszia.



4. kép: Nyálkövek

Heveny nyálmirigy- gyulladások

Fertőzés

Vírus:

Parotitis mumps

Cytomegalo vírus

Coxsackie vírus

Baktérium.

Autoimmun eredet?

Allergia- gyógyszerekre, ételekre- rendkívül ritka.

Gyorsan, váratlanul néha súlyos állapotok alakulhatnak ki.

Nyálmirigyek fertőző betegségei

A legáltalánosabb fertőzés gyermekkorban a mumpsz, amely a
parotist érinti. A nem immunizált felnőttekben is kialakulhat.
Felnőtteknél mégis egyoldali parotis táji duzzanat esetén
elsősorban elzáródásra, vagy tumorra kell gondolnunk.

A fertőzések a kivezetőcsövek elzáródása vagy a már
alaphelyzetben is renyhe nyáláramlás miatt is kialakulhatnak,
mert a szájüreg bővelkedik baktériumokban, melyek a pangó
nyálban könnyen elszaporodnak.

Idős, leromlott állapotú betegeknél ez a nem megfelelő ápolás
miatt is kialakulhat- könnyen vezethet purulens parotitis
kialakulásához, mely gyorsan további szövődmények
kialakulását eredményezheti.

Nyálmirigyek heveny baktériumfertőzései

A nyálmirigyek hirtelen kialakuló fájdalmas, érzékeny
duzzanata, a kivezető cső vörös és gyulladt, pus ürül belőle,
akár a parotis, akár a submandibularis mirigy érintett lehet

A betegnek trismusa van

A n. facialis bénulása kétségessé teszi a fertőzés diagnózisát,
mást is kell keresni!

Korábban gyakori postoperatív (pl. hasi műtétek után) parotitis
ma már sokkal ritkább az AB profilaxis, a folyadék- és



elektrolitháztartás szakszerű rendezése, valamint a postoperatív
szájtoilette miatt

Sajnos ma is kialakul, kezeletlen diabetesben,
veseelégtelenségben, vagy rossz szájhigiéné, lyukas fogak
mellett.

Kezelés: nagy dózisú, parenteralis AB, gram- negatívok ellen
is!

Nyálmirigyek fertőző betegségei

Parapharyngealis tályog a jobb parotis érintettségével.

A parotis duzzanatával, majd nyelési képtelenséggel indult.

Gyors progresszió, általános állapotromlás.

Megnyitás és parenterális AB kezelés.

5. kép

A nyálmirigyek heveny vírusfertőzései- MUMPSZ

A nyálmirigy környéke duzzadt, vörös, a kivezető cső is, a
fülkagyló eláll.

A secretum nem purulens, és gyakran nem is csökken a
mennyisége.

Az esetek 75%-ban mindkét oldali mirigy érintett.

Az egyik oldal 1-5 nappal megelőzheti a másikat.

A parotissal együtt a submandibularis és sublingualis mirigy is
érintett lehet, de egyedül szinte sosem.

Paramyxoma víruscsoportba tartozik- neurotóp, n.VII. bénulást
és egy- vagy kétoldali süketséget is okozhat. Gyermekkorban
hallásvizsgálat szükséges a betegség alatt!!!

Pancreas, herék, ováriumok, és a központi idegrendszer is
érintett lehet, inkubáció: 20 +- 10 nap.

Elsősorban a tüneteket csillapítsuk.

Előzzük meg! Kötelező védőoltás!

Krónikus nyálmirigy- gyulladások

Küttner tumor- a submandibularis nyálmirigy krónikus
szklerotizáló sialadenitise.



Krónikus recurralo parotitis.

Sjögren szindróma- Myoepithelialis sialadenitis, vagy benignus
lymphoepithelialis lézió.

Mikulicz szindróma- a nyálmirigyek és könnytömlők
szimmetrikus duzzanata.

Heerefordt szindróma, vagy uveoparotidealis láz, a sarcoidosis
extrapulmonális manifesztációja.

TBC-s nyálmirigy-gyulladás.

Irradiációs sialadenitis.

Irradiációs sialadenitis

Fül- orr- gégészeti malignus betegségek kezelésénél nagyon
gyakran előfordul.

Sugárkezelés során kezdetben csökken a nyálmennyiség, majd a
kialakuló sicca szindróma gyakran társul hypo- vagy
ageusiával. Végállapotban súlyos xerostomia alakul ki, a mezők
méretétől és a dózis nagyságától függően.

10- 15 Gy dózis felett mindig jelentkezik, tartós vagy állandó
károsodásra 40- 50 Gy felett számíthatunk.

A tünetek csökkentésére szorítkozhatunk:

pilocarpin- hydrochlorid 1%-os csepp, 3x 10 csepp
naponta;

műnyál;

gyakori, kis mennyiségű víz fogyasztása.

Prognózis: hónapok illetve másfél- két év múlva visszatérhet
teljesen a nyáltermelés és az íz érzés.

Sialadenosis

Visszatérő vagy perzisztáló, kétoldali fájdalmatlan nyálmirigy-
duzzanatok, főleg a parotis érintett.

Fájdalommal járó sialadenosis általában egyes antihipertenzív
gyógyszerek használta mellett alakul ki.

Endokrin és metabolikus betegségek, állapotok (diabetes,
menopauza, pubertás, terhesség, avitaminózis, éhezés, adrenális
diszfunkció, stb) mellett alakul ki.

Az endokrin és metabolikus kórállapotok rendezésével, illetve
az antihipertenzív terápia változtatásával gyógyulhat.

Nyálmirigyek sérülései

Idegsérülések (parotis- n. facialis, gl. Sublingualis- n. lingualis
vagy n. hypoglossus) azonnali ellátása javasolt!

A kivezető csövek (Stenon, Wharton,) helyreállítása ajánlott,

Nyálfisztulák- ha a fő vezeték intakt, nem igényel teendőt, a
szekréciót csökkentsük átmenetileg(pl. atropin, irradiáció),
ritkán kimetszést és több rétegű zárást tesznek szükségessé.



Frey (auriculotemporalis) szindróma- „ízlelési izzadás”

A praeauricularis terület kivörösödése és izzadása

Trauma, gyulladás, vagy iatrogén(postoperatív) okok
miatt.

Aberráns gyógyulás okozza, mely során a mirigyet ellátó
paraszimpatikus rostok anasztomozálnak a n.
auriculotemporalis bőrt ellátó szimpatikus rostjaival- ez a
bőr izzadságmirigyeinek hiperszenzitivitását okozza,
kolinerg impulzusokra.

Nyálmirigydaganatok

90%-ban epithelialis eredetűek

10%- Nem- epithelialis tumorok

Hemangiomák

Lymphangiomák

Malignus lymphomák

Periglandularis tumorok

Egyes mirigyek daganatainak megoszlása:

Parotis- az összes nyámirigydaganat 70%-a, ebből 30%
malignus

Submandibularis tumorok- az összes 10%-a, ebből 50%
malignus

Minor mirigyek tumorai- az összes 10%-a, ebből 50%
malignus

Sublingualis tumorok- az összes 1%-a, ebből 80%
malignus

Jóindulatú nyálmirigydaganatok

Pleomorph adenoma (kevert tumor) 85 %

Monomorph adenoma

Cystadenolymphoma=Whartin tumor}

Oxyphil adenoma

Egyéb adenomák együttesen 15%

Rosszindulatú nyálmirigydaganatok

Acinus sejtes tumor 15%

Mucoepidermoid tumor 30%

Carcinoma 55% ebből:

adenoid cysticus 35%

adenocarcinoma 10%

elszarusodó laphám 10%



carcinoma pleomorph adenomában 20%

egyéb carcinomák- (ductalis cc, 25% cc.sebaceum, tiszta
sejtes cc., nem differenciált cc.).

Az összes nyálmirigydaganat 25-30%-a malignus!

Rosszindulatú nyálmirigydaganatok tünetei

Gyors növekedés, vagy rohamokban gyors növekedés, majd
szünet!!!

Kivéve az adenoid cysticus cc-t mert az rendkívül lassan nő!!!

Fájdalom

A környező bőr vagy nyálkahártya kemény, nem mobilis,
esetenként kifekélyesedő beszűrődése,

Nyaki nyirokcsomó metasztázisok megjelenése

Arcideg bénulás, főleg parotis tumoroknál

A nyálmirigydaganatok kezelésének alapelvei

Sebészi megoldások

Parotidectomia superficialis- a n. facialis megkímélésével-
benignus daganatok esetén- amennyiben szükséges, a mély
lebenyt is eltávolítjuk, a facialis megkímélésével

Radikális parotidectomia- malignus tumorok esetén, állapottól
függően mandibula-, sziklacsontrezekcióval, a mirigy körüli bőr
kimetszésével, radikális nyaki disszekcióval együtt. Részleges,
vagy teljes facialis bénulás esetén a N. facialis rezekciója
szükséges!!!

A submandibularis mirigy eltávolítása- benignus folyamatok
esetén a n. lingualis és hypoglossus megkímélésével! A
malignus folyamatok esetén a radikális parotidectomiánál
leírtak érvényesek.

MINDEN PAROTIS műtétnél fel kell hívni a beteg figyelmét az
arcideg sérülésének lehetőségére!

Irradiáció, kemoterápia

Az elsődleges sugárkezelés várható eredményessége malignus
epithelialis nyálmirigydaganatok esetében elmarad a sebészi
megoldásétól!

Inoperábilis daganatok esetében, vagy elégtelen rezekció esetén
ajánlott, illetve különösen malignus lymphomák esetén ajánlott
a sugárkezelés.

Kemoterápiák általában palliatív és kiegészítő kezelésként
jönnek szóba.

A sebészi megoldások nagyobb eséllyel hozhatnak gyógyulást.

Az életkor szerepe a nyálmirigy-betegségekben

Újszülöttkorúak: hemangiomák és lymphangiomák-



veleszületetten

Iskoláskorúak: mumpsz és a krónikus recurralo parotitis

Középkorúak: adenomák, és sialadenosis

A kor előrehaladtával nő a rosszindulatú nyálmirigydaganatok
aránya illetve idősebb korban gyakori a gennyes parotitis!

Szájszárazság- időskorban

Idősebb embereknél gyakori a szájszárazság

Az öregedés kismértékben önmagában is kedvezőtlenül
befolyásolja a szájnyálkahártya nedvességét, de gyakran együtt
jár olyan állapotokkal, amelyek a szájszárazságot fokozhatják.

Az emberek egy részének a szájszárazság csak átmeneti
kellemetlenség, mások számára állandó, az életminőséget rontó
állapot, mely kihat az ízérzésre, rágásra, nyelésre, beszédre és a
protézis viselésre is.

Perzisztáló szájszárazság a fogágybetegségek, fogszúvasodás,
és periodontális betegségek kockázatát növeli.

Gyakran gyógyszerek, vagy gyógykezelések mellékhatásaként
alakul ki átmeneti, vagy állandó szájszárazság.

Általában kevesebb folyadékot fogyasztanak, kevesebb nyál
termelődik, gyakrabban alakul ki nyálpangás, nagyobb a
fertőzések kockázata!


