
 

III./1.1.: Ajak és szájüreg daganatai
Szabó György

A fejezet célja, hogy az ajak, szájüreg és környéke
daganatainak epidemiolgiáját, tüneteit, diagnosztikáját, a
szűrési lehetőségeket és a terápiát ismertesse 3 beteg
bemutatása által.
A fejezet elvégzésével a hallgató képes lesz arra, hogy a
szükséges teendőket felismerje és munkája során a tanultakat
hasznosítsa.

Bevezetés
A szájüreg és környékének jó és rosszindulatú daganatai aránylag
gyakoriak. Fontos a jóindulatú daganatok felismerése, mert feltűnőek,
taszítóak lehetnek, rögtön szembetűnnek, megkeserítik a beteg életét.

A rosszindulatú szájüregi daganatok halálozásában mind a nők, mind a
férfiak tekintetében Magyarország az első helyen áll Európában. Ez a
statisztika magába foglalja azokat a tényeket is, hogy egyre több fiatal
és nő betegszik meg.

Magyarországon a
malignus szájüregi
daganatok mortalitása
Európában a
legmagasabb.

Ebben a fejezetben valós esetek feldolgozásával mutatjuk be az ilyen
típusú betegségeket, a diagnózistól a kezelés befejezéséig.

Kulcsszavak: dohányzás, alkoholfogysztás, lipomatozis,
osteosarcoma, sialographia, madelung féle zsírnyak
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A.) Szimmetrikus benignus lipomatosis

A.)a. Panaszok

45 éves férfi beteg a következő panaszokkal érkezett: Mindkét arcán
szimmetrikusan, a járomív előtt - alatt, lassan növő, kb. 5cm átmérőjű
csomó keletkezett. Először 5 éve vette észre, azóta lassan,
fájdalmatlanul növekedett, belgyógyászatról irányították az arc-
állcsont- szájsebészeti klinikára. Sebészeten kétszer vettek biopsziát a
csomóból, de csak zsírszövet volt a diagnózis. A nyakon többszörös
tokája volt, az arcából ítélve kövérnek tűnt, de nem volt elhízott. (1.
ábra).

A.)b. Anamnézis

Több mint 20 éve alkoholizál, utóbbi időben kissé gyengébb, ezért
fordult orvoshoz, aki belgyógyászatra irányította ott lymphoma(?)
diagnózissal irányították először általános sebészetre majd az arc-
állcsont sebészetre, megfelelő biopszia végzése miatt. Májfunkciós
próbái pozitívak voltak.

A.)c. Vizsgálatok

Fizikális vizsgálat:

Az arcon, a fül előtt, a parotisok felső területének megfelelően
szimmetrikus, puha tapintatú csomó. Az alapjáról kissé elmozdítható.
A nyakon többszörös „tokája” van.

UH vizsgálat:

A parotisok felett, a mirigyet lefelé dislocáló egynemű, körülírt



lágyrészterimék.

MR vizsgálat:

Szimmetrikus, körülírt egynemű lágyrészterime.

Sialográfia:

Ép parotis, felette levő terime a mirgyet lefelé dislocalja. A dislocatio
miatt a nyálmirigyből a kontrasztanyag lassabban ürül ki.

Laborvizsgálatok:

A belgyógyászaton végzett vizsgálatok alapján kp. fokú májléziót
állapítottak meg (máj cirrhosis)

A fenti eredmények alapján mire gondol? (2. ábra)

Figyelembe véve az előző vizsgálatok eredményeit (fizikai vizsg.,
biopszia: zsírszövet, UH, MR, labor), hogyan folytatja tovább?

A.)d. Döntés, kezelés

Mindezek alapján „in toto” eltávolították a két daganatot (3. ábra).

Szövettan:

Tok nélküli zsírszövet

A klinikai diagnózis a három összetevőn nyugszik (4. ábra).



Tehát szimmetrikus benignus lipomatosis, Launois- Bernaud
szindróma.

A „madelung féle zsírnyak” nem teljesen fedi a szindrómát, most csak
a zsírnyakat veszi figyelembe, a másik két tényezőt nem.

A.)e. Továbbkövetés

A betegnek egy év múlva, a nyaka körül is eltávolították a tok nélküli
zsírszövetét (5. ábra). Az eltávolítás után sem a nyakon, sem az arcon
további zsírnövekedést nem észlelték, viszont négy év múlva a
sternum fölött észleltek zsírnövekedést. Ezt is eltávolították. A beteg
az első műtétet követő 7. évben májelégtelenség miatt meghalt.

A.)f. Összefoglalás

Aránylag ritka betegség. Ha először találkoznak vele, diagnosztikus
problémát okozhat, mint ami ebben az esetben is előfordul. Fontos a
három tünet. Ha egyszer egy ilyen beteget látunk, nem felejtjük el a
diagnózist!

B.) A nyelv rosszindulatú daganata

B.)a. Panaszok

50 éves férfibeteget fogorvosa irányította az arc- állcsont
szájsebészetre. A beteg elmondja, hogy 2-3 hónapja a nyelve bal
oldalán egy fájdalmatlanul, lassan növekvő seb van, ami az evésben,
beszédben alig zavarja. (6. ábra).



A szájüregi daganatok
epidemiológiájába a
dohányzás és alkohol
nagy szerepet játszik.

B.)b. Anamnézis

20-30 éve napi rendszerességgel egy-, másfél doboz cigarettát szív.
Alkoholt, főleg töményet rendszeresen fogyaszt (1- 2 deci/nap). A fogai
nagy részét az utóbbi években elveszítette. Más lényeges betegsége
nem volt.

B.)c. Vizsgálatok

A fizikális vizsgálatok
során a szájüreg mellett a
nyak vizsgálata
elengedhetelen.

Fizikális vizsgálat:

Az arc szimmetrikus, a nyakon, baloldalon, a m.
sternocleidomastoideus felső szakasza mellett több 1-2 cm átmérőjű
mobilis csomó tapintható. A szájüregben kevés, elhanyagolt fog, rossz
szájhigiene.

Nyelvét ki tudja nyújtani, a középső harmadban kb. 2x2 cm-es fekély
látható. Más kóros elváltozás a szájüregben nincs.

Az érintett szerv funkciója
(mozog a nyelv)
prognosztikailag fontos.

Labor vizsgálatok:

Májfunkciós próbák enyhe májlézió jeleit mutatják.

UH vizsgálat:

A nyak baloldalán a véna jugularis interna mellett, a carotis bifurcatio
körül több, 10-15 mm-es nyirokcsomó észlelhető. Egyik bennéke
necrotizált, metastasisra suspect. A nyak jobb oldalán lényeges
nyirokcsomó megnagyobbodást nem észleltek.

Milyen más vizsgálat
szükséges?

CT vizsgálat:

A nyelv baloldalán a carotis bifurcatio magasságában 10x12 mm-es
metastasisra gyanús nyirokcsomó több más nyirokcsomó valószínű
reaktív gyulladás. A szájfenéken kóros eltérés nem észlelhető.

Biopszia:

A nyelvből vett biopszia eredménye: laphámsejtes carcinoma.

A fenti eredmények alapján milyen beavatkozás szükséges?

Onkológiai consilium:



A daganat operabilis, stadiumbeosztás szerint: T2N1M0.

(2 cm átmérőjű primer tumor, azonosoldali mobilis nyirokcsomó,
távoli metastasis nincs)

A szájüregi daganatok távoli metastasist ritkán adnak, ebben az
esetben a rutin mellkas rtg-en kívül más vizsgálat nem szükséges.

A további kezelés a műtét eredményének és a műtéti preparátum
szövettani vizsgálatának függvénye.

B.)d. Döntés és kezelés

Műtét:

Miért lehet szükséges az
intraoperatív gyors
szövettani vizsgálat?

Nyaki dissectio és hemiglossectomia (supraomohyoidalis) műtét
közbeni gyors szövettani vizsgálat szükség szerint.

Műtét közben több nyirokcsomót megvizsgáltak szövettanilag. Ezek
közül csak egyben találtak metastasist (amelyet mind az UH és a CT
jelzett). Ezért a dissectiot nem terjesztették ki radikális irányban.

A supraomohyoidalis dissectio esetében a submandibularis,
submentalis területről távolítják el a nyirokcsomókat. Beleértve a
submandibularis nyálmirigyig eltávolítást, a carotis háromszög
feltárást, a véna jugularis felső része mellől és a carotis háromszög
területéről a nyirokcsomók eltávolítását, hátrafelé a parotis alsó pólusa
körüli csomók eltávolítását.

Radikális nyaki dissectio alatt a nyak nyirokrendszerének en- block
eltávolítását értjük olyan módon, hogy a mély nyaki fascia feletti
anatómiai képleteket feláldozzuk az a. carotis communis, interna, n.
vagus, n. phrenicus, n. hypoglossus kivételével. A dissectio alapját a
m. scalenusok és a plexus brachialis képezi. Az alsó határa a clavicula,
felső a mandibula alsó széle, elülső a nyak középső vonala (gége) és
hátsó határa a m. trapezius elülső széle. A nyaki képletekhez a nyakon
ejtett bőrmetszéssel férünk hozzá. A bőrmetszéstől fő követelmény,
hogy jó feltárást biztosítson, és ne zavarja a nyak bőrének vérellátását.
A leggyakrabban végzett bőrmetszés az ún. Mc Fee féle két
parallelmetszés (7. ábra).

Műtét utáni onkológiai consilium eredménye:

Tekintettel a műtét radicalis voltára és arra, hogy a szövettan szerint a
daganatot az épben távolították el valamint, hogy csak egy
nyirokcsomóban találtak áttétet kemoterápia vagy sugárkezelés a jelen
esetben nem volt szükséges.



B.)e. Utánkövetés

A beteget 5 éven át havonta, majd 3-6 havonta ellenőrizték.
Daganatkiújulást, áttétet nem észlelték.

B.)f. Összefoglalás

A szájüregi daganatos betegek halálozása, hazánkban igen magas. Az
időbeni jelentkezés és az időbeni komplex kezeléssel azonban az
esetek 60%-ban 5 éves daganatmentesség érhető el.

C.) Az állkapocscsont osteosarcomája

C.)a. Panaszok

Fiatal kor, aránylag gyors,
progresszív.

26 éves nőbeteg, egy hónapja fájdalmatlan duzzanat keletkezett a bal
állkapocs területén. A duzzanat miatt előbb fogászati problémára
gondoltak, de a fogorvosa azt kizárta, az Arc- Állcsont- Szájsebészeti
Klinikára irányította (8. ábra).

C.)b. Anamnézis

Nem dohányzik, alkoholt nem fogyaszt, családjában daganatos
elváltozás nem volt, a fájdalmatlan arcduzzanaton kívül egészségesnek
érzi magát.

C.)c. Vizsgálatok

Külső vizsgálat

Az arc bal oldalán jól látható, főleg a mandibula bázisára
lokalizálódó egyenletes duzzanat. Kemény fájdalmatlan tapintatú, a
bőr nincs elszíneződve, a daganat felett elmozdítható.

Intraoralis

A vizsgálattal az állcsont felett gyulladás mentes duzzanat látható. A
premolaris és molaris fogak hiányoznak. Évekkel a panaszok előtt
távolították el azokat. Az íny a duzzanat felett nyomásra fájdalmatlan.

Képalkotó vizsgálatok



CT vizsgálatok típusos
képet mutatnak
sclerotizáló
csontelváltozás
„napsugár” jellegű
kinövések.

Rtg vizsgálat során az oldalirányú mandibula felvételen jellegzetes
„napsugár” szerű csontkinövések láthatók. Az állcsontokról készült
CT felvétel szintén ezt a jellegzetes képet mutatta (9. ábra).

Labor vizsgálatok:

Gyakorlatilag negatív eredménnyel jártak.

UH vizsgálat:

A nyakon megnagyobbodott nyirokcsomót nem észlelt.

A típusos rtg. kép alapján sclerotizáló osteosarcoma gyanúja merült
fel, melyet az intraoralisan elvégzett biopszia megerősített.

C.)d. Döntés és kezelés

A biopszia!

Onkologiai consilium:

Távoli áttétet nem állapítottak meg (egész test CT, mellkas rtg), ezért
radikális műtét szükséges, de előbb nagydózisú preoperatív
kemoterápia, műtét után posztoperatív kemoterápia.

Milyen más jellegű
vizsgálat szükséges a
terápia elkezdéséhez?

Preoperatív kemoterápia:

1. lépés kemoterápia, (metotrexat, cisplatin) majd nagydózisú
methotrexat, cisplatin szisztémás kezelés. Tekintettel a nagydózisú
citosztatikus kezelésre. a gyógyszer okozta érkárosodások miatt
mikrosebészetileg „élőcsont” azonnali beültetése nem javasolt.

A fenti eredmények
Alapján milyen
beavatkozás szükséges?

Műtét:

A betegnél féloldali mandibularesectio, azonnali ideiglenes
csontpótlással (titán, kerámia rekonstrukció) történt (10. ábra).



Miért nem végeztek
azonnali csontpótlást
mikrosebészeti
módszerekkel?

Postoperatív kemoterápia (a nagy dózisú methotrexal és cisplatin
kezelés folytatása. Az első műtét után egy évvel végleges csontpótlás,
mandibularekonstrukció csípőből vett, szabadon átültetett saját
csonttal. (11. ábra)

C.)e. Onkológiai gondozás

A beteget továbbra is onkológiai megfigyelés - gondozás alatt
tartották. A kezelés óta több mint 10 év eltelt, tünetmentes.

C/f. Összefoglalás

Az osteosarcomának két formája van: osteolytikus és sclerotizáló. A
sclerotizáló tipus igen jellegzetes röntgen képet mutat, amely
„pathognomicus” lehet. A jelen esetben a sclerotizáló formát mutattuk
be. Az állcsontokban aránylag ritkábban fordul elő, inkább a hosszú
csöves csontokban jelentkezik. A kemoterápia és műtét közösen jó
eredményt hozhat, mint jelen esetben.

D.) Összefoglalás
A rossz szájhigene, a dohányzás az alkoholfogyasztás következtében a
szájüregi daganatos betegek halálozása, hazánkban igen magas. Az
időbeni jelentkezés és az időbeni komplex kezeléssel azonban az
esetek 60%-ban 5 éves daganatmentesség érhető el. A korai felismerés
és a szájhigénés szokások megváltoztatása elsődlegesen fontos, hogy
az incidencia és a mortalitás csökkenjen.
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