
 

III./1.5. Nyálmirigy daganatai
Szabó György

A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató nyálmirigy
daganatok kezelési lehetőségeit eset bemutatáson keresztül.
A fejezet elvégzését követően képes lesz a hallgató arra, hogy
a szükséges lépéseket felismerje és hasznosítsa munkája
során.

Bevezetés
A nyálmirigydaganatok főleg a nagy nyálmirigyeket érintik, a parotist,
ritkábban a submandibularis és a sublingualis mirigyeket, de igen
ritkán a szájnyálkahártya, leggyakrabban a keményszájpad
kisnyálmirigyeiben, vagy az orrjárat, a garat, a gége és a sinus
seromucosus mirigyeiben, és kiindulhatnak ektópiás
nyálmirigyszigetekből is. A nyálmirigy daganatok 80% jó indulatú 20
%-ban rosszindulatú elváltozással találkozunk. A diagnózis helyes
felállításában nélkülözhetetlen a finom tűs aspirációs citológiai
vizsgálat. A parotis jóindulatú daganatinak 80%-át az un pleomorph
adenoma teszi ki.
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A.) Panaszok

Mit nevezünk
„pleomorph”
adenomának?

Egy 102 éves idős nőbetegről van szó. Ezt a beteget azért választottuk
ki, mert típusos daganatról van szó, a leggyakoribb nyálmirigy
tumorról: un. vegyes daganatról, más néven pleomorph adenomáról. A
beteg kora azonban nem mindennapos: Példa arra, hogy még ilyen idős
korban is lehet, megfelelő körülmények esetében sikeresen operálni (1.
ábra).



Miért feltételezték a
jóindulatúságot?

A beteget 98 éves korában láttuk először, jobb oldali, a parotis fölött
lévő férfiököl nagyságú, fájdalmatlan, lassan növekvő (5éve)
duzzanattal. Tapintásra porc kemény elváltozásról volt szó, mely fölött
a bőr elmozdítható volt. Maga a tumor alapjával együtt mozgatható
volt. Feltételeztük, hogy a parotis jóindulatú daganatáról van szó, amit
normális esetben el kell távolítani, de a beteg idős kora miatt ettől
elálltunk. Ez után minden évben láttuk a beteget, egészen 102 éves
koráig. A daganat lassan nőtt tovább, a páciens viszont korához képest
igen jó állapotban volt. Ekkor a család kérésére műtét mellett született
döntés.

B.) Vizsgálatok
Belgyógyászatilag lényeges műtéti kontraindikációt nem állapítottak
meg, így a beteg operabilisnek volt tekinthető.

UH vizsgálat szerint a nyakon kóros nyirokcsomó nem volt észlelhető.

Sialográfia: a „vegyes daganat” típusos képét mutatta: a parotis ép
ágrendszere körbevette a daganatot (2. ábra)

C.) Műtét

Miért részesítették
előnybe a „lokál”
műtétet?

Az anaesthesiologusok javaslatára a műtétet lokál anaesthesiaban,
Dormicum segítségével végeztük, így a beteg postoperativ periódusa
könnyebb volt (3. ábra).



A nyálmirigy daganatok terjedése a szomszédos képletek
érintettségével járhat, a preoperatív periódusban a környezeti
érintettség feltérképezése miatt CT vagy MR vizsgálat javasolt. A
nyálmirigy daganatok kezelése elsődlegesen sebészi, radikális
eltávolítást jelent. A n. facialis érintettsége setén facialis parézis lép fel.
A daganatok kevésbé érzékenyek kemoterápiára, tekintettel arra, hogy
a nyálmirigy daganatok osztódása viszonylag lassú. A rosszindulatú
daganatokra a lymphogen metasztázis képzés ami elsősorban jellemző.
A lymphomák esetében az ellátás a haematoonkológiai irányelveket
követve történik.

D.) Postoperativ periódus

Mit jelent a biológiai
életkor?

A műtét után a beteget 1 nap múlva otthonába bocsátották, hogy a
család segítségével minél hamarabb mobilizálni lehessen. Ilyen idős
korban igyekezni kell, hogy a beteg ágyban fekvését minél rövidebb
időre korlátozzuk. A beteg 106 éves korában halt meg, tehát még 4 évig
élt a műtét után.

E.) Összefoglalás
A leggyakoribb parotis tumor a pleomorph adenoma (vegyes daganat).
Egyértelműen jóindulatú elváltozás, néha – hosszabb fennállás után –
malignizálódhat. Az esetek 2/3 részében a parotis felületes lebenyében
helyezkedik el. Az eset tanulsága még, hogy a műtéti indikáció
esetében a „biológiai” életkor a döntő.
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