
 
 
 

SALVAGE MŰTÉT 
Salvage (szelvidzs), azaz “mentő” műtétre akkor kerül sor, amikor 
egy daganat az elsődlegesen választott, nem sebészi kezelés 
alkalmazása mellett (pl. sugárkezelés, vagy kemoterápiával 
kombinált sugárkezelés) nem gyógyult meg. 

Ez érintheti az elsődleges daganatot, illetve a nyaki nyirokcsomó-
áttéteket külön-külön vagy együtt. 

Abban az esetben lehet ilyen műtétet végrehajtani, ha a daganat 
eltávolítható (pl. nem érint létfontosságú struktúrákat), és a beteg 
általános állapota megengedi. 

Sajnos az a tapasztalat, hogy ezekben az esetekben magasabb a 
különböző szövődmények aránya, így pl. a sebgyógyulási zavar, 
vérzések, ideg-sérülések gyakrabban fordulnak elő. Ennek 
hátterében az áll, hogy a sugárkezelés hatására egy kifejezett 
hegesedés, ill. ödémaképződés látható a szövetekben, a lágyrészek 
vérellátása romlik. 

  

Orrgarati daganatok esetében a sugárkezelés utáni Salvage műtét 
során eltávolításra kerülhetnek a nyaki nyirokcsomók. Ahhoz, hogy 
az eltávolítás komplett legyen, a műtét során gyakran el kell 
távolítani a fejbiccentő izmot, a fő nyaki visszeret, ill. az ún. XI. 
agyideget, amely utóbbi funkciója a fejbiccentő izom és a 
trapézizom beidegzése, mozgatása. 

  

Általában a nyirokcsomólánc eltávolítása a kiindulási daganat 
műtétjével egyidejűleg történik.  

  

a) A daganatos nyaki nyirokcsomólánc gyökeres műtéti 
eltávolítása (radikális nyaki disszekció) 

Az érintett oldalon hosszanti bőrmetszést ejtenek. A metszésnek 
többféle variációja van, erről kérdezd meg operáló orvosodat. Ebben 
az eljárásban a közös fejverőér és a X-es agyideg megkímélése 



 
 

mellett eltávolítják a kérdéses területről az összes nyaki lágyrészt 
(izmokat, zsírszövetet, nyirokcsomókat, ereket, idegeket, 
kötőszövetet). Eltávolításra kerül az állkapocs alatti nyálmirigy is. 
Eltávolításra kerülhet a külső fejverőér és ennek ágai is. A daganat 
kiterjedésétől függően eltávolításra kerülhet a pajzsmirigy, a 
fültőmirigy egy része, a XII-es, XI-es agyideg, a gerinc körüli 
izomcsoportok, légcső körüli (paratrachealis), garat körüli 
(parapharyngealis), felső mediastinalis nyirokcsomók (kiterjesztett 
radikális nyaki disszekció esetén).   

A műtét során a sokszor jelentős vérveszteség miatt 
vérátömlesztésre is sor kerülhet.  

  

b) A daganatos nyaki nyirokcsomólánc módosított műtéti 
eltávolítása   

A radikális nyaki disszekcióval ellentétben a fejbiccentő izom 
és/vagy a belső nyaki gyűjtőér és/vagy a XI-es agyideg nem kerül 
eltávolításra, így ezek funkciója a műtét után megmaradhat.  

  

c) Részleges (szelektív) disszekció  

A műtét során csak egy vagy több nyaki nyirokcsomó-csoport kerül 
eltávolításra, általában a fejbiccentő izom, a a belső nyaki gyűjtőér 
és a XI-es agyideg is megkímélésre kerül. 

 


