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10 ULTRAZVOK (UZ) VRATNIH BEZGAVK
Andreja Bahovec

1. Kakšna preiskava je UZ bezgavk vratu?
Ultrazvok vratu je neboleča preiskava vratnih bezgavk. Povečane bezgavke na vratu ponavadi
lahko že zatipamo. Kljub temu pa včasih za bolj natančno oceno uporabimo ultrazvok (UZ).
UZ bezgavk je diagnostična preiskava, s katero želimo ugotoviti, ali so bezgavke na vratu
maligno ali reaktivno (vnetno) spremenjene.

2. Kakšen je namen preiskave?
S preiskavo želimo ugotoviti, ali so se na vratu pojavile bezgavke, ki so rakasto spremenjene
ali ne. Ultrazvočni izgled rakasto spremenjenih bezgavk se namreč značilno razlikuje od
izgleda bezgavk, ki so spremenjene zaradi vnetja.

3. Kdo preiskavo opravlja?
Preiskavo opravlja klinični specialist radiolog.

4. Kdo vas na preiskavo napoti?
Na preiskavo ponavadi napoti klinični specialist onkolog ali otorinolaringolog, redkeje pa
infektolog ali zdravnik družinske medicine.

5. Kako se na preiskavo pripravite?
Posebna priprava na preiskavo ni potrebna, lahko pa že doma pustite nakit, ki ga nosite okoli
vratu. Če imate dolge lase, si jih lahko spnete, da ne bodo motili pri preiskavi.

6. Kako preiskava poteka?
Pri preiskavi se slečete toliko, da je vrat popolnoma prost. Pri preiskavi ležite na hrbtu, včasih
je potrebno podložiti vrat tako, da je glava zvrnjena nekoliko nazaj in je celoten vrat boljše
dostopen ultrazvočni sondi.
Zdravnik vam na kožo vratu nanese gel in potem z ultrazvočno sondo, ki jo nasloni na vrat
preiskuje posamezne dele. S premikanjem sonde pregleda predele, kjer se nahajajo bezgavke.
Sliko spremlja na ekranu. Včasih se lahko med preiskavo odloči, da bo sumljivo bezgavko
punktiral. Kožo razkuži, pod nadzorom ultrazvoka zabode iglo v bezgavko in iz nje potegne
delček za citološko preiskavo. Vbod igle je nekoliko boleč.
Po končani preiskavi si z vratu obrišete gel.
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7. Koliko časa preiskava traja?
Preiskava traja okoli 15 minut, odvisno tudi od tega, za kako velike in izrazite spremembe gre.

8. Kakšne so nevarnosti preiskave?
Preiskava ni nevarna, radioaktivnega sevanja tu ni.

9. Kdaj bodo znani izvidi preiskave?
Izvidi preiskave so znani takoj po preiskavi, izvid je potrebno po preiskavi še zabeležiti. V
primeru, da gre še za citološko punkcijo, se na izvid čaka nekaj dni.

10. Čemu bodo izvidi služili?
S pomočjo ultrazvoka bezgavk lahko okvirno ocenjujemo, ali gre za rakavo spremenjeno
bezgavko, ugotavljamo, ali se je rak razširil na vratne bezgavke oziroma odkrivamo ponovni
zagon raka.
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