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Gerybiniai navikai: 

Piktybiniai navikai:

  · gali plisti ir ardyti gretimus audinius bei organus;
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SIMPTOMAI

  

  · Burnos kraujavimas;

  · Darinys (guzelis) kakle;
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vietos, gali prireikti ir visos nejautros. Tai vadinama biopsija. Anksti nustatyti 
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