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1.BEVEZETÉS 
 
1.1. Epidemiológiai vonatkozások 
 
1.1.1. Morbiditási (incidencia, prevalencia) és mortalitási mutatók  
 
           A nyelőcső malignus daganatának incidenciája sajátos földrajzi megoszlással 
rendelkezik. A magas incidenciájú területek Ázsiában Irántól a Kaspi-tenger környékén 
át Észak-Kínáig, továbbá Dél-Afrika, Dél-Amerikában Chile, Uruguay, Észak-
Argentína területei. Ezeken a vidékeken 100-130 a 100.000 lakosra számított évi új 
megbetegedések száma. A világ alacsony incidenciájú területein 10/100.000 alatti ezen 
statisztikai mutató értéke [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]. Az alacsony incidenciához tartozó 
földrajzi területeken is léteznek régiók, ahol a megbetegedések számában jelentős 
kiugrás tapasztalható, mint Normandiában és Anglia egyes régióiban. [13,14,15,16,17]. 
További jellemző, hogy egy adott területen is eltérés tapasztalható a populáció etnikai 
hovatartozása szerint [11,18,19,20,21]. Az eltérések okaként az etiológiai faktorok 
előfordulásának különbözőségét gondoljuk. Magyarország az alacsony incidenciájú 
területhez tartozik [18,22]. Az incidencia 8,74/100.000 volt 2007-ben a Nemzeti 
Rákregiszter adatai alapján.  Ez az adott évben 880 új megbetegedést jelentett. Ez az 
összes rákos megbetegedés (65277 eset) 1,34  %-ának felel meg  [23,24,25]. Az új 
megbetegedések száma világszerte állandónak adódott az 1960-70-es években [26,27], 
majd a 80-as években 5-10 %-os ütemű növekedés volt tapasztalható [16,17,28,29,30]. 
Az incidencia életkori sajátossága is változást mutatott, az utóbbi 3 évtizedben a 
fiatalabb korosztályok felé való eltolódás volt kimutatható mind világszerte, mind a 
hazai beteganyagokban [12,31,32].  
            Az incidencia növekedésének okaként az adenocarcinomák laphámrákokhoz 
való arányának megváltozását feltételezték [33,34,35], mert a növekedés döntően ez 
utóbbi vonatkozásában volt megfigyelhető [36,37,38]. Az adenocarcinomák arányának 
eltolódásával a tumorok lokalizációs aránya párhuzamosan mozdult, az 
adenocarcinomák számában növekedést mutató régiókban az alsó harmadi, illetve 
cardiát érintő tumorok száma megszaporodott.  

Az incidencia változási ütemében változtak a halálozási mutatók is [29,35,39]. A 
nyelőcsőtumor miatti halálozás Magyarországon 2007-ben 670 volt (557 férfi, 113 nő), 
ezen adat a 9. leggyakoribb halálokká tette a kórképet. Az összes daganatos halálozás 
2,5 %-a, a gasztrointesztinális daganatok halálozásának 4%-át teszi ki a nyelőcsőrák (1. 
ábra). A nyers halálozási arányszám 6,65 volt 2007-ben [23,24].  

Az alacsony incidenciájú földrajzi területek halálozási adatai világszerte 
hasonlóak [2,12,14,17,40,41,42,43]. 

A nyelőcsőtumorok prevalenciájára vonatkozó magyarországi adatok 1210 
esetet tartanak számon a 2007. évben (ezen adatok megközelítő pontosságúak) [23,24]. 
Az újonnan bejelentett nyelőcsődaganatok számának emelkedése mellett, mely 2003-
ban 838 esetet, 2008-ban 914 esetet jelentett, 9,06%-os emelkedést mutatva, a 
halálozási mutatók változatlansága a kezelések hatékonyságának javulására utal (1. 
ábra).  

A nyelőcsőszűkületekben kóroki szerepet hordozó légúti tumorok 
epidemiológiai adataiként, a 2007. évben 10400 új beteget (férfi: 6560, nő:3840) 
regisztráltak, incidencia: 103,3/100.000, mortalitás: 8123 (férfi:5557, nő:2566). Az 
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incidencia a 90-es évek közepéig évente 0,5%-al növekedett. A 80-as évektől a nők 
megbetegedése ugrásszerű növekedést mutatott. Az összes tumoros halálozás 30 %-
ában a légúti tumorok játszanak szerepet, a férfiaknál az első, a nőknél a harmadik 
leggyakoribb halálok. A férfiak körében Magyarország a halálozásban világelsőségi 
szintet tart [23,24,25,43]. 
 

 
 

1. ábra. A nyelőcsőrák incidencia és mortalitás Magyarországon 2003 - 2007 között 
az Egészségügyi Statisztikai Évkönyvek és Demográfiai Évkönyvek adatai alapján. 
Az új esetek száma növekedést mutat a halálozások közel változatlan száma mellett   

 
A nyelőcső szűkületét okozó mediastinális tumorok epidemiológiai viszonyaiban 

meghatározók a leggyakoribb okként szereplő tumorok incidenciái. A 2007. év adatai 
alapján a lymphomák incidenciája 12,5/100.000 lakos volt, közülük a 15-20 % 
terápiarezisztens eset az, melynek mediastinális manifesztációja lehetséges (pontos 
adatokkal nem rendelkezünk). A mamma tumorokra vonatkozóan 69,4/100.000 lakos 
volt az incidencia, a mediastinális metasztázisok megjelenésére vonatkozóan pontos 
adatokkal nem rendelkezünk.     
 
1.1.2. Az epidemiológiai helyzet palliatív kezelésre vonatkozó következményei  
 
            A nyelőcsőtumor eredményes kezelésének alapja a tumor sebészi eltávolítása 
[18,44,45,46]. A sebészi eltávolíthatóság a nyelőcsősebészet 50 éves múltja során sokat 
változott, különösen az utóbbi 20 évben. A fejlődéshez a sebészeti technika, 
aneszteziológia és intenzív terápia mellett az adjuváns-neoadjuváns kezelések nagy 
mértékben hozzájárultak, de a reszekciós ráta az 50-60 %-ot napjainkra sem haladja 
meg [8,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56]. Ennek fő oka az, hogy a betegek jelentős 
része a betegség diagnosztizálásának idején már jelentősen előrehaladott állapotban van. 
Ez a nyelőcsőtumor patológiai jellegzetességeiből következik, elsősorban abból, hogy 
gyakran csak a kör-keresztmetszet 2/3-át érintő tumoros beszűrődés okoz észrevehető 
dysphagiát [7,50,57,58]. A betegek a nyelési nehezítettséget sokáig eltűrik, 
kompenzálják. A betegség felismerése gyakran az alapellátás szintjén késlekedik, 
sokszor a valós helyzetet elfedő refluxbetegség, régóta meglévő korrozív sérülés, 
kísérőbetegség, stb. miatt.  
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A nyelőcsőtumorok kivizsgálásának hozzáférhetősége és eredményessége 
Magyarországon az elmúlt két évtizedben sokat javult [32,59,60], de a betegek első 
panaszaitól az ellátásig terjedő anamnesis ideje hosszú. Azon jelenséghez, hogy a 
kivizsgálás időbeli, hozzáférhetőségi, pontossági fejlődése ellenére sem jobbak az 
eredmények hozzájárulhat a betegség dinamikájának változása, mely a fiatalabb 
korosztályok irányába való eltolódás és gyorsabb progresszió képében jelentkezik 
[61,62,63].    

A Magyarországon évente új betegként jelentkező 850-950 esetből az 50% 
reszekálhatósági arány figyelembevétele után 425-475 beteg marad, akiknél palliatív 
kezelés szükségessége merülhet fel. A légúti és mediastinális tumorok következtében 
kialakuló nyelőcsőszűkületek ennél kisebb esetszámmal a fentiekhez hozzáadódnak.    
 
1.2. A malignus nyelőcsőszűkületek patológiája 
 
1.2.1. Kóreredet 
 
           A tumoros betegség progressziója során nyelőcsőszűkület alakul ki a 
nyelőcsőtumorok 80-95 %-ában, a légúti tumorok (tüdő, trachea, bronchusok) 30-45 %-
ában és a mediastinalis tumorok 1-5 %-ában. A légúti tumorok 1%-ában oesophago-
respiratorikus sipoly kialakulásáig is eljut a tumoros folyamat [64].   
 
1.2.2. Etiológiai faktorok 
 
          A carcinogenezis korszerű elméletei számos jól felderített etiológiai tényezőt 
tartanak nyilván, de ugyanakkor több tisztázatlan kórok is felmerül. A 
hatásmechanizmusok és folyamatok lépéseire ez hasonlóan igaz.   
A nyelőcső szűkületét okozó tumorok keletkezésében szerepet játszó tényezők általános 
carcinogén és speciális faktorok lehetnek. Az egyes tényezők egymással kombináltan, 
egymás hatását elősegítve, egyes esetekben igen eltérő súllyal jelennek meg. A 
tényezők hatása direkt és indirekt módon érvényesülhet. Ezen összetett jelenség az oka 
az incidencia földrajzilag eltérő megjelenésének.  
Általános tényezők: vírusok, kémiai carcinogének, környezeti hatások, életmódbeli 
tényezők (élettér, táplálkozási szokások, káros szenvedélyek), foglakozási ártalmak, 
gyógyszer ártalmak, immunkárosodások, kísérő- vagy alapbetegségek, genetikai 
tényezők.  
Speciális tényezők: táplálkozási tényezők, alkoholizmus, dohányzás, egyes kóros 
állapotok és alapbetegségek. 

o Vírusok 
Az oesophagus tumorokkal kapcsolatba hozhatónak látszik a Human papilloma vírus 
(HPV) és az Epstein-Barr vírus (EBV). Transzformációs mechanizmusuk a tumor-
szupresszor gének inaktiválása [65,66,67].  

o Kémia rákkeltők 
Lehetnek direkt carcinogének, procarcinogének (DNS-hez, RNS-hez kötődő elektrofil 
anyagok), promoterek (önmagában nem károsak, de más anyagokhoz kötődve 
carcinogenek). Alkiláló és aciláló ágensek, piránvázas vegyületek (benzpirén). 
Rovarirtó szerek, gombaellenes szerek. A kémiai rákkeltők hatása irreverzibilis és 
kumulálódó jellegű.  
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o Környezeti hatások 
Élettér, lakóhely (városi-vidéki), háttérsugárzás (radon), környezeti szennyezettség. 
Vizek szennyezettsége (nitráttartalma, aromás szénhidrogén tartalma, Radon228, 
Rádium226). Aszfaltburkolatból felszabaduló policiklikus aromás szénhidrogének. 
Légszennyezettség (szmog elemeiből napfény hatására keletkező oxidáló 
szabadgyökök), por alakú kemikáliák, közvetlenül és közvetett úton a kialakuló COPD-
n keresztül érvényesülve. Közlekedés, ipari légszennyezés következtében nehézfémek 
(ólom), allergizáló anyagok, kén-dioxid, nitrogén-monoxid, nitrogen-dioxid gázok.     

o Foglalkozási ártalmak 
Mind a nyelőcső, mind a légutak tumorainál etiológiai faktoroknak számítanak egyes 
foglalkozások kapcsán olykor kis mennyiségben, de rendszeresen beszívott vagy lenyelt 
károsító anyagok. Szilikát, azbeszt, csillám expozíciók. Nehézfémek (króm, nikkel, 
berillium, kadmium, arzén), oldószerek, korom. Ásványolajok és származékaik 
(kátrány). Formaldehid (szigetelő-, ragasztó-anyagokból). Növényirtó szerekből 
felszabaduló policiklikus aromás szénhidrogének [68,69]. Ismeretesek eleve karcinogén 
veszélyt jelentő foglalkozások illetve munkahelyek: kőműves-építőipari munkás, 
bányász, aszfaltozó, vulkanizáló, növényvédőszer-permetező, festő, autó-fényező.  

o Társadalmi környezet 
Életmód (mozgáskultúra, sport, fittness-wellness), iskolázottság, műveltség 
(összefüggésben az életmód-kultúrával), lakóhely, lakási körülmények (személyi 
higiéne, szájhigiéne). A magasabb társadalmi szinten állók általában jobb gazdasági 
háttérrel rendelkeznek, egészségi állapotukra több figyelmet képesek fordítani, több és 
differenciáltabb mozgáskultúrát, jobb higiénés viszonyokat képesek teremteni maguk 
számára.   
Psychoszociális zavarokból eredő életforma eltérések körülményei között élők, 
(egyedülállók, konfliktus szituációkban élők) körében fokozott a tumor gyakoriság. 

o Táplálkozási tényezők 
Táplálékban lévő (általában kis mennyiségű) direkt carcinogének (Pteridium aquilium 
páfrány-Japánban, cycad dió, Pirrolizidin alkaloidák - fűszerekben, Safrol - 
feketeborsban).  
A táplálék elkészítése során keletkező carcinogén anyagok (grillezés, füstölés, pácolás).  
A tárolási hiba során megjelenő carcinogén anyagok (Mycotoxin megjelenés - 
aflatoxin), tároló vinilklorid edényből kiszabaduló halogénezett alifás-, aliciklikus-
szénhidrátok, fémedényből kioldódó nehézfémsók.  
Adalékanyagok a táplálékokban (ízfokozó, ízjavító anyagok). Édesítőszerek (szacharin). 
Konzerváló anyagok. Színező anyagok (β-naftilamin). 
A táplálék összetevőinek helytelen arányai (friss zöldség, gyümölcs hiánya, savanyított, 
sózott ételek fogyasztása) Cink, vas, molibdén kóros mennyisége (hiány és túlzott 
bevitel), C-vitamin, E-vitamin, A-vitamin, Nicotinamid, Thiamin, Riboflavin hiánya a 
táplálékban. A szelén hiánya is oki tényező [18,70,71].  
Az alultápláltságnak oki szerep tulajdonítható a tumorképződésben, vélhetően az 
immunrendszeren keresztül, általánosan ható tényezőként [18]. 
Túlzott kaloriabevitel következményes testsúlyfelesleggel specifikus tényezőként hatva 
növeli a nyelőcső daganatképződés kockázatát, a reflux-oesophagitis (GERD) révén 
[72,73]. Chow a testtömeg-index és a nyelőcső adenocarcinoma előfordulása között 
talált szoros összefüggést [74].    
Az ételek és italok gyakori forrón fogyasztása (pl. Szaké) kimutatottan emeli a tumor 
kockázatát [75].  

 9



  
o Addikciók 

Az alkohol lokális irritatív és általános hatás következtében növeli a nyelőcsőrák 
kockázatát. Az egyik legfontosabb etiológiai faktor. Sokrétű hatásmechanizmust 
érvényesít.  
In vitro kísérletekben a DNS repair károsodását mutatták ki. Membránkárosító hatás 
révén más carcinogének transzportját képes elősegíteni. Nyálmirigy atrophiát okozó 
hatása révén a felső gasztrointesztinális traktus tisztulási folyamatait lassítja, a normál 
baktérium flóra változását eredményezi. A carcinogen anyagok továbbhaladása a 
nyelőcső területén lassul, felszívódásuk előnyhöz jut. Az alkoholos italokba előállításuk 
során számos szennyező anyag kerülhet. Az alkohol addikciónak számos közvetett 
hatása is kimutatható a beteg életmódjára, táplálkozási szokásaira és szociális 
környezetére vonatkozóan, melyek egymással is összefüggve az immunrendszer, az 
általános állapot hanyatlásán keresztül érvényesülnek [1,76].         

A dohányzás fontos szerepet játszó etiológiai tényező. A dohány füstben jelentős 
mennyiségben kimutatható potenciálisan ártalmas (vagy az ártalom érvényesülését 
lehetővé tevő) anyagok: kátrány, nikotin, policiklikus aromás szénhidrogének, fenol, 
benzpirén, szénmonoxid, formaldehid, nitrózaminok és a felsoroltakon kívül még több 
száz (összesen közel 400) összetevő [69]. A füst irritáló hatást fejt ki a nasopharingealis 
és tracheobronchiális nyálkahártyán, mely fokozott nyákszekréciót, gyulladásos reakciót 
eredményez. Az expectorálással feljutó váladékok jelentős része a nyelőcső irányában 
jut tovább, így carcinogén anyagtartalma az oesophagus mucosájában és a felső 
gasztrointesztinális traktusban is kifejti hatását. A nyálkahártyák öntisztulási 
folyamatainak lassulása az ártalom behatási idejének megnövekedését okozza. 
Castelsaque vizsgálatai szerint a tumorképződés kockázata a dohányzás időtartamától 
függ, kevésbé a napi nikotin mennyiségtől. A dohányzás abbahagyásakor fokozatosan 
csökken a kockázat [77]. 

A dohányzás és alkoholfogyasztás együttes expozíciója a hatások szinergizmusa 
miatt megsokszorozódik [9,66,77,78,79,80,81,82,83]. 
Kockázattanulmányok szerint napi 80 gr alkohol 18-szoros, napi 20 szál cigaretta 5-
szörös, együttesen 44-szeres daganat kialakulási rizikót jelent a nyelőcsőtumor 
vonatkozásában. A dohányzás és a légúti tumorok szoros összefüggését a 10-20-szoros 
incidencia jellemzi. [77,84]. 

A távolkeleten az ópium addikciójának is kimutatható szerepe van [1].  
o Korábban történt irradiációs kezelések 

Mellkasi régióra célzott sugárkezelések után, azzal összefüggésbe hozhatóan leírtak 
nyelőcsőtumor indukciót [12,85,86,87].   

o Genetikai tényezők  
Mind a nyelőcső, mind a légutak daganatos betegségeiben észleltek családi 
halmozódást. A magas nyelőcsőtumor incidenciájú területek lakosságának genetikai 
térképén az eltérések kimutathatók [66,88]. A génhibák jellegzetességei, hogy a 
daganatképződés lépései általában nem kötődnek egy-egy gén változásához, sokkal 
inkább a hibák felhalmozódása a változás kiváltója. Az egyes mutációk egymáshoz 
kapcsolódva eredményezik a sejproliferáció, apoptozis, propagációs tényezők 
(telomeráz-rendszer, növekedési faktor, e-cadherin-catenin rendszer, serin protease 
rendszer, cathepsin-B rendszer) megváltozását és a malignus sajátosságú sejtcsoportok 
aktiválódását. A tumorszövetben kimutatott eltérések a tumor körüli ép struktúrákban is 
kimutathatók. A protoonkogének, a tumor szupresszor gének, a repair gének (mismatch 
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repair genes) és a mitótikus ellenőrzőpont gének (mitotic checkpoint genes), melyek 
mutációs károsodást szenvedve malignus sejtproliferációt eredményeznek. Gyakran 
kimutatható kromoszóma aberrációk nyelőcsőtumorok eseteiből: hibás pontok az 1p, 
3q, 11p-13, 22p, 3p-14.2, p16, p53 kromoszóma helyeken, trisomia az 5-ös és 7-es 
kromoszómán, transzlokáció 3-as és 6-os kromoszómán, sokszorozódás 
(overexpresszió) a  6, 7, 8, 11, 12, 14, 20 kromoszómán, valamint a 4, 17, 18, 21 
kromoszóma hiánya [67,88,89,90,91], valamint a régebben kimutatott HLA-2 és HLA-
B40 lókuszok génjei [1]. Ezen eltérések a Barrett lézió talaján kialakult 
adenocarcinomákban és a laphámrákok eseteiben különböző súlyban és kombinációban, 
de egyaránt kimutathatók [88,90]. Légúti tumorok vizsgálata során gyakori génhibák: 
3p, 16p, 17p, 53p, Rb, c-Myc, Ras, HER2, Bcl-2 [69,88,91]. A genetikai tényezők 
kulcsfontosságú szerepét a nyelőcsővet érintő tumorok kialakulásában az húzza alá, 
hogy a carcinogén behatások sora rajtuk keresztül jut érvényre. Ezt jól bizonyítja a 
dohányzás közvetlen következményeként a 17-es kromoszóma rövid karján található 
Tp53 gén károsodása, mely a sejtciklus szabályozási zavarát eredményezi és mind a 
légúti-, mind a nyelőcsőrákok keletkezési mechanizmusában bizonyítottan szerepet 
játszik [69,90,91].  

o Hajlamosító alapbetegségek 
Specifikusan, nyelőcsőtumorok kialakulásának fokozott gyakorisága észlelhető több 
kórállapotban [1,12,73,92]: 

 Korrozív sérülés savas-, lúgos-anyagok, maró hatású kemikáliák következtében  
 GERD 
 Peptikus (heges) stricturák 
 Hiatus hernia 
 Diverticulum oesophagi 
 Barrett oesophagus 
 Achalasia 
 Chronikus oesophagitis 
 Ulcusbetegség, hyperaciditás (duodenalis, ventricularis) 
 Gyomorreszekciók utáni állapot (BI, BII) 
 Tylosis 
 Coeliakia, Sprue 
 Plummer-Vilson (Patterson-Kelly) szindroma 

A reflux oesophagitist okozó kórképek mechanizmusa nagy valószínűséggel a 
metaplázia-, Barrett-lézió képződésen keresztül az adenocarcinomák kialakulását segíti 
elő [93].  
A légutak tumorainak kialakulásával kapcsolatos gyakori kórképek: COPD, 
tüdőfibrozis, bronchiectasia, pulmonalis sequestratio [69].     
 
1.2.3. Histológia 
 
           A nyelőcső szűkületét okozó tumorok kiindulásuk szerint a nyelőcső, a broncho-
pulmonalis rendszer és a mediastinum primer és szekunder daganatai lehetnek. A 
nyelőcsőtumorok szövettani típusai(WHO 1999 konvenciója alapján): 

 Carcinoma planocellulare 
 Adenocarcinoma 
 Carcinoma anaplasticum 
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 Lymphomák 
 Carcinoma microcellulare  
 Mucoepidermoid carcinoma 
 Sarcomák (carcinosarcoma, leiomyosarcoma, rabdomyosarcoma, fibrosarcoma) 
 Plasmocytoma 
 Malignus carcinoid 
 Melanoma malignum 
 Choriocarcinoma 

 
A nyelőcső submucosus kötőszöveti elemeiből induló sarcomák a gasztrointesztinalis 
stromális tumor (GIST) fogalomkörébe tartoznak.     
 
A tracheobronchialis rendszer tumorainak szövettani típusai:  

 Carcinoma planocellulare (papillaris, világos sejtes, kissejtes, basalsejtes) 
 Carcinoma microcellulare (SCLC) 
 Adenocarcinoma (acinaris, papillaris, bronchioalveolaris, solid mucinosus, 

kevert típusú) 
 Carcinoma macrocellulare (nagysejtes neuroendocrin, basaloid, 

lymphoepithelioma-szerű, világos sejtes, rabdoid) 
 Adenosquamosus carcinoma  
 Carcinosarcoma   
 Malignus carcinoid (típusos, atípusos) 
 Mucoepidermoid carcinoma 
 Adenoid cysticus carcinoma 
 Sarcomák (fibrosarcoma, chondrosarcoma, leiomyosarcoma, rabdomyosarcoma, 

haemangiosarcoma) 
 
A primer mediastinalis tumorok szövettani típusai: 

 Malignus thymomák 
 Carcinoma microcellulare  
 Germinatív sejtes tumorok (seminoma, embrionális carcinoma, 

choriocarcinoma, malignus teratoma) 
 Lymphomák (Hodgkin, non Hodgkin lymphoma) 
 Neurogen tumorok(neuroblastoma, neurofibrosarcoma, ganglioneuroblastoma) 
 Sarcomák (fibrosarcoma, lyposarcoma, leiomyosarcoma, rabdomyosarcoma, 

haemangiosarcoma) 
  
Szekunder mediastinalis tumorok (mediastinalis metasztázisok): 

 Mamma carcinomák 
 Lymphomák 
 Retroperitonealis tumorok 
 Gastrointestinalis tumorok 
 Urogenitalis rendszeri tumorok  

  
A laphámrák-adenocarcinoma arány a 60-as évek adataiban 90-95:5-10 (%) volt 
[1,11,57,94]. Napjainkra egyes nyugat- európai és amerikai régiókban az 
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adenocarcinomák száma megkétszereződött [95], ám ezen jelenség a magyarországi 
beteganyagokban nem mutatható ki [33,35] a nyelőcsőtumor incidencia növekedés 
ellenére. Általánosságban véve a laphámrák meghatározó etiológiai faktorának az 
alkohol és nikotin addikciók, míg az adenocarcinomának a reflux betegség látszik. A 
gyakoriságok változása az egyéb tényezők nagyjából konstans behatása miatt ezen 
utóbbiak változásával látszik összefüggésben lenni. Alátámasztja ezen megfigyelést az a 
tény, hogy az adenocarcinoma előfordulási arányának két évtizedes növekedése a világ 
azon területein fordult elő, ahol a szocioökonómiai viszonyok a lakosság körében a 
túlsúlyos egyedek arányának növekedését eredményezték [31,37,96]. A laphámrákok és 
adenocarcinomák prognosztikájában kimutatható különbséget tudtak megállapítani az 
elemzések [97]. Az oesophago-gastricus junkció adenocarcinomáinak szövettani 
klasszifikációjában Lauren intesztinális és diffúz kategóriát különített el, mely 
prognosztikai jelentőséget hordoz [98,99]. 
 
1.2.4. Propagáció, metasztázis képződés 
 

A korai stádiumban a nyelőcsőtumorok fali lézió képében jelennek meg, Guanrei 
osztályozása szerint 45%-ban erozió, 34%-ban plack-szerű, 18%-ban congestiv lézió, 
3%-ban polypoid elváltozás képében [100,101,102]. Ezen stádium elváltozásai a 
mucosára lokalizáltak, tünetszegények (vagy tünetmentesek), felismerésük jórészt 
véletlenszerű. Tis-T1 stádiumoknak felelnek meg, korai-rák fogalmával jellemezzük 
őket. Metasztázisok a regionális nyirokcsomókban és távoli szervekben már ezen 
időszakban is megjelenhetnek [1,57,103,104,105,106,107]. A tumor a nyálkahártyára 
lokalizált maradhat, feltételezhetően hosszabb ideig, a progresszió felgyorsulását a 
basalmembrán áttörése jelenti (T2 stádium). A submucosa szerkezete különösen kedvez 
a longitudinális terjedésnek, vasculáris és lymphatikus elemei az intramuralis 
metasztatikus gócok keletkezésének lehetőségét biztosítják [108,109,110,111,112]. A 
tumor metasztázis képzését jellemző metasztatikus potenciál számos tényezőtől függ, a 
tumorszövet differenciáltságától, angiogenetikus-, stroma-képző aktivitásától és a 
tumoros szervezet biológiai sajátosságaitól. A differenciáltságot jelzi a tumorszövet 
mikroszkópikus képe (osztódási szám, érbetörések, cytomorphológiai sajátosságok). A 
tumor invazivitása és a differenciáltság között szoros összefüggés van [113]. 
Feltételezhető, hogy a tumorszövet sejtállománya nem homogén, eltérő aktivitású és 
biológiai sajátosságú klónokból áll, melyek mitótikus aktivitás, motilitás, letapadási 
készség, mikrokörnyezetet módosító aktivitás (kollagenáz-, laminin-, fibronektin-
enzimrendszerek) vonatkozásában eltérőek, de összes aktivitásuk eredőjeként jön létre a 
tumor infiltratív növekedése és áttétképzése. Következmény szintén, hogy a duplikációs 
idő, sem az adott primer tumor, sem a metasztázisok vonatkozásában nem állandó és 
nem kiszámítható érték (48-70 nap között észlelik) [114]. A tumor mérete nem áll 
összefüggésben a metasztatizáció mértékével [26].  

A nyelőcső submucosájába törő tumorok számára a muscularis propria már nem 
jelent terjedési akadályt az adventiciális és perioesophagealis szöveti tér felé. Az 
oldalirányú propagációnak a nyelőcső környezetében lévő savós hártya hiánya is kedvez 
(T3 stádium). A laza mediastinális kötőszövetes állományon át a környező strukturákat 
eléri (légutak, aorta, vena cava, ductus thoracicus, nervus vagus, nervus phrenicus, 
truncus sympathicus, fascia praevertebralis, pleura, pericardium, gerinc, tüdő-
parenchima) [13,114,115]. A terjedés állomásai jól demonstrálhatók bronchoscopos 
vizsgálati eredményeken: trachea diszlokáció, pars membranacea tracheae hiperaemia, 
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bedomborodás, idegenszövet megjelenés képében. A légút szűkülete, majd elzáródása 
parenchimás infiltrátumot, atelectasiát eredményezhet. Ezen talajon pulmonalis 
abscessus kialakulása is előfordul. 
A mellüregben megjelenő tumoros folyamat carcinosist és mellüregi folyadékgyülemet 
okoz. Hasonlóképpen történik a pericardiumba törés esetén. A légutakat érintő direkt  
 vagy metasztatikus mechanizmusú infiltráció 

a légút és nyelőcső közötti területen 
kialakuló tumoros necrosisok következtében 
a két lumen egybenyílását eredményezheti 
oesophago-respiratorikus sipoly 
kialakulásával (2. ábra). Ezen jelenséget a 
nyelőcsőtumoros betegek kezelési adatait 
ismertető szerzők 0,9-22 %-ban észlelték 
[18,26,50,62,63,109,116,117,118,119,120,12
1,122,123,124,125,126,127,128,129,130, 

  131,132,133]. Boncolási statisztikák ennél 
jóval nagyobb gyakoriságot írtak le 
[13,114,134,135].  

 
2. ábra. Nyelőcső tumor propagációja  
következtében kialakult oesophago- Aortába törés kapcsán aorto-oesophagealis 

fistula jöhet létre gastrointestinalis vérzéssel 
[136,137,138,139,140]. Pleura űrbe és 
pericardiumba törés és fistula képződés 
következményes empyemával, 
pyopericardiummal szintén előfordul [141]. 
A nyelőcsőtumorok terjedési tendenciáját 
tekintve endophitikus (polypoid, karfiolszerű 
növedékek), lapszerinti (scirrus szerű, hamar 
körkörössé váló szűkületek) és exophitikus 
módot regisztrálhatunk (a terjedési irányok 
gyakran keverten fordulnak elő). [113]. A 
nyelőcső anatómiai struktúrájából eredően 
gyakori a multilokuláris (több gócú, 
többszörös) megjelenés (3. ábra). 
Metasztázisok lymphogén úton a 
submusosus nyirokérrendszeren keresztül, a 
perivasculáris nyirokutakon át és a regionális 
nyirokapparátuson keresztül jönnek létre. (4.  
ábra) [104,142]. Az első regionális 
nyirokcsomó vonalnak (cranio-caudalis  

trachealis fistula CT felvételen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ábra. Kettős tumor képe. A 
nyelőcső bemenetben 
elhelyezkedő lézió a primer 
elváltozás, a középső harmadi 
szűkület típusos mediastinalis 
nyirokcsomó metasztázisok 
nyelőcső infiltrációja és részben 
külső benyomata 

irányban haladva) a vena jugularis menti-, a 
magas mediastinalis-, paratrachealis-, prae- 
és retrotrachealis-, alacsony paratrachealis-, 
subcarinalis-, jobb hilaris-, 
paraoesophagealis-, valamint a cardia 
melletti abdominalis-régiók felelnek meg. 
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A nyirokutak tumorszövet általi telítődése következtében a nyirokkeringés iránya 
változhat, irregulárissá válhat, ezáltal távoli váratlan helyeken is létrejöhetnek tumoros 
gócok. Ezen jelenség a „sentinel-metódus” buktatóját jelenti a mediastinum területén. A 
hasüregi nyirokmezőben (cardia körüli és truncus coeliacus környéki nyirokcsomók 
érintettsége rendkívül gyakori) a tumoros disszemináció elérve és áttörve a serosa 
felszínt, peritoneális carcinozist és tumoros ascites képződést okoz. Haematogen úton 
távoli szervi áttétek jönnek létre máj, tüdő, vese, mellékvese, csigolyák, diaphragma, 
agy, peritoneum, pleura, bőr területén [13,26,111,112,114].  

                  
4. ábra. A.                                                                B. 
Nyelőcsőtumorok nyirokcsomó metasztázisai Akiyama észlelése szerint. A.: 
medistinum. B.: truncus coeliacus és cardia régió. (Akiyama H., Tsurumaru M., 
Kawamura T.,Ono Y.: Principles of surgical treatment for carcinoma of the 
esophagus. Ann. Surg. 1981,194,4:438–446.)  
 

A tumorszövet a nyelőcsőfalban körkörösen infiltrálva a lumen szűkületét hozza 
létre, igen változatos megjelenésű morphológiai képpel (lásd a 38. ábrát). A szűkület a 
2/3 körkeresztmetszet elérésekor kezd a beteg számára nyelési panaszokat okozni 
[7,50,53,57,58]. A szűkülettől orális nyelőcsőszakasz kitágul, pangó ételmaradékot 
rezerválhat és baktériumflórája megváltozik.   
 A tumoros folyamat zajlása 

közben a beteg negatív energetikai 
egyensúlyba kerül, mely a 
kifejlődő és progrediáló 
táplálkozási zavar miatt gyors 
leromláshoz, gyengeséghez, 
cachexia szindróma 
kialakulásához vezet. A cachexia 
kialakulásának a nyelési zavar 
nem az egyetlen oka, csak egyik 
komponense [143]. A kórállapot 
előrehaladásával a meglévő 
kísérőbetegségek romlanak, az 
élettani tartalékok fogynak. A 
primer tumortól távoli szerveken 
következményes obstruktív 
folyamatok jöhetnek létre 
(atelectasia, passage zavarok). 
Oesophago-respiratorikus sipoly 
esetén a folyamatos légúti 
kontamináció súlyos szeptikus 

 
 
5. ábra. Oesophago-bronchialis fistula 
talaján kialakult többszörös pulmonalis  
abscessus radiológiai képe   
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állapotot hozhat létre (5. ábra).     
A tracheo-broncho-pulmonalis rendszer tumorainak mediastinális propagációja 

direkt úton és metasztázisaik révén érinthetik a nyelőcsövet. Gyakran ezen tumorok 
recidivája kapcsán alakul ki a kórállapot (6. és 7. ábra).  

 

        
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

6. ábra. Ép nyálkahártyával 
borított külső kompressziós 
jellegű szűkület a nyelőcső 
középső harmadában. 
Pulmonalis tumor mediastinális 
recidívája. Kontrasztanyagos 
nyelés röntgen felvétel 

7. ábra. Paraoesophagealis 
nyirokcsomóláncban kialakult 
nyelőcsövet érintő tumoros 
propagáció. Centrális pulmonalis 
carcinoma metasztázisai. 
Kontrasztanyagos nyelés röntgen 
felvétel  

Kezdetben a nyelőcső diszlokációja, szöglettörése jön létre, majd a lumen 
összenyomatása miatt alakul ki dysphagia. A nyálkahártya és izomapparátus sokáig 
intakt maradhat. A tumor szövet lumenbe törése (8. ábra) és a szűkület teljessé válása 
viszonylag előrehaladott állapotban alakul ki [144]. Martini anyagában az oesophago-
respiratorikus fistulák kóroka 14,9%-ban trachea és tüdő tumor volt [133,145].   
A mediastinális tumorok a légúti daganatokhoz hasonló patomechanizmussal okozzák a 
nyelőcső szűkületét (8., 9. és 10. ábra). A primer tumorok közül a lymphomák, a 
szekunder mediastinális tumorok közül a mamma carcinomák metasztázisai emelkednek 
ki gyakoriságukkal [146]. 
  
1.2.5. Tüneti kép 
 

A nyelőcsőtumorok kezdeti stádiumban tünetmentesek, tünetszegények. A 
daganatos betegségre az általános dyscomfort, étvágytalanság, fáradékonyság, 
gyengeség hívhatja fel a figyelmet. Gyakorta depresszióról, álmosságról és ezzel együtt 
jelentkező alvászavarról panaszkodnak a betegek. Ezen állapot a beteg számára 
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munkahelyi-, családi-, életmódbeli konfliktusok forrása lehet, mely állapotokat később a 
tumoros betegség kialakulásával is összefüggésbe hoznak.  
 

         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8. ábra. Mediastinális nyirokcsomó 
metasztázisokból induló nyelőcső 
infiltráció radiomorphológiai képe 
kontrasztanyagos nyelés röntgen 
vizsgálaton 

9. ábra. Külső kompressziós 
jellegű szűkületet okozó 
mediastinalis nyirokcsomó 
metasztázisok. A primer tumor 
mamma carcinoma. 
Kontrasztanyagos nyelés röntgen 
vizsgálat 

 

10. ábra. Külső kompressziós jellegű 
nyelőcső szűkület képe mediastinális 
tumor (lymphoma) következtében. 
Kontrasztanyagos nyelés röntgen 
vizsgálat 
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A nyelőcsövet érintő eltérésre a nyelés kapcsán jelentkező mellkasi feszülés 
érzés, fájdalmas nyelés (odynophagia) utalhat [105]. Kifejezett falatelakadás már 
előrehaladott állapotot jelent, de gyakran ez a panasz készteti a beteget orvoshoz 
fordulásra. A falatelakadás a szilárd ételekkel kezdődik, majd a pépes konzisztenciájú és 
végül a folyékony ételre vonatkozik. A folyadék elakadása a teljes elzáródás jele.  

A dysphagia tekinthető a nyelőcsőtumoros betegség vezető, jellemzően 
meghatározó tünetének [3,18,19,41,44,48,50,118,132,147,148,149].  
A dysphagia velejárója az ismétlődő hányás [150]. A nyelőcső megváltozott 
baktériumflórája és a nekrótikus felszínű tumorszövet jelenléte miatt kellemetlen és 
jellegzetes fetor ex ore alakul ki. 

A testsúlycsökkenés a betegség korai szakaszában kezdődik [143], de a 
progresszív fogyás a dysphagia súlyosbodásával párhuzamosan alakul. Cachexia 
kialakulásáról a testsúly 10%-át meghaladó súlyvesztésnél beszélünk .   

A betegek egy részénél gastrointesztinális vérzés, gyakran okkult formában 
jelentkezik. Hematemesis és melaena késői szakban észlelhető tünet. Előfordul a tumor 
aortába törő infiltrációja következtében kialakuló exsangvinatio (Chiari-trias képében) 
[137,138,139,151,152].  

A betegség progressziója következtében kialakuló mediastinális térszűkület és az 
infiltratív terjedés a mellkasban, a háti régió felé kisugárzó állandó, tompa fájdalom 
kialakulásához vezet [48]. 

A nyelőcső korrozív szűkületeinek talaján kialakult tumorok (sav-, lúg-ivás, 
termikus trauma, reflux oesophagitis) esetén a betegek gyakorta a meglévő dysphagia 
hirtelen romlását észlelik [92]. Miután a nyelési nehezítettséget megszokták, a betegség 
felfedezése gyakran késedelmes.    

A nyelőcsőtumoros betegség szövődményeinek tekinthetők a mediastinális 
idegképletek paresisére utaló tünetek : rekedtség (nervus laryngeus recurrens), Horner-
trias (truncus sympathicus), rekeszizom relaxáció (nervus phrenicus), nyelési reflex 
zavara (IX.,X.,XI.,XII. agyideg és truncus sympathicus). Vena cava superior szindróma. 
Bronchusok obstructiós szindrómáinak kialakulása (atelectasiák, abscessusok), lázas 
állapottal. Légzési panaszok, stridor, légszomj jöhet létre a légutakat érintő 
kompressziós szindróma esetén, de hasonló tüneteket okozhat a kialakuló pleuralis 
folyadékgyülem, empyema is [18,147].   
Kínzó köhögési rohamokat okoz, különösen folyadék nyelését követően a kialakult 
oesophago-respiratórikus sipoly. Purulens, véres sputum jelenik meg, illetve a korábbi 
köpetürítés jellegének megváltozása észlelhető [118,153]. Ezen állapot lázzal, nagyfokú 
elesettséggel, szeptikus állapottal jár [128].         
A távoli szervi áttétek a peritoneumon, pericardiumban, parenchimás szervekben, 
agyban specifikus kompressziós tünetekkel tudnak jelentkezni.   

Légúti tumorok következtében kialakuló nyelőcsőszűkület a légúti tumoros 
betegség tünetei között megjelenő dysphagia képében hívja fel magára a figyelmet. A 
szűkületek nagy részének külső kompressziós jellege miatt a betegek hosszú ideig 
kompenzálják a nyelési nehézséget. Gyakran a nyelési reflex zavara színezi a tüneti 
képet, társulva a nyelőcsőszűkület okozta dysphagiához [144].  

A mediastinális tumorok okozta nyelőcsőszűkületek tüneti képében a 
mediastinális térszűkület tünetei gyakran megjelennek, ezen elváltozások tüneti képe a 
légúti tumorok okozta szűkületekéhez hasonlatos [154].   
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1.3. Diagnosztika 
 
1.3.1. Vizsgálati célok, szempontok 
 

Nyelőcsövet érintő szűkület kapcsán a vizsgálat célja lehet a kórkép 
diagnosztikája, vagyis a malignus folyamat egyéb eredetű szűkülettől való elkülönítése. 
Korrozív eredetű (reflux oesophagitis, sav-lúg nyelés) laesiók morfológiai képe 
rendszerint jellegzetesen eltér, de esetenként az elkülönítés nehéz. 

Vizsgálandó az adott (palliatív beavatkozást igénylő) panasz oka, tekintve hogy 
nyelési nehezítettség oka a nyelési reflex zavara is lehet. Ez esetben endoprotézis 
beültetés a többnyire aspirációval párosult nyelési zavart nem oldja meg, a beteg 
számára a táplálkozásképesség javulását nem eredményezi.    
Kimutatott malignus folyamat esetén szükséges a hisztológiai verifikáció, a kezelés 
tervezésének érdekében fontos a staging megállapítása, valamint a kezelés lehetőségeit 
befolyásoló tényezők megállapítása. A kuratív és palliatív kezelési terv szempontjából 
egyaránt szükséges felmérni a kísérőbetegségeket, tápláltsági állapotot, erőnlétet, 
életfontosságú szervrendszerek funkcionális tartalékait, a beteg addikciós szokásait 
[10,32]. 
A vizsgálatok másik szempontja a tervezett beavatkozás technikai kivitelezhetőségének 
vizsgálata. Vizsgálni szükséges, hogy teljesülnek-e a beavatkozásra vonatkozó feltételek 
(operabilitás, protetizálhatóság). Szükséges a javallatokra vonatkozóan megfelelő 
vizsgálatokat végezni (a tervezett beavatkozás céljának megfelelően). A palliatív 
kezelési eljárások tervezéséhez és megítéléséhez elsősorban a morfológiai képről adatot 
szolgáltató eljárásoknak van kiemelkedő szerepe (kontrasztanyagos röntgen, 
endoszkópos vizsgálat). A vizsgálatok mindig a klinikai képpel és egymással 
egybevetve, egymást információval kiegészítve értékelendők [32,144,155]. 
        
1.3.2. Vizsgálati módszerek  
 

A beteg anamnézisének kikérdezésekor a szokásos adatokon kívül szükséges 
rákérdezni a nyelési panaszok mibenlétére, fennállási idejére, progressziójának ütemére, 
fokozatára. Fontos tisztázni a nyelési reflex zavarára utaló észleléseket is (aspiráció). Az 
inspekció kapcsán a beteg erőnléti, fizikai állapotának megítélése kiemelkedően fontos.  
A hangképzés (rekedtség) megfigyelése szintén jelentőséggel bír. Palpációval tapintható 
nyirokcsomókat (collaris-, supraclavicularis regiókban), hasi resistenciát, szabad hasi 
folyadékot kell keresnünk. Auszkultációval pulmonalis hallgatózási eltéréseket, 
kopogtatva mellüregi tompulatot keresünk.      

Alapvető fontosságú a rutinszerű mellkas átvilágítás és felvétel. A képalkotó 
vizsgálatok közül a kontrasztanyagos nyelés röntgen vizsgálatnak van a legnagyobb 
jelentősége, elsősorban hozzáférhetősége és magas információs értéke miatt [18,41]. A 
vizsgálat során képet kaphatunk az elváltozás helyéről, kiterjedéséről, morfológiai 
jellegzetességéről (11. ábra).  Fontos a vizsgálat kapcsán a nyelési funkció vizsgálata is. 
Felszívódó, vízoldékony kontrasztanyag használata szükséges minden olyan esetben 
ahol a nyelési funkció zavara, illetőleg a nyelőcsőből való kontrasztanyag kilépés 
gyanúja merülhet fel (12. ábra). A fistula diagnosztikájában finom jelnek számít a 
vizsgálat során lenyelt kontrasztanyag felhabosodása, mely igen kicsi fistulák esetén is 
felhívhatja a figyelmet a kóros közlekedésre (13. ábra). A nyálkahártya relief finom 
értékelésére a bárium-szulfát tartalmú kontrasztanyagokkal való vizsgálat alkalmas, 
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kettős kontraszt eljárással az értékelhetőség tovább javítható [102]. A nyálkahártya 
finom eltéréseinek vizsgálata a több gócú elváltozások, távolabbi submucosus gócok  

 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

identifikálására alkalmas módszer. A bárium-szulfát tartalmú kontrasztanyagok 
használata során figyelni kell arra, hogy aspiráció, oesophago-respiratórikus sipoly vagy 
a kontrasztanyag nyelőcsőből mediastinumba való kijutása kapcsán súlyos reakció  

11. ábra. Nyelőcsőtumor 
képe kontrasztanyagos 
nyelés röntgen vizsgálaton. A 
malignitás jelei a lumen 
kontúrjának kirágottsága, 
zegzugos, szabálytalan 
szűkülete  

12. ábra. Oesophago-respiratórikus 
fistula képe kontrasztanyagos 
nyelés röntgen vizsgálaton 
 

 alakulhat ki (14. és 15. ábra). Beültetett 
endoprothesisek esetén a sűrűbb 
konzisztenciájú kontrasztanyag a lumen 
elzáródását komplettálhatja. 

 

Mellkasi és abdominális CT vizsgálat a 
folyamat kiterjedéséről és környezetéhez való 
viszonyáról tájékoztat. (16. ábra). 
T-klasszifikáció megítélésében való szerepe 
az érintettség kimutatásában van és nem a 
reszekálhatóság eldöntésében (17. ábra). 
 
13. ábra. A felszívódó kontrasztanyag 
felhabosodása nyelés röntgen vizsgálat 
során, oesophago-respiratórikus sipoly 
jeleként 
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A tumoros infiltráció vizsgálatában szenzitivitása 70-80%, specifitása 60-80%, 
PPV (Positive Predictive Value) 20-30%, NPV (Negative Predictive Value) 10-15%.  

 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. ábra. Bárium-szulfát 
tartalmú kontrasztanyaggal 
történt nyelés röntgen 
vizsgálat egy endoprotézissel 
kezelt betegnél. A protézis 
étellel való eldugulása miatt az 
orális nyelőcsőszakasz 
kitágult, a kontrasztanyag a 
protézis beültetést követő 
időszakban kialakult 
oesophago-bronchialis fistulán 
keresztül a jobb főhörgőbe 
jutott  

15. ábra. A 14. ábrán 
bemutatott betegnél 5 nappal 
később készült felvételen a 
tüdő jobb alsó lebenyében 
kialakult infiltratum látható 
 

        
 
 

 
 
 
 

16. ábra. Középső harmadi 
nyelőcsőtumor képe a 
mellkasi CT vizsgálat 
felvételén  

17. ábra. Nyelőcsőtumor aorta 
infiltrációja CT vizsgálati 
felvételen 
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A nyirokcsomó (N-státus) és távoli metasztázisok kimutatásában (M-status) alapvető 
fontosságú (18. és 19. ábra), szenzitivitása 40-70 %, specifitása 70-80%, PPV 20-40% 
és NPV 15-20%.[10,111,156,157,158,159]. Vizsgálati értékét a vizsgálóeszköz 
korszerűsége és az értékelő személyes tapasztalata befolyásolja. Újabb generációs (High 
Resolution Helical CT) eredményei a korábbiakénál 10-15%-kal jobbak. A fals pozitív 
és negatív eredmények aránya a vizsgált régiótól is függ.  

 

       
 
 
 
 
 

18. ábra. Nyelőcsőtumor 
metasztázisai mediastinális 
nyirokcsomókban 

19. ábra. Nyelőcsőtumor 
pulmonalis metasztázisai mellkasi 
CT vizsgálati felvételen 

MR (MRI) vizsgálat értékes információkat adhat a tumor ér-struktúrákhoz való 
viszonyáról, pontosíthatja a nyirokcsomó státuszról alkotott képet. Alkalmazása a CT-
vel szemben nem rutinszerű. Szenzitivitási, specifitási értékei a CT vizsgálaténál csak 
néhány százalékkal jobbak (20. ábra). 
 

 

20.  ábra. 
Nyelőcsőtumor 
képe mediastinalis 
MRI vizsgálaton 
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Csont scintigraphia lehet szükséges ossealis metasztázisok kimutatására. 
Oesophagealis Tranzit Scintigráphia technicium-szulfát tartalmú kolloid anyag 

nyelési vizsgálata [157], a magyarországi klinikai gyakorlatban nem rutinszerű eljárás.  
PET (FDG-PET) vizsgálat és PET-CT vizsgálat nyirokcsomó és távoli áttétek 

meghatározására, recidív illetve reziduális tumorszövet kimutatására végezhető 
[34,157]. Anatómiai felbontása önmagában alacsony. Szenzitivitása a lokoregionális 
áttétek vonatkozásában 50%, specifitása 80%, PPV 60%, NPV 40% körüli.  
 

       
 

 
 
 
 
 
 

21. ábra FDG-PET-CT vizsgálat képe. A : Nyelőcsőtumor a középső-alsó harmad 
határán, nyirokcsomó metasztázis a felső mediastinális és a cardia melletti 
nyirkcsomókban. B: Metasztázis a felső mediastinumban C: Mediastinális 
metasztázisok. D: Tumor a középső harmadban 
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A távoli áttétek vonatkozásában szenzitivitás 60-80%, specifitás 97%, PPV 10-15%, 
NPV 5-10% körüli [158,159], e sajátosságai miatt az utánkövetési vizsgálatok fontos 
eszközének látszik (21. ábra).   

Percután végzett hasi és a nyaki régió ultrahang vizsgálatával távoli áttétek 
igazolhatók (hepar, retroperitoneum, nyaki nyirokmező) [10]. Ultrahang vezérléssel  
vékonytű biopszia vehető (FNAB) a kérdéses képletből. 

Az oesophagoscopia elengedhetetlenül szükséges vizsgálat. A malignus 
szűkületről közvetlen képet ad, pontos helymeghatározást, a lumen átjárhatósága esetén 
a kiterjedés megítélését is lehetővé teszi (22. és 23.  ábra). Az endoszkópia kapcsán  

 
nyílik lehetőség szövettani 
mintavételre [156,160]. Ép 
nyálkahártyával borított, de 
nagyfokú szűkület esetén, 
különösen, ha a 
radiomorfológiai kép 
malignitásra utal, szükséges 
lehet a szűkület feltágítása a 
szövettani mintavétel 
érdekében. Lehetséges 
eredménytelen tágítás esetén 
cytologiai mintát venni kefe-
eszköz segítségével. A 
mintavétel nehézségét 
okozhatja a korrozív 
szűkületektől aboralisan 
kialakult malignus folyamat, 
illetve a tumor multilokuláris 
megjelenése.  

 
 
 
 
 

22. ábra. Nyelőcsőtumor a felső harmadban. 
Endoszkópos vizsgálati kép  Endoszkópos ultrahang 

vizsgálat (EUS) a tumoros 
infiltráció lokális kiterjedésének 
legpontosabb, legmegbízhatóbb 
jelzője [34,59,121,161,162]. A 
paraoesophagealis nyirokmező 
vizsgálatának is legfontosabb 
eszköze. Szenzitivitása 90% 
feletti, specifitása 80-90% 
körüli. PPV 80% feletti, NPV 
70% körüli értéket mutat (23. 
ábra).  Vilman-tű és egyéb 
citológiai mintavételi 
lehetőséggel (FNAB) az N-
status megállapításában 
kiemelkedő jelentősége van 
[157,158,163,164]. A vizsgálat 
korlátát a szűkületek átmérője 
jelenti, mely az eszköz 
levezethetőségét lehetetlenné 
teheti.  

 
 
 

23. ábra. Nyelőcsőtumor endoszkópos 
ultrahang vizsgálati képe 
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A bizonytalan nyálkahártyaléziók vizsgálatára endoszkópia során használható a 
Toluidin-kék és a Lugol-oldattal való festési eljárás (24. ábra), melyek során a tumoros 
területek előbbinél kékre festődése, utóbbinál fehéren (világosan) maradása 
diagnosztikus értékű [101,157,165,166]. 
 

Endoszkópos úton injiciált 
kontrasztanyaggal történik a 
submucographiás vizsgálat, 
mely a tumor submucosus 
propagációjának kiterjedését, 
intramurális gócok kimutatását 
célozza [59]. 

 

Bronchoscopia 
szükséges a légutak 
vizsgálatára, légúti eredet 
kimutatására, illetve 
nyelőcsőtumoroknál a légutak 
irányába való terjedésének 
vizsgálatára. A laparoscopos és 
thoracoscopos diagnosztika 
eszközei vehetők igénybe 
peritoneális és thoracalis 
disszemináció, illetve 
érintettség vizsgálatára, alapos 
gyanú megerősítése céljából  
[10,158,167].  

 
 
 
 

24. ábra. Nyelőcsőtumor Lugol festéssel 
vizsgálva. Endoszkópos vizsgálati kép 

Mediastinoscopia a felső mediastinális, praetrachealis régió vizsgálatában 
válogatott esetekben felmerülhet.     

Szükséges lehet a beteg légzésfunkciós vizsgálata (elsősorban műtéti 
terhelhetőség megítélésére), gégészeti konzíliuma (felső légutak, hangszalagok 
mozgása), neurológiai konzíliuma (nyelési reflex, IX-XII. agyideg, nyaki sympathicus 
rendszer), belgyógyászati konzíliuma (kísérőbetegségek megítélésére) [32].     
A praeoperatív állapotfelmérés és műtéti előkészítés tervezése érdekében, valamint 
szűrővizsgálati célból szükségesek a rutinszerű labor vizsgálatok (vérkép, ionháztartás, 
vesefunkciós-, májfunkciós-vizsgálatok, serum albumin szint), EKG, vérnyomás, pulzus 
vizsgálata, testtömeg index értékelése. 
 
1.4. A malignus eredetű nyelőcsőszűkületek kezelési lehetőségeinek kialakulása, 
fejlődése 
 
            A nyelőcső tumoros betegségéről a magas tumor incidenciájú Kína területéről 
i.e. 2000-es évekből már feljegyzéseket találunk [5]. Beavatkozásokról szóló utalások 
az Edvin Smith papirusokban (Breasted J. H. 1930), majd Galenustól (II. sz.) és 
Avicennától (X. sz.) származnak [168,169].  
Tumoros szűkület tágítását 1675-ben Willis végezte. D’Etoilles (1845) majd Walshe 
(1846) tumoros szűkületbe csövet (tubust) ültetett be. Gastrostomiát táplálási célzattal 
Naszov (1842) majd Cédillot (1849) készített. Billroth (1871) állatkísérlet során 
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bizonyította a nyelőcső reszekció kivitelezhetőségét [170]. Symonds (1885) végzett 
tágítás után tumoros szűkületet áthidaló tubus beültetést [171].   

Czerny (1877, Heidelberg) végezte el az első reszekciós műtétet egy a nyaki 
szakaszt érintő tumornál, oesophagostomiával fejezve be a műtétet [172]. Mikulicz 
(1886) nyaki szakasz tumorát a folytonosság helyreállításával reszekálta [173]. Rehn 
(1895) mediastinotomiából extrapleuralis úton keresztül távolított el nyelőcsődaganatot 
a mellkasi szakaszról [174]. Franz Torek (1911, New York) bal oldali thoracotomiából 
nyelőcső reszekciót végzett egy középső harmadi tumor esetében, nyaki 
oesophagostomával és gastrostomával. Műtéte sikerességét a beteg 13 éves túlélése 
igazolta. Az oesophagostomát a gastrostomával (extrakorporálisan) gumicsővel kötötte 
össze, a folytonosság helyreállítását így oldva meg. [175]. A Torek műtét hosszú évekre 
az egyetlen kezelési lehetőség példájául szolgált és máig végzendő beavatkozás minden 
olyan esetben ahol a körülmények nem tesznek lehetővé azonnali pótlást.  

A palliatív megoldások keresésének szellemében Jiannu (1903) antethoracalisan 
felvitt gyomorral, Bircher (1904) antethoracalis bőrcsővel végzett bypass műtétet [169].  

A század elejének nyelőcsősebészetében a kis esetszámban, sporadikusan 
végzett beavatkozások voltak jellemzőek. Az ajánlásokat jól demonstrálja Wullstein és 
Wilms sebészeti tankönyve (első kiadás 1908, idézett 1923) melyben Sauerbruch 
(Zürich) írta a nyelőcsősebészettel foglalkozó fejezetet és ebben a reszekció ajánlása a 
nyaki szakasz korai stádiumú daganataira korlátozódik [176]. Wullstein nevéhez (1904) 
a vékonybél-bőrcső kombinációjával kialakított bypass megoldás fűződik. Roux (1907) 
antethoracalisan felvitt vékonybél-kaccsal képzett bypasst. Kelling (1911) az 
antethoracalisan felvitt colon-bőrcső kombinációját írta le [169]. Kirschner és 
Kleinschmidt (1940) sebészeti műtéttana [177] az általánosan végzett supportív 
gastrostomia mellett a bypass műtétek ajánlását tartalmazza. A Kirschner műtét, mely 
antethoracalisan (vagy módosítva retrosternalisan) felvitt gyomor bypass és a tumortól 
aborális nyelőcsővéggel készített Roux-Y-jejunumkacs  anasztómózisból állt, sokáig 
irányadója volt a bypass sebészetnek [178,179,180,181].   

A sebészeti kezelés alternatívájaként merült fel Guisez (1909), majd Harrington 
(1927) rádium izotóp nasogastrikus szondán való lejuttatásával történt irradiációs 
kezelése. Az 1940-es évektől indult kilovoltos röntgen berendezésekkel történt kezelési 
próbálkozások sikerei sokáig elmaradtak a várakozásoktól [122]. Az első kedvezőbb 
eredményekről Clifton számolt be a sebészeti kezelést kiegészítő, praeoperatív 60 Gy 
dosisú besugárzás alkalmazásával, mely kezelésnek palliatív célú és postoperatív 
használatát is javasolta [182].  

Palliatív kezelési céllal Souttar (1924) merev endoszkóppal tubust ültetett be 
szűkítő nyelőcsőtumorba [183,184]. Viszonylag nagy szövődmény gyakoriság miatt 
eljárása nem terjedt el széles körben [185]. 

A századfordulón Magyarországon 39/10 000 volt a TBC halálozása, 1938-ra e 
szám 140/10 000-re nőtt. A tuberculosis a „morbus hungaricus„ névre szerzett jogot. 
Ennek tudható be a mellkassebészet magyarországi, viszonylag gyors és dinamikus 
fejlődése. A korszak nagy alakjai Bakay Lajos, Winternitz Arnold, Schnitzler József, 
Sebestény Gyula a „tuberculosis sebészet” szinte minden ágát korszerűen és jó 
eredményekkel művelték [186]. A háború utáni években Boris Petrovszkíj irányítása 
alatt (1949-52) indult meg a mellkassebészeti tevékenység nyelőcső betegségek sebészi 
kezelésével való kiegészítése. Magyarországi sajátosságként a tüdő és mellkasfal 
sebészete (Ungár Imre, Kulka Frigyes, Kerényi Imre), a szívsebészet (Littmann Imre, 
Kudász József) és a nyelőcsősebészet (Rubányi Pál, Szécsény Andor) különválása volt 
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megfigyelhető. A nyelőcsősebészet meghatározó egyéniségei döntően a mai értelemben 
vett gastroenterologiai sebészet művelői voltak. A későbbi években nyelőcsősebészeti 
centrumok kialakulása (Budapest, Szeged, Debrecen, Pécs) feloldotta ezt a sajátos 
helyzetet. Petrovszkíj a műtéteit döntően helyi érzéstelenítésben végezte Visnyevszkíj 
módszerével. A hazai „tuberculosis sebészet„ művelői is ezt a technikát tartották a 
legbiztonságosabbnak. Az intratrachealis gépi lélegeztetés hazai megjelenése hozott 
ebben változást, melynek bevezetésében Litmann Imre, Keszler Pál, Szabolcs Zoltán, 
Kassai Dezső szerzett érdemeket [186]. A 70-es években bevezetésre került szeparált 
lélegeztetési módszer (Carlens, Robertshaw) tovább szélesítette a lehetőségeket.   

Ohsawa (1933) 19 beteg thoracotomiából való nyelőcső reszekciós műtétét 
közölte a folytonosság azonnali helyreállításával. A pótlásra ortotópikusan (hátsó 
mediastinum) felvitt gyomrot használt [187,188]. Adams, Phemister (1938 Chicago) 
ugyanezen technikával végzett műtétei a nyelőcső reszekciók elterjedését és 
rutinszerűvé válását indították el [189]. 

Sweet, Churchill (1942 Boston) a bal oldali thoraco-laparotomia útján végzett 
reszekció módszerét írták le, gyomorral való pótlással, két soros intrathoracalis 
anasztomózissal. Sweet a postero-lateralis thoracotomia mellkassebészetben máig 
standard technikának számító módszerével is hozzájárult a fejlődéshez [190]. Garlock, 
Hollinsworth, Carter (1946) a jobb oldali thoracotomiát javasolták a legjobb 
megközelítési módnak [191]. Az inoperábilis esetek palliatív kezelésére Wookey (1948) 
az antethoracalis bőrcső képzés új technikáját írta le [192], Yudin (1944), Robertson, 
Sarjeant (1950) retrostrenalis jejunummal készített bypass megoldást, Kergin (1954) 
intrathoracalis colon transversum, Goligher, Robin (1954) intrathoracalis bal colonféllel 
végzett bypasst javasolt [169]. 

Ivor Lewis (1946) a 2 lépéses exstirpáció módszerét írta le, mely a 
nyelőcsőtumor miatti műtétek egyik alaptípusává vált. Ennek során laparotomiából a 
pótlásra szánt gyomor mobilizációja történik első lépésként, majd jobb oldali 
thoracotomiából a tumoros nyelőcső kifejtése és az intrathoracalis mediastinumban az 
oesophago-gastricus anasztomózis elkészítése. Az eltávolítandó nyelőcső hosszát 
disztálisan és így az anasztomózis helyzetét a tumor pozíciója határozta meg.   

Androsov (1956) majd Seidenberg (1959) nyaki szakaszon jejunum autograft 
pótlás módszerét alkalmazta [193].   

Ronald Belsey és munkatársai (Allison, Leeds, Wooler, Aylwin) nevéhez 
kötődik azon paradigma, mely szerint a nyelőcső anasztomózis elkészítéséhez a 
legbiztonságosabb varróanyag a monofil acéldrót [194,195]. Az anasztomózis egyrétegű 
csomós varrattal készül intrathoracalisan. Ezen módszer a varrat insuffitientiák számát 
jelentősen csökkentette. A pótlásra gyomor vagy colon használatát javasolták, a pótlás 
útja ortotópikus volt. Nyugat-Európa nyelőcsősebészetében ezen időben meghatározó 
módon elterjedt ezen javaslat. Magyar tanítványok Imre József, Horváth Örs Péter, 
Faller József, Kiss János István munkásságában meghatározó volt [196,197,198].  

Mousseau (1956) műtéti módszert dolgozott ki tubus-endoprothesis tumoros 
nyelőcsőszűkületbe gastrostomián keresztül történő behúzására [199]. Celestin, Häring, 
Atkinson a módszert használva kedvező tapasztalatokat észlelt 
[132,200,201,202,203,204,205]. A tubus behúzás műtéti módszere viszonylag hamar 
elterjedt és az endoszkópos módszernél szélesebb körben lett használva, amellett, hogy 
az endoszkópos eljárásról is születtek közlemények [206,207,208,209]. 
Magyarországon Imre (1965) majd Horváth,  Kotsis, Csikos, E.Szabó, Ondrejka, Vörös, 
Rónay, Kovács, Gehér, Csontos  [28,210,211,212,213,214,215,216,217,218] közöltek 
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műtéti tubusbehúzással eredményeket, többen módosítva Mousseau eredetileg leírt 
módszerét. Az endoszkópos beültetési mód térhódítását az eszközök fejlődése és az 
endoszkópos technikák finomodása tette lehetővé, eredményeiről Kupcsulik majd 
Palotás, Kovács és magam számoltunk be [32,144,155,185,219,220]. Az öntáguló 
stentek megjelenése és hozzáférhetővé válása Magyarországon is megszaporította az 
alkalmazást és esetközléseket [56,219,221,222,223,224].  

Ong (1971) a reszekciós műtétek kapcsán végzett collaris anasztomózis ajánlását 
tette. Ennek előnye az intrathoracalis összeköttetéssel szemben az volt, hogy 
insuffitientiája nem okozott súlyos, nagy mortalitású mediastinitist, hanem csak nyaki 
nyálsipolyt, mely spontán gyógyhajlamot mutatott. A nyaki anasztomózis 
insuffitientiája gyakoribb volt, de a beteg számára nagyobb biztonságot jelentett 
[53,225]. Nakayama, McKeown (1972) a nyaki anasztomózis módszerével dolgozta ki a 
három lépéses reszekció módszerét. Ennek során laparotomiából a pótlásra szánt szerv 
izolálását és mobilizációját végezték el (gyomor, colon), jobb oldali thoracotomiából a 
nyelőcső subtotalis exstirpatióját, majd collaris metszésből készítették el az 
anasztomózist a nyelőcső csonk és a pótlásra használt szerv között [226]. 

Orringer (1978) bevezette újra leírva a Denk (1913) által cadaver kísérletekben 
kidolgozott transhiatalis „vak disszekciós” nyelőcsőkiirtási módszert [227], melyet 
Turner (1931) már sikerrel alkalmazott antethoracalis bőrcső pótlás második lépésben 
való végzésével [228]. A beavatkozás helye a nyelőcső műtétek körében sok vita tárgya 
lett, számos vélemény eleve palliatív módszernek ítélte [54,229,230,231,232]. A 
mellkas megnyitás nélküli exstirpáció előnyeiként a kisebb műtéti megterhelés, 
légzésmechanikailag kedvezőbb posztoperatív szak, kisebb posztoperatív fájdalom, 
rövidebb műtéti idő sorolható fel, hátrányként a thoracothomiánál rosszabb 
áttekinthetőség, kiterjesztett lymphadenectomia kivitelezhetetlensége jelentkezett. A 
vak disszekció módszere a biztonság és szövődmények (műtét közbeni sérülés: pars 
membranacea tracheae, vena azygos, nervus laryngeus recurrens, ductus thoracicus, 
pleura, pericardium) számának elfogadható szintje érdekében a műtéti módszer 
végzésében való jártasságot igényel [233,234,235].  

A 80-as években az aneszteziológia, intenzív terápia, respirációs módszerek, 
műtői berendezések és technikai háttér komponensei jelentős lépéseket tettek [236,237]. 
A műtéti eredmények javulása mindezek mellett mértéktartó volt, mely az adjuváns 
kezelési módszerek igényét hozta létre. A kemoterápia és irradiáció a sebészeti kezelés 
kiegészítőjeként kapott szerepet, helyében és megítélésében nem volt konszenzus 
[94,122,238,239,240,241,242]. Az irradiáció külső sugárforrásból történő módszere 
mellett felmerült az intraluminális alkalmazás lehetősége. Az első kísérletek 
intraluminális sugárkezeléssel, Radium-226 kapszula és Au-198 drót bevezetésével 
történtek [122]. Ezen technikák nehézkesek voltak, bizonytalan pontosságú dozírozást 
biztosítottak. A kézi utántöltés módszerét felváltó after-loading készülékek megjelenése 
jelentősen csökkentette a bizonytalanságot (LMR-15 Toshiba, Selectron, MeV CGR 
Curietron). Henscke és Bottrill közölte az első kedvező eredményeket [122,243,244].      

A reszekciós műtétek recidíváinak lokalizációja és a reszekátumok 
(nyirokcsomó mezők) kórszövettani feldolgozása (Akiyama, Hirota munkássága) 
valamint kórbonctani elemzések (Anderson, Attah, Mandard közlései) nyomán új 
kezelési elvek fogalmazódtak meg a 80-as években [13,26,57,114,142,245]. Az ajánlás 
a reszekció kiterjesztésére a subtotalis oesophagektomia, a nyelőcső „en block” 
eltávolítási módja, és a 3 mezős lymphadenectomia volt. E javaslat követésével született 
eredmények meggyőzően jobbak voltak [45,103,108,246,247,248,249,250,251,252], 
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teljes konszenzus azonban máig nem jött létre. A dilemmák változatlanul fennállnak 
számos kérdésben: milyen behatolásból történjen a reszekció (thoracotomia, 
transhiatalis), halasztottan vagy azonnal történjen a pótlás, mely szervvel történjen a 
pótlás (gyomor, colon, jejunum, szabad autograft), milyen úton történjen a pótlás 
(ortotópikus, retrosternalis, antethoracalis), hogyan készüljön az anasztomózis 
(egysoros, kétsoros, süllyesztett technikájú), milyen varróanyagot használjuk, csomós 
vagy tovafutó legyen-e a varrat, varrógépet használjunk-e.  

A 90-es években nyert teret világszerte a neoadjuváns terápia, mely a responder 
betegcsoportnál downstaging-et és az operabilitási mutatók javulását eredményezte 
[253,254,255,256,257,258,259].  

A mucosára lokalizálódott korai carcinomák esetében endoszkópos 
mucosektomiával indult tapasztalatszerzés [260]. 

A minimálisan invazív sebészeti eljárások elterjedésével a nyelőcső 
sebészetében is megjelentek a laparoscopos és thoracoscopos, illetve ezeknek kézzel 
asszisztált műtéti változatai [261,262,263,264,265,266,267]. Ezen eljárások helye a 
sebészeti fegyvertárban még nem kidolgozott. Nem a technika, hanem a sebészeti-
onkológia és minimál-invazivitás elveinek egyeztetése jelenti a nehézséget. 

A palliatív kezelés paradigmájának változását hozta az öntáguló fémstentek 
megjelenése [268,269]. Az összehasonlító értékelések egyértelművé tették, hogy az 
endoszkópos módszerrel történő stent beültetés mortalitása, szövődmény rátája jobb a 
műtéti tubus-behúzásénál [52,120,116,270,271]. A rigid tubusoknál jobb mortalitási és 
szövődmény mutatókkal, könnyebben, egyszerűbben ültethetők be az öntáguló stentek. 
[10,144,272,273,274].  
 
2. CÉLKITŰZÉSEK 
 
           A tanulmány fő célja az endoprotézis beültetés módszerének vizsgálata a 
használhatóság szempontjából a malignus eredetű nyelőcsőszűkülettel rendelkező 
betegek palliatív kezelésénél. 
1. Vizsgálni kívántam az 1984 és 2004 közötti időszakban a Semmelweis Egyetem I. sz. 
Sebészeti Klinikáján jelentkezett malignus nyelőcsőszűkületes betegek 
jellegzetességeinek változásait, melyek befolyásolják a palliatív kezelést. 
2. Vizsgálni terveztem az endoprotézis beültetés módszerének használhatóságát. A 
használhatóság mércéjének: 

 a sikeres elvégezhetőséget,  
 a nyelési panaszok rendezését,  
 a szövődmények fajtájának és számának elfogadható mértékét, 
 a szövődmények kezelhetőségét,  
 a szövődmények megelőzhetőségét, 
 a protetizált betegek életminőségének javulását, 
 a sikeresen kezelt betegek túlélési mutatóinak javulását tekintettem. 

3. Meghatározni kívántam az endoprotézis beültetés helyét a palliatív kezelések 
rendszerében.  
4. Célul tűztem ki az indikációk és kontraindikációk pontos megjelölését. 
5. Célja volt a vizsgálatnak a sikerességet befolyásoló tényezők megállapítása. 
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3. MÓDSZEREK 
   
3.1. A statisztikai analízis módszerei 
 

A betegek adatainak rögzítése az 1984-2004 között folytatott vizsgálat során az 
első években lukkártyás kartonokon, majd a Microsoft Excel program segítségével 
történt. A betegek követése járóbeteg szakrendelésünkön kontroll vizsgálatokkal és 
kérdőíves módszerrel valósult meg. Retrospektív adatgyűjtéssel egészítettem ki a 
menetközben keletkező hiányosságokat. A túlélési adatokat a Közigazgatási és 
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalától lekérdezve szereztem be. 

Az adatok elemzése az SPSS 15.0 (SPSS Inc., Chicago, IL., USA) programmal 
történt. Az eredmények, átlagok numerikus, százalékos értékeit, szélsőértékeit 
(terjedelem), standard deviációit (SD), 95%-os konfidenciaintervallumait (CI) 
ismertetem.  
A nyelőcsőtumor eredetű fistulás betegcsoportban végzett statisztikai elemzés során a 
folytonos változók összehasonlítását páronként Student t-teszttel és egy-szempontos 
variancia-analízissel (Oneway ANOVA) végeztem el. A nem folytonos, kvantitatív 
változók összehasonlítása kereszttábla-analízis (Pearson Chi-Square teszt) módszerével 
történt. A korreláció értékelését lineáris regresszió-analízissel végeztem. A 
nyelőcsőtumor eredetű fistulás betegcsoport értékelt adatainak gyakorisági eloszlását a 
hisztogram elemzésével állapítottam meg. Ugyanezen adatok inhomogenitását a 
klaszterelemzés módszerével tovább vizsgáltam (Ward-metódus), majd az így adódó két 
szegmens értékeit összehasonlítottam.   

A túlélések összehasonlítását (nem cenzorált adatok) a Cochran, Mantel-
Haenszel féle log-rank teszttel végeztem, a szignifikancia szintjét p<0,05 értéknél 
állapítottam meg. Az összes p érték kétoldalas. 
 
 
3.2. Kezelési módszerek 
 
3.2.1. Endoprotézis beültetés műtéti módszerrel 
 
3.2.1.1. Feltételek és javallatok 
 
           A műtéti endoprotézis beültetés általános érzéstelenítést (narcosis) igényel. 
Ennek tolerálhatóságához megfelelő szervrendszeri, élettani tartalékokkal szükséges a 
betegnek rendelkeznie. Szükséges a kiegészítő betegségeknek kompenzált állapota, az 
anesztézia  megfelelő tervezése és előkészítése. A műtéti kockázatot a betegek 
(általában) rossz általános állapota, inaniciója fokozza. Speciális problémáját jelentheti 
az intratrachealis narcosisnak és lélegeztetésnek oesophago-respiratórikus sipoly léte. 
Tracheára lokalizálódó sipolynál lehetséges a léziót átintubálni (a tubus mandzsettája a 
kérdéses terület alatti pozícióban), főhörgő érintettsége esetén endobronchiálisan 
intubálni (jobb oldalra), vagy szeparált lélegeztetést biztosító kétlumenű tubust 
használni (Carlens, Robertshaw). További probléma forrása lehet a beteg légutainak 
szűkülete, mely az intubáció és a lélegeztetés nehézségét képes okozni. 

A premedikációt a beteg állapotához szükséges igazítani. Atropin, pethidin 
(Dolargan), promethazin (Pipolphen), midazolam (Dormicum), diazepam (Seduxen) a 
szóba jövő medikáció.  
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A beteg műtéti előkészítése során a nyelőcső flóra dezinficiálására is gondot kell 
fordítani, metronidazol (Klion), neomycin per os alkalmazásával. 

Klinikai gyakorlatunk szerint a műtéti tubusbehúzás indikációját azon esetek 
képezik, ahol a szájüreg felől a szűkület a vezetődrót számára nem bizonyult 
átjárhatónak és a műtéti beavatkozás feltételeinek megléte lehetővé teszi annak 
megkísérlését, hogy a vezetődrótot alulról, gyomor felől átjuttassuk a szűkületen. 
(Amennyiben e kísérlet eredménytelen, supportív táplálhatósági céllal katéter 
gastrostomia vagy jejunostomia készíthető). 
 
3.2.1.2. A protézis megválasztása 
 
            A műtéti módszer alapvetően a rigid tubusok (Mousseau-Barbin, Medoc, 
Gourevitch, Gottstein, Guisez, Häring, Celestin, Atkinson, Wilson-Cook, Tygon) 
beültetésére kidolgozott eljárás.  
Műtéti beültetésre a Rüsch (Häring), Wilson-Cook, Atkinson tubusokat használtuk. A 
tubus anyagának szilárdsága a módszer kivitelezhetőségének egyik feltétele. 
A műtéti tubusbeültetés során a protézis hosszának precíz megválasztása fontos (a 
metodikából eredően – lásd a továbbiakban). A protézisek némelyike méretre vágható. 
Gyakorlatunkban nem használtunk házilag előállított Tygon tubusokat.  
   
3.2.1.3. A laparotomia helyének megválasztása 
 
            Az endoprotézis beültetés műtéti módszere során a gyomor corpus felső 
harmadában a cardia alatti területnek megfelelően szükséges manipulációt végezni, 
ezért felső-medián vagy paramedián laparotomát ejtünk. A metszés hossza megfelelő 
alkatú beteg esetén, lehet minilaparotomia is.  
 
3.2.1.4. Műtéti technika 
 

Előemelve a gyomrot, az elülső felszínen, lehetőleg magasan, a cardiához közel 
két tartóöltés között minigastrotomiát készítünk. A gastrotomia nyílásán keresztül a 
cardiába, majd a nyelőcsővön felfelé vezetődrótot, vagy vezetődróttal megsínezett 
műanyag szondát vezetünk. A vezetődróton tágító szondasorozattal (szükség szerint) a 
tumoros lumen tágítása végezhető. A tágítás céljára steril tágító eszközt szükséges 
használni.  

A szájüregben megjelenő vezetőre behúzó fonalat erősítünk és azt lehúzzuk. A 
lehúzó fonal vagy szonda szájüregi végéhez rögzítjük (öltéssel) a behúzandó tubus 
endoprotézist. A protézist lehúzva, annak tölcséres vége a szűkületben megakadva 
feltámaszkodik. A lehúzás képerősítős röntgen készülék segítségével követhető. A 
protézis hosszát kívánatos úgy megválasztani, hogy a gastrotomia nyílásán kiérve mód 
nyíljon a lehúzó fonalról (szondáról) levágni (leoldani). Lehúzó szondaként jól 
használható megfelelő méretű Thiemann-katéter, melybe a protézis disztális végét 
behúzva kihúzható átöltő fonallal lehetséges rögzíteni. Ezen technika segítségével nem 
szükséges a protézisnek a gyomorba vagy gastrotomia nyílásába érnie.  
Egyes tubusokhoz a disztális vég felől feltolható kúpos ellendarab (muff) tartozik  mely 
a proximális irányú migrációt akadályozza (Rüsch tubus). Ezen kiegészítő felhelyezése 
a tubus jó pozícióba állítása után végezhető, ugyanekkor helyezhető fel az antireflux 
szelep is.  
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A protézis megfelelő pozíciója esetén a gastrotomiás nyílást két rétegben, a 
hasfali sebet rétegesen zárjuk. 

A gastrotomiás nyílás nyitott állapota során végig gondot kell fordítani a 
(gyakran pangó) gyomortartalom hasüregi, sebvonalbeli kontaminációjának elkerülésére 
szívással, izolációval. 
A beteg per oralis táplálása a gyomorvarrat biztonságossá válása után megkezdhető. A 
szeptikus szövődmények nagy gyakorisága miatt az antibiotikus profilaxis jelentősége 
kiemelkedő.  
  
3.2.2. Endoprotézis beültetés endoszkópos módszerrel 
 

A SE. I.sz. Sebészeti Klinikán 1979 óta alkalmazott (push through) endoszkópos 
protézis beültetési módszer során a feltételekre és javallatokra vonatkozó vizsgálatokat 
követően az alábbi lépésekben történik: a szűkület helyének pontos megjelölése, a 
felhasználandó protézis megválasztása, a vezetődrót átvezetése a szűkületen, a lumen 
szükséges mértékű feltágítása, a protézis levezetése, ellenőrző vizsgálatok elvégzése, a 
beteg utógondozása (vagy erről szóló rendelkezés). 

Szükséges feltétele a beavatkozásnak a beteg éhgyomri állapota (aspiráció, 
suffokáció kockázata miatt). 
 
3.2.2.1. Premedikáció, anesztézia 
 
           Az endoszkópos endoprotézis beültetés történhet éber állapotban és narkózisban 
egyaránt. A narkózis nem követelmény, de idős, rosszul kooperáló betegnél a beteg 
kérésére történhet. 
Az adható premedikáció a beteg psychés dekonnexióját, a nemkívánatos reflexek 
megelőzését, fájdalomcsillapítást szolgálja. A beavatkozást megelőzően 15-20 perccel 
alkalmazható. Gyógyszeresen atropin (0,02mg/ttkg), diazepam (Seduxen) (0,01mg/ttkg) 
használható a légzésdepressziós effektusra való különös figyelem mellett. A 
premedikáció szükségességének eldöntése egyedi mérlegelést igényel, rutinszerű adása 
nem szükséges.   

Helyi érzéstelenítés Lidocain spray vagy egyéb nyálkahártya-, felületi 
érzéstelenítésre használatos anyaggal végezhető, de a nyelési reflex teljes kikapcsolása 
az éber állapotban végzett beavatkozás során nem kívánatos (aspiráció veszély). 

Narkózis tervezése esetén, annak kockázati tényezőit előzetesen szükséges 
felmérni és mérlegelni. A narkózis medikációs és technikai oldala e beteganyagnál, 
különösen oesophago-respiratórikus sipoly fennállása esetén speciális feladatot 
jelenthet. 
 
3.2.2.2. A szűkület helyének megjelölése 
 
           A szűkület helyének pontos megjelölése szükséges a tubus vagy stent megfelelő 
pozícióba állításához. A protézis (felső) tölcséres részét közvetlenül a daganatos 
szűkület kezdetébe, perem részét a szűkület feletti szabad (tumor-mentes) szakaszba 
kell beállítani. 
E pont megállapítása (korábban elvégzett) endoszkópos vizsgálattal is lehetséges, de 
alkalmazott metodikánk során ezt képerősítővel rendelkező röntgen készülékkel végzett, 
felszívódó kontrasztanyagos nyelés vizsgálattal végezzük. A megfelelő pont 
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megállapítása után a beteg mellkasán röntgen árnyékot adó fém-jelet helyezünk el és azt 
ragtapasszal rögzítjük (25. ábra). Ügyelni kell arra, hogy a jelölés helyzete a beteg álló 
és a beültetés alatti fekvő helyzetében megváltozott lehet.  
 

               
 
 
 
 
 
 
 
 

25. ábra. A szűkület 
kezdetének megjelölése 
röntgenárnyékot adó 
fémanyaggal (ragtapasszal 
rögzített ampullareszelő) 

26. ábra. A vezetődrót átvezetése 
a szűkületen a szájüreg felől 
 

 
 
3.2.2.3. A protézis megválasztása 
 
           A protézis megválasztásánál többféle szempont merül fel. A mérlegelés egy 
részét a beültetés kivitelezése előtt szükséges megtenni.  

A protézis fajtájának megválasztása (amennyiben választék áll 
rendelkezésünkre) a morfológiai képnek megfelelően történik.  

A méretek megválasztása (átmérő, hosszúság). A protézisek egy része a kívánt 
méretre vágható. A protézisnek a tumor teljes hosszát át kell hidalnia, illetve túl kell 
érnie azon. Nem szerencsés (különösen a rigid tubusoknál), ha az alsó vége éppen a 
cardiára támaszkodik, mert a rekesz mozgása diszlokációt vagy migrációt okozhat. Az 
alsó harmadi szűkületeknél, rigid tubusok esetén jó, ha a protézis disztális vége a 
gyomorba ér, de a szemben lévő gyomorfalnak nekifeszülve szintén elmozdulhat. Hálós 
szerkezetű (uncoated) véggel rendelkező fém stentek a gyomorba szabadon lógva 
szövődményeket okozhatnak.   
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3.2.2.4. A vezetődrót átvezetése a szűkületen 
 
            A beavatkozás kritikus lépése. A vezetődrót levezethető a flexibilis 
endoszkópok munkacsatornáján keresztül, de ebben az esetben csak a szűkület felső 
nyílása látható, nem lesz információ a drót előrejutásáról az alsóbb szakaszokon. Ezért 
az esetleges tengelyeltérések, tasakok a perforáció veszélyét fogják jelenteni. 
Legbiztonságosabban folyamatos röntgen ellenőrzés mellett a szájüregen keresztül 
vezethető le a vezetődrót, miközben a nyelőcső-lument kevés felszívódó kontrasztanyag 
nyeletésével ábrázolni lehet (26. ábra). 
Vezetődrótként többféle, erre a célra kiképzett flexibilis véggel rendelkező acéldrót 
használható, melyeken azután a tágító szonda és a stent is (mint vezetősínen) letolható. 
(Keymed House, Southend on Sea, England) és (Savary-Gilliard Cook Medical Co. 
Winston-Salem, USA).  
Amennyiben kanyargós, zegzugos, szöglettöréssel rendelkező szűkület, illetve nagyfokú 
sztenózis nehezíti a vezető lejuttatását és a szokásos műfogások eredménytelennek 
bizonyulnak, megkísérelhető puha, rugalmas vezetődrót (angiográphiás, ERCP-hez 
használatos, stb.). Amennyiben a vezetődrót a gyomorba jutott, a stent beültetése nagy 
valószínűséggel kivitelezhető (sikertelenség esetén a módszer nem használható). 
    
3.2.2.5. A tumoros lumen szükséges mértékű feltágítása 
 
          A vezetődrótra különböző tágító eszközök tolhatók. Oliva formájú, fémből 
készült szondasorozat az Eder-Puestow (Keymed House Southend on Sea, England), 
flexibilis műanyag a Savary-Gilliard féle (Wilson-Cook Medical Inc. Winston-Salem, 
USA) szondasorozat (27. ábra). A Savary-Gilliard eszköz használata óvatosabb, 
kíméletesebb, a beteg számára jobban tolerálható tágítást tesz lehetővé. A tágítást 
mindig lépésenként növelve a méretet, fokozatosan végezzük. 
 

A tágítás manővere közben módunk van 
megítélni a tumoros szűkület keménységét, 
fizikai ellenálló képességét, „tágulási 
hajlamát”. Ez fontos gyakorlati információ 
annak megítélésében, hogy mennyire kell a 
protézis korai elmozdulásával számolnunk és 
mennyire szükséges a lument feltágítani. 
Kemény, nem táguló esetekben a szűkületen 
átvezetett műanyag duodenum szondát néhány 
napig helyben hagyva a szűkület feltágulása 
jön létre. 

 

A rigid tubusok esetén a tubus külső 
átmérőjének megfelelő mértékben szükséges 
elvégezni a tágítást. Az öntáguló stentek 
csupán a levezetésükhöz szükséges tágasságot 
igénylik, ezért gyakran nincs szükség tágító 
kezelésre. 

         
 
 
 
 
 

27. ábra. Tágítás Eder-Puestow 
dilatátor eszközzel. A 
beavatkozás röntgen képerősítő 
berendezés kontrollja alatt 
történik 

A tágítás kivitelezése közben mód nyílik 
megítélni azt is, hogy a beültetett tubus fog-e 
légúti kompressziós szindrómát okozni.    
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3.2.2.6. Az endoprotézis levezetése 
 
          A merev, fix átmérőjű tubus-endoprotéziseket olyan kiegészítő eszközön toljuk 
le, melynek átmérője úgy illeszkedik a protézis belső keresztmetszetéhez, hogy az 
oldalirányba ne mozdulhasson el. A kiegészítő eszközt, mely ily módon sínezi a 
protézis levezetési útját, a vezetődróton toljuk át a szűkületen és a beültetés végéig 
állandó helyzetben tartjuk. Erre a célra használható eszköz lehet megfelelő átmérőjű 
Boas-szonda, de lehet speciálisan e célra készült vezetőnyárs, mint a Savary-Gilliard 
eszköz.   
 

A vezetőn a protézist rigid vagy 
szemiflexibilis toló-eszközzel 
juttatjuk a szűkületbe, a letolás 
közben röntgen képerősítő 
berendezéssel követve az 
előrehaladást (28. ábra). 

   

Toló-eszköz céljára 
gyakorlatunkban a merev Storz 
endoszkópot (Karl Storz Gmbh. & 
Co. KG, Tuttingen, Germany) vagy 
a Savary-Gilliard introducert 
használtuk (29. és 30. ábra). 
Az öntáguló stentek egy részénél a 
szerkezet önmaga tartalmazza a 
vezetőnyársat, melyre a stent 
gyárilag van szerelve, beültetésre 
kész állapotban és a szükséges 
pozícióba juttatás után, a  

 
 
 
 
 
 

28. ábra. A prothesis haladását 
képerősítős röntgen berendezés 
monitorján követjük 
 

 

 

29. ábra. A protézis 
letolása Storz 
endoszkóppal 
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stent a megfelelő manőverrel „nyitható” (Ultraflex-stent) (31. ábra). Egyes stent 
féleségeket az applikátoruk űrterébe előzetesen be kell helyezni (Polyflex-stent) (32. 
ábra). Az öntáguló stentek levezetése is röntgen kontroll alatt történik (33. ábra).          
 

      
 
 
 
 
 

30. ábra. A protézis letolása a Savary-
Gilliard introducer eszközzel  

31. ábra. Ultraflex öntáguló 
fémstent beültetésre készen 
szerelve. A fonat lefejtődésével 
nyílik disztális irányból a 
protézis   

 
 

     
 
 
 
 
 
 

32. ábra. Polyflex műanyag stent 
behúzása a beültetés előtt az applikátor 
űrterébe 

33. ábra. Z-stent (Wilson-Cook 
Medical Inc. Winston, Salem, 
USA) levezetése közben, 
képerősítős röntgen berendezés 
monitorján követve 
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3.2.2.7. Ellenőrző vizsgálatok 
 
           A protézis helyzetét közvetlenül a levezetés után végzett felszívódó 
kontrasztanyagos nyelés röntgen vizsgálattal ellenőrizzük, kizárva a perforációs- vagy 
egyéb szövődményt és ellenőrizzük a protézis pozícióját (34. ábra).  
 

 
 
 
 
 
 

34. ábra. Ultraflex öntáguló fémstent beültetése alsó harmadi 
nyelőcsőtumor palliatív kezelésére. Kontrasztanyagos nyelés röntgen 
felvétel 

3.2.2.8. Az utógondozás feladatai  
 
           A beteg gondos felügyelete a protézis beültetését követően fontos az esetleges 
korai szövődmények idejében való felismerése érdekében. Szükséges figyelni a légzési 
funkcióra, fájdalom jellegére,  mértékére, subcutan emphysema stb. kialakulására.  
A beültetést követően egy ideig idegentest érzése lehet a betegnek. 
Fájdalomcsillapításra lehet szükség a szájüreg-, garat-, nyelőcsőbemenet területét ért 
irritáció miatt. Az öntáguló stentek tágulási ideje alatt végig fájdalmas panaszai lehetnek 
a betegnek. A protézis beültetést követően néhány órával per orálisan elkezdhet 
táplálkozni a beteg, folyadék fogyasztásával. Szükséges kioktatni arról, hogy a protézis 
szakaszán a falat bólust nem a perisztaltika fogja keresztülvinni, így az elfogyasztott 
ételnek megfelelő konzisztenciájúnak kell lennie. Szükséges megfelelő mennyiségű 
folyadék fogyasztásával a stent belsejének nyitva maradását biztosítani. Fel kell hívni a 
beteg figyelmét az étel darabosságának kerülésére, jól megrágott étel fogyasztására. 
Fontos kerülnie a tapadós, ragacsos jellegű ételek fogyasztását. A táplálék megfelelő 
adagokra való osztása is javasolandó. 
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A protézissel rendelkező betegek kontroll vizsgálata gondozás és követés jelleggel 
kontrasztanyagos nyelés röntgen vizsgálattal valósítható meg. A szövődmények (korai 
és késői) felismerése a korrekció jó esélyét biztosíthatja.  
 
3.2.3. Endoprotézis beültetés endoszkópos módszerrel műtéti szituációban 
 
           Exploratív műtét során (laparotomia, thoracotomia, collaris mediastinotomia, 
laparoscopos exploráció) amennyiben inoperábilis viszonyok állapíthatók meg és a 
nyelési panaszok palliációjának indikációja felállítható, mód van az endoprotézis 
endoszkópos beültetésére. Az adott szituációban mérlegelendő az, hogy a végzett 
exploráció, a nyelőcső reszekciójának kísérlete, mennyire károsította a nyelőcső 
vérellátását, adventiciájának-, falának épségét. Amennyiben ez kétségeket okoz, javasolt 
a protézis beültetési kísérlet későbbi időpontra halasztása. Ha biztonsággal 
kivitelezhetőnek látszik, érdemes a műtéti szituációban elvégezni a protézis beültetést.  
A beültetési metodika ezen esetekben hasonló az éber állapotban végzett 
beültetésekéhez. Segítséget nyújt a képerősítős röntgen berendezés és a szondán át 
nyelőcsőbe fecskendezhető felszívódó kontrasztanyag. Szükséges a szűkület felső 
pontjának megjelölése, vezetődrót lejuttatása, a lumen szükség szerinti feltágítása. Ezek 
után a szájüreg felől letolható a megválasztott protézis. 
 
3.3. Beavatkozások 
 

A Semmelweis Egyetem I. sz. Sebészeti Klinikáján 1984 és 2004 között 2092 
malignus tumor által nyelőcsövet érintő eset jelentkezett. Közülük 1996 nyelőcsőtumor, 
71 tracheobronchialis tumor, 25 mediastinalis tumor volt.  
 

 
 

35. ábra. 2092 nyelőcsövet érintő tumor a SE. I. sz. Sebészeti Klinika 20 éves 
beteganyagában 
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A betegek közül az előzetes vizsgálatok alapján 1262 beteg inoperábilisnak, 830 
reszekciós műtétre alkalmasnak látszott. A műtétre került betegek közül 488 betegnél 
reszekció történt, 342 betegnél exploráció volt a beavatkozás. Az exploráció 
thoracotomiából: 48, laparotomiából: 281, thoracolaparotomiából: 2, collaris 
mediastinotomiából: 10 betegnél történt. Összesen 1604 beteg került az inoperábilis 
betegek csoportjába (35. ábra). Ezen betegeknél jöhetett szóba palliatív célú kezelés a 
továbbiakban. 

A táplálkozási zavar palliatív kezelésére azon betegeknél volt szükség, ahol a 
dysphagia a pépes, vagy annál hígabb konzisztenciájú étel ismétlődő elakadását okozta, 
valamint olyan esetekben ahol oesophago-respiratorikus sipoly volt kimutatható. 
Összesen 1526 betegnél állt ez fenn. Az első indikációs csoportba 1292 beteg került, 
234 betegnél képezte fistula az indikációt. 78 beteg esetében nem volt meg a protézis 
beültetés indikációja, közülük 46 betegnél a szűkület mértéke ezt nem tette szükségessé 
és a protézis helyben maradását sem tette lehetővé, míg 32 betegnél a nyelési 
nehézséget reflektórikus dysphagia okozta. 

A nyelőcső endoprotézis beültetése műtéti úton (3.2.1. fejezetben ismertetett 
módszerrel behúzva): 41 betegnél, endoszkópos módszerrel (3.2.2 fejezetben ismertetett 
módszerrel betolva) 824 betegnél történt. Az utóbbi 824 esetből 61 betegnél az 
exploratív műtét során (thoracotomia: 6, laparotomia: 54, thoraco-laparotomia: 1 
esetben) végeztük el a protézis beültetését.  

762 esetben a protézis beültetése endoszkópos módszerrel a beteg éber 
állapotában, 1 esetben narkózis alatt történt. 

 
1. táblázat. Sikertelen protézis beültetési kísérletek 
 
A sikertelenség oka Eset  
Szájzár 1 1,3 % 
A szűkület nem tágítható fel 1 1,3 % 
A protézis levezetés közben elakad 1 1,3 % 
A cardia területén a protézist a gyomorfal visszatolja  14 18,7 % 
A vezetődrót nem levezethető (teljes elzáródás) 25 33,3 % 
Nagy fokú anguláció, axis deviáció a tumoros lumenben 7 9,3 % 
Külső kompressziós szűkület - azonnali migráció 2 2,6 % 
Nem elégséges a szűkület a protézis megtartására 1 1,3 % 
Széteső, tág, nekrótikus üreg  5 6,7 % 
Légúti kompressziós szindróma   4 5,3 % 
Aspiráció, suffokáció (exitus) 1 1,3 % 
Kooperáció hiánya 1 1,3 % 
Összesen 75 100 % 
 

A műtéttel (41 eset), műtét alatt endoszkópos módszerrel (61 eset) és éber 
állapotban endoszkópos módszerrel (763 eset) a protézis beültetések száma összesen 
865 volt.  
75 beteg esetében csak a beültetés kísérlete történt meg (1. táblázat). Ezen esetekben a 
protézis beültetés lehetetlensége (sikertelensége) nem volt előre látható.  
234 beteg esetében oesophago-respiratórikus fistula volt a protézis beültetés indikációja, 
30 dysphagia miatt protézis beültetésen átesett betegnél jelent meg a beültetés után 
sipoly, így a fistula miatt kezelt betegek száma összesen 264 volt (36. ábra). A fistula 
palliatív kezelésére 188 sikeres endoprotézis beültetés történt. 
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A felhasznált endoprotézis 809 esetben (93,5 %) a fémspirállal merevített Häring 
típusú Rüsch tubus (Willy Rüsch AG. Kernen. Germany), 13 esetben műanyag Wilson-Cook 
tubus (Wilson-Cook Medical Inc. Winston-Salem. USA), 1 esetben Atkinson tubus (Key Med. 
Ltd. Southend on Sea. England), 38 esetben Ultraflex (coated) öntáguló fém-stent (Boston 
Scientific Co.Watertown. USA), 4 esetben Z-stent (Wilson-Cook Medical Inc. Winston-Salem, 
USA) volt (37. és 38. ábra). A Rüsch tubusok 93,5 %-os használatának indoka a széleskörű 
használhatósága és beszerezhetősége volt (2. táblázat). Öntáguló fém-stenteket (Ultraflex, Z-
stent) 1996 óta használtunk. A beszerezhetőség és finanszírozási nehézségek a protézis  
választás lehetőségét nem mindig tették lehetővé.  
 
2. táblázat. Beültetett nyelőcső endoprotézisek 
 
Protézis Első beültetésként Ismételt beültetésként Öszesen 
Rüsch ( Häring) 809 30 839 
Ultraflex stent 38 7 45 
Wilson-Cook tubus 13 1 14 
Z-stent 4 1 5 
Atkinson tubus 1  1 
Összesen 865 39 904 
 

A légutakat is érintő szűkület miatt 3 beteg esetében légúti stent beültetése 
történt (Országos Korányi TBC. és Pulmonológiai Intézet Bronchológiai Osztályán).  

2 beteg esetében palliatív céllal a protézis beültetést megelőzően laser terápia 
történt (Flór Ferenc Kórház. I.sz. Belgyógyászati Osztályán).  
 

 
 
36. ábra. Oesophago-respiratórikus fistulával rendelkező betegeken történt 
beavatkozások 
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A protézis beültetést 133 beteg esetében irradiációs kezeléssel kombináltuk. 120 
esetben intraluminalis LDR, 2 esetben HDR és 11 esetben Teleterápia történt.  A 
protézis beültetésben nem részesült betegek (739) közül 126 részesült sugárkezelésben 
(107 LDR, 10 HDR és 19 Teleterápia). Kemoterápiát a protetizált betegek közül 56, a 
nem protetizáltak közül 40 beteg kapott.  
A 865 endoprotézis beültetésben részesült beteg közül 252 esetben (29,1 %) észleltünk 
kezelést igénylő szövődményt (3. táblázat), mely miatt műtéti beavatkozásra 26 esetben 
volt szükség, ez 7 esetben a migrált protézis műtéti eltávolítása, 1 esetben cseréje 
(műtéti eltávolítás és újabb protézis beültetése), 2 esetben perforációs szövődmény miatt 
mediastinalis drenázs műtét, 16 esetben supportív célú katéter-gastrostomia készítés 
volt (4. táblázat).  
Endoszkópos reintervencióval kezeltük a szövődményt 146 esetben, ismételt 
endoszkópos reintervencióra 17 esetben volt szükség. Az endoprotézissel kezelt 865 
beteg közül összesen 42 esetben (4,9 %) vált szükségessé a szövődmény 
megoldhatatlansága miatt, a további táplálhatóság érdekében katéter-gastrostomia, PEG 
illetve jejunostomia készítése. 
 
 

                     
 
 
 
 
 
 
 

37. ábra. Gyakrabban 
beültetésre került nyelőcső 
tubusok. A : Wilson-Cook. B: 
Atkinson. C: Rüsch 

38. ábra. Öntáguló 
fémstentek (Wilson-
Cook Z-stent) 
 

 
A protézis beültetés szövődményei miatti 42 eseten kívül összesen 127 betegnél 
készítettünk supportív táplálási lehetőséget biztosító szondabeültetést. Gastrostomia 146 
esetben, PEG 15 esetben, jejunostomia 8 esetben készült (35. ábra).   
612 beteg csak konzervatív jellegű supportív kezelésben részesült. 
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3. táblázat. A 865 nyelőcső endoprotézis beültetés szövődménye  
 
Szövődmény Beültetés során Korai Késői Összesen 
  Migráció (ismételten 13) 21 (2,2%) 8 (0,8%) 88 (9,4%) 117 (12,4%) 
  Perforáció 7 (0,7%)   7 (0,7%) 
  Haemorrhagia   10 (1,1%) 1 (0,1%) 6 (0,6%)  17 (1,8%) 
                 (letális) 1 (0,1 %)    
  Légúti kompresszió  7 (0,8%) 1 (0,1%)  8 (0,9%) 
                 (letális) 1 (0,1%)    
  Korai váratlan halálozás  21 (2,2%)  21 (2,2%) 
  Protézis eldugulása   12 (1,3%) 12 (1,3%) 
  Tumor felülnövekedés   29 (3,1%) 29 (3,1%) 
  Fistula képződés    5 (0,6%) 5 (0,6%) 
  Fistula újdonképződés   3 (0,1%) 3 (0,1%) 
  Aspiratio  5  (0,5%)   5  (0,5%) 
                (letális) asfixia 1 (0,1%)    
  Reflux   28 (3,2%) 28 (3,2%) 
Összesen 50 (5,8%) 31 (3.3%) 171 (19,8%) 252 (29,1%) 

 
 
4. táblázat. A nyelőcső endoprotézis beültetések szövődményeinek kezelésére 
végzett beavatkozások 
 
Szövődmény Beavatkozás  Ismételt beavatkozás  Ismételt 

beavatkozás 
 

Migráció Endoszk. korrekció  38 Endoszk. csere 4 Gastrostomia  11 
 Endoszk. csere  15 Endoszk. eltávolítás 7 PEG 3 
 Endoszk. eltávolítás  38 Újabb protézis 6 Jejunostomia 4 
 Műtéti eltávolítás 7 Gastrostomia              5   
 Műtéti csere 1 PEG 1   
Perforatio Endoszk. protézis beült. 5 Gastrostomia 1   
 Műtét 2     
Vérzés Haemostipticum 16     
Légúti kompresszió Endoszk. eltávolítás 7     
Protézis eldugulása Endoszk. desobliteratio 10     
 Endoszk. csere 2     
Tu. felülnövekedés Endoszk. korrekció 3     
 Endoszk. csere 1     
 Endoszk. eltávolítás 1     
 Protézisbe protézis 8     
 Gastrostomia 16     
Fistula képződés Endoszk. korrekció 6     
 Endoszk. csere 1     
 Protézisbe protézis 1     

 
 
3.4. A beteganyag értékelésénél használt specifikus módszerek 
 
           A beteganyag feldolgozása során a tumoros nyelőcsőszűkületre, mint 
kórállapotra vonatkozó általános megfigyeléseket és tapasztalatokat az összes (2092 
eset) értékelésével adom meg, míg az endoprotézis beültetésre vonatkozóakat az (1604 
eset) inoperábilis esetre vonatkoztatva. Az adatminta e választását a protézis beültetést 
befolyásoló tényezők meghatározhatósága teszi szükségessé.  

A betegek általános állapotának értékelésére a Karnofsky-performance indexet 
használtam [275,276]. Több életminőség mutató skála ismeretes, melyek információ 
tartalma nem gazdagabb: WHO scale és ECOG performans-status, QL (Quality of Life) 
index  [276]. 
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A dysphagia számszerű kifejezésére a Visick által kezdeményezett, Ogilvie és 
mások révén módosított dysphagia score-t használtam 
[56,130,219,253,277,278,279,280,281,282,283]. Fontos megjegyezni, hogy a nyelési 
zavar megítélését a betegek szubjektív megélése, toleranciája jelentős mértékben 
nehezíti. A protézis beültetés eredményességét számszerűsítő dysphagia értéket a beteg 
távozásakor rögzítettük, illetve a távozást követő 7 napon belül kontrolláltuk.   
A szövettani eredmények csoportosításában a WHO (1999) konvencióját használtam. 

A klinikai TNM besorolás a prospektív felmérés alatt Hermanek, Spiessl, Rösch 
(1997) majd Rubin (2007) revideált ajánlásával [284,285,286,287] történt.  

A klinikai stádium besorolást az AJCC (American Joint Committee on Cancer) 
és UICC (Union Internationale Contre le Cancer) Beahrs, Fleming majd Green (2006) 
[288,289,290,291] ajánlása alapján készítettem el.   
A légúti tumorok stádiumbeosztásában az IASLC (International Assotiation for the 
Study of Lung Cancer) által 1997-ben elfogadott Staging Committee javaslatot vettem 
alapul [69159,288].  

A cardia adenocarcinomáinak klasszifikációjában Siewert felosztását követtem 
[33,34,292]. 

 
4. EREDMÉNYEK 
 
4.1. A beteganyag jellegzetességei 

 
A tanulmány során az 1984-2004 évek között a Semmelweis Egyetem I. sz. 

Sebészeti Klinikáján 2092 nyelőcső szűkülettel rendelkező beteg jelentkezett. A betegek 
közül 916 csak a járóbeteg szakrendelésen, 1176 a fekvőbeteg állományban részesült 
ellátásban.  
 

 

36. ábra. Tumoros 
nyelőcsőszűkület miatt a 
SE. I. sz. Sebészeti 
Klinikán 1984 - 2004 
között jelentkezett 
betegek, nemek szerinti 
megoszlásban. Az 
esetszám a vizsgált 
időszakban növekedett 

 
 
A jelentkezett betegek éves száma a vizsgált időperiódus végére közel 
megkétszereződött (36. ábra). A vizsgált időszakban a klinika felvevőkörzete nem 
változott. 
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4.1.1. Kóreredeti, demográfiai jellegzetességek 
 

A nyelőcsőszűkület patológiai hátterében 1996 esetben a nyelőcső primer 
tumora állt, 1508 beteg bizonyult közülük inoperábilisnak.  

Tracheobronchialis eredetű tumor okozta a nyelőcső érintettséget 71 esetben, 
közülük 14 beteg korábban pulmonális reszekciós műtéten esett át, ezen esetekben az 
alapbetegség mediastinalis recidívája volt a nyelőcsövet érintő tumoros folyamat 
forrása, míg 56 további betegnél a kimutatott inoperábilitás miatt műtéti beavatkozás 
nem történt, ezen betegeknél az alapfolyamat progressziója eredményezte a nyelőcső 
érintettségét.  

 
5. táblázat. Az 1604 inoperábilis beteg demográfiai adatai  
 
 Nyelőcső tu. 

(1508 eset) 
Tracheobronchialis tu. 

(71 eset) 
Mediastinalis tu.  

(25 eset) 
Összesen  
(1604 eset) 

Életkor  60,6 (27-94) 60,2 (40-82) 60,7 (19-90) 60,5 (19-94) 
 SD:12,00 SD:10,68 SD:19,40 SD:12,08 
 CI:59,9-61,1 CI:57,6-62,7 CI:52,8-68,8 CI:59,9-61,1 
Nemek 5 : 1 4 : 1 1 : 1,8 4,8 : 1 
  Férfi 1260 57 9 1326 
  Nő 248 14 16 278 
 

A nyelőcsövet érintő 25 mediastinalis tumor közül primer 13 eset: lymphoma 10 
(non Hodgkin 8, Hodgkin 2), ismeretlen dignitású 3 eset. Szekunder tumor 12 eset: 
mamma carcinoma metasztázisa 7 esetben, retroperitonealis sarcoma metasztázisa 2 
esetben, ismeretlen primer tumor áttéte 2 esetben.   

A három betegcsoportból adódó, összesen 1604 inoperábilis eset demográfiai 
adataiban különbség a nemek arányában mutatkozik, magyarázatát a mamma tumor 
mediastinális metasztázisai adják (5. táblázat). Az oesophago-respiratorikus fistulával 
rendelkező betegek demográfiai jellemzőit a 8. táblázat tartalmazza.   
A vizsgált időperiódusban jelentkezett 2092 beteg körében a nemek arányának 
megoszlása változott. Míg az 1984-89-es periódusban 6,4:1 volt, az utolsó 5 évben az 
arány 4:1 lett. Ez a nők körében észlelhető relatív gyakoriság emelkedését jelenti (49. 
ábra).   
     
4.1.2. A panaszok és tünetek jellegzetességei  
 

A betegek első jelentkezésekor elmondott panaszai között nyelési zavar, 
fájdalmas nyelés, szegycsont mögötti és mellkasi fájdalom, heves köhögési rohamok, 
rekedtség, nehézlégzés, lázas állapot, gasztrointesztinális vérzés, fogyás, 
cachektizálódás fordult elő (6. táblázat). A vezető panasz a dysphagia volt, 95 %-os 
gyakorisággal. A betegek dysphagiára vonatkozó átlagos anamnézis ideje 5.9 hónap (0-
36), SD:3.17, CI:5.7-6.0 volt, e paraméter a vizsgált 1984 és 2004 közötti időszakban 
érdemben nem változott (37. ábra), mely arra utal, hogy a diagnosztikus lehetőségek 
javulása nem eredményezett koraibb ellátást.    

Teljes nyelésképtelenség a betegek 22,2 %-nál volt megállapítható (7. táblázat). 
A dysphagia score számértéke az összes inoperábilis betegnél (1604 eset) 1,78 volt, a 
közülük protézis beültetésre került betegeknél (865 eset) 1,93 volt.  

 44



Reflektórikus dysphagia az 1604 beteg közül 97 (6.1%) esetben volt 
kimutatható, közülük 32 betegnél (2%) volt súlyos fokú. A nyelőcsőtumor eredetű  
 
6. táblázat. Panaszok és tünetek az inoperábilis betegeknél 
 
 Nyelőcső tu. 

(1508 eset) 
Tracheobronchialis tu. 

 (71 eset) 
Mediastinalis tu. 

(25 eset) 
Összesen 

(1604 eset) 
Dysphagia 
 

1429   (94,8%) 69  (87,2%) 25  (100%) 1523  (95%) 

Odynophagia 
 

102  (6,8%) 9  (12,7%) 3  (12%) 114  (7,1%) 

Retrosternalis 
fájdalom 

98  (6,5%) 7  (8,8%) 2  (8%) 107  (6,7%) 

Köhögési roham 
 

319  (21,2%) 25  (35,2%) 4  (16%) 348  (21,7%) 

Rekedtség 
 

86  (5,7%) 18  (25,4%) 2  (8%) 105  (6,5%) 

Dyspnoe 
 

98  (6,5%) 18  (25,4%) 2  (8%) 118  (7,4%) 

Láz 
 

89  (5,9%) 24  (33,8%) 3  (12%) 116  (7,2%) 

Gasztrointesztinalis 
vérzés 

11  (0,7%) 1  (1,4%) 0 12  (0,7%) 

Fogyás 
 

1442  (95,6%) 65  (91,5%) 23  (92%) 1530  (95,4%) 

Cachexia 
 

565  (37,5%) 31  (43,7%) 18  (72%) 614  (38,3%) 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

37. ábra. Tumoros nyelőcsőszűkület miatt jelentkezett betegek átlagos 
anamnézis ideje az 1984 - 2004 közötti időszakban. A betegek első 
panaszaitól az ellátásig terjedő idő értéke szignifikánsan nem változott 
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szűkületek eseteiben 86 (5,7%), a légúti tumoroknál 10 eset (14,1%), a mediastinális 
tumorok eseteiben 2 (7,1%) a szűkület okozta nyelési zavarhoz a nyelési reflex 
zavarával járulva hozzá. Ezen betegeknél az ismétlődő aspiráció miatt légúti 
szövődmények (tracheitis, pneumonia), lázas állapot, kínzó köhögési rohamok, 
nehézlégzés jelentkeztek. 
 
7. táblázat. A dysphagia fokozata az inoperábilis betegeknél 
 
 Score 

érték 
Nyelőcső tu. 
(1508 eset) 

Tracheobronchialis tu. 
(71 eset) 

Mediastinalis tu. 
(25 eset) 

Összesen 
(1604 eset) 

Nincs 0 79  (5,2%) 2  (2,8%) 0 81  (5%) 
Szilárd étel  1 519  (34,4%) 21  (29,6%) 9  (36%) 549  (34,2%) 
Pépes étel  2 580  (38,5%) 27  (38%) 11  (44%) 618  (38,5%) 
Folyadék 3 330  (21,9%) 5  (20%) 5  (20%) 356  (22,2%) 
 

Az odynophagia önálló panaszként 81 betegnél jelentkezett (5%). Ezen betegek 
dysphagiája minimális volt. A fájdalmas nyelés a további 33 betegnél a nyelési 
panaszok részeként jelentkezett. A betegek jellemzően kompenzálni igyekeztek a 
nyelési nehezítettséget és a nyelési fájdalmat gyakran hosszasan tolerálták.    

A jellegzetesen folyadék fogyasztását követő heves köhögési roham aspirációra, 
vagy oesophago-respiratorikus sipolyra utaló tünet. Ezen tünet hátterében (a 97 eset - 
6,1% reflex-dysphagiát meghaladóan) 264 betegnél (16,4%) volt eosophago-
respiratorikus sipoly kimutatható (8. táblázat).   
 
8. táblázat. Az oesophago-respiratorikus fistulás esetek jellemzői  
 
 Nyelőcső tu  .

(1508 eset) 
Tracheobronch lis tu. ia

(71 eset) 
Mediastinalis tu. 

(25 eset) 
Összesen 
(1604 eset) 

Fistulás eset 243  (16,1%) 19  (27,1%) 2  (8%) 264  (16,4%) 
Demográfia     
Életkor (átlag) 
(év) 

56,9 (31-90) 
SD:11,9 

CI:55,4-58,4 

56,1 (40-72) 
SD:10,1 

CI:51,2-60,9 

39,1 (21-58) 
SD:26,2 

CI:-195,5-274 

56,7 (21-90) 
SD:11,9 

CI:55,3-58,2 
Nemek aránya 4,3 : 1 8,5 : 1 O : 2 4,3 : 1 
A szűkület kiterjedése (átlag) 
(cm) 7,7  (2-18) 

SD:4,3 
CI:7,2-8,3 

7,0  (2-14) 
SD:3,8 

CI:5,1-8,8 

4  (3-5) 
SD:1,4 

CI:-8,7-16,7 

7,6  (2-18) 
SD:4,2 

CI:7,1-8,2 
A primaer tumor lokalizációja (a nyelőcső régióijának megfelelően)  
Felső harmad 34  (14,0%) 1 (5,2%) 1  (50%) 36  (13,6%) 
Középső harmad 180  (74,1%) 16  (84,2%) 1  (50%) 197  (74,6%) 
Alsó harmad 29  (11,9%) 2  (10,5%)  31  (11,7%) 
A fistula lokalizációja 
Trachea 82  (33,7) 3  (15,8%)  85  (32,2%) 
Bifurcatio 29  (11,9) 6  (31,6%)  35  (13,3%) 
Jobb főhörgő 112  (46) 5  (26,3%) 1  (50%) 118  (44,7%) 
Bal főhörgő 19  (7,8) 2  (10,5%) 1  (50%) 22  (8,3%) 
Tüdőparenchima 1  (0,4) 3  (15,8%)  4  (1,5%) 

 
A rekedtséget panaszként jelző 105 beteg (6,5%) közül a gégészeti vizsgálat 97 

esetben a hangszalagok parézisét állapította meg, a nervus laryngeus recurrens léziójára 
utalóan. 

Nehézlégzés megélt panaszként a legnagyobb arányban (25,4%) a légút eredetű 
tumoroknál volt, de hasonlóan rossz légzési státussal rendelkeztek az oesophago-
respiratorikus sipollyal rendelkező betegek. 
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Lázas állapot súlyosabb formában 116 beteg (7,2%) esetében jelentkezett 
panaszként. A 38ºC értéket ismételten, tartósan meghaladó temperatúrát soroltuk e 
csoportba. A héttérben oesophago-respiratorikus fistulák, dysphagia okozta aspiráció, 
tumoros alapbetegség (tumorok nekrótikus folyamatai) álltak. A pontos ok nem volt 
mindig megállapítható.   

Gasztrointesztinális vérzés panaszként a hányadék véres jellegében jelent meg a 
betegek 0,7%-nál. Okkult formában gyakrabban volt feltételezhető, melyre a gyakori 
jelentős fokú anémia utalt (erre vonatkozóan nem történtek vizsgálatok). 

A testsúlyvesztés a nyelőcső malignus szűkületeinek jellegzetesen gyakori 
tünete volt, a betegek 95,4%-nál jelentkezett. Mértéke a tumoros folyamat fennállási 
idejével és a szűkület mértékével mutatott összefüggést. A nyelőcső eredetű tumoroknál 
értéke: átlag 10,9 (0-30) kg (SD:5,6; CI:10,6-11,2), a légút eredetű tumoroknál: átlag 
11,5 (0-24) kg (SD:5,7; CI:10,1-12,8), a mediastinális tumoroknál: átlag 11,1 (0-22) kg 
(SD:5,6; CI:8,8-13,2) volt. 

Cachexia 614 betegnél (38,3%) volt megfigyelhető klinikánkon való első 
jelentkezésük idején. 

  
4.1.3. A betegek általános állapotának jellegzetességei  
 
            Az általános állapotot kifejező Karnofsky performans index besorolást, a 
betegek első jelentkezésekor végzett felmérésnek megfelelően a 9. táblázat adatai 
tartalmazzák. A 3. besorolási kategória alattinak megfelelő állapotú beteg nem fordult 
elő, a betegek jelentősebb része a 6. kategória feletti csoportba került.   
 
9. táblázat. Az inoperábilis betegek általános állapotának jellemzése a Karnofsky 
performans index besorolással 
 
Index Nyelőcső tu. 

(1508 eset) 
Tracheobronchialis tu. 

(71 eset) 
Mediastinalis tu. 

(25 eset) 
Összesen 
(1604 eset) 

3. 13  (0,9%)   13  (0,8%) 
4. 41  (2,7%)   41  (2,6%) 
5. 178  (11,8%) 3  (4,2%) 1 (4%) 182  (11,3%) 
6. 529  (35,1%) 15  (21,1%) 12  (48%) 556  (34,6%) 
7. 389  (25,8%9 29  (40,9%) 5  (20%) 423  (26,4%) 
8. 303  (20,1%) 23  (32,4%) 7  (28%) 333  (20,8%) 
9. 55  (3,6%) 1  (1,4%)  56  (3,5%) 

 
    3.    a betegség egyes tünetei észlelhetők 
    4.    csak könnyű munkára képes, de ambuláns, önellátó 
    5.    munkaképtelen, néha segítségre szorul, nagyrészt ágyon kívül van 
    6.    munkaképtelen, gyakran segítségre szorul, nagyrészt ágyon kívül van 
    7.    korlátozottan önellátó, nagyrészt ágyhoz kötött 
    8.    kórházi kezelést igényel, de életveszély nincs 
    9.    nagyon beteg, intenzív kórházi kezelést igényel, rokkant 

 
 
4.1.4. Patológiai jellegzetességek  
 
           A nyelőcsövet érintő tumor kórtani jellegzetességének a nyelőcsövön való 
elhelyezkedését, kiterjedtségét, morfológiai megjelenését értjük.  
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A tumor legnagyobb gyakorisággal (56,9%) a nyelőcső középső harmadában 
volt található (10. táblázat). 10 esetben a tumor többszörös lokalizációban fordult elő (8 
esetben kettős, 2 esetben három ponton jelent meg). A cardiát elérő nyelőcsőtumorok  
 
10. táblázat. A nyelőcsövet érintő inoperábilis tumorok lokalizációja 
 
 Nyelőcső tu. 

(1508 eset) 
Tracheobronchialis tu. 

(71 eset) 
Mediastinalis tu. 

(25 eset) 
Összesen 
(1604 eset) 

Felső harmad 202  (13,4%)  2  (2,8%) 6  (24%) 210  (13,1%) 
  hypopharingsra terjedő 
 

14  (0,9%)   14  (0,9%) 

  laryngsra terjedő 
 

4  (0,3%)   4  (0,2%) 

  duplex 
 

4  (0,3%)   4  (0,2%) 

Középső harmad 829  (55%) 67 (94,4%) 16  (64%) 912  (56,9%) 
  felső harmadra terjedő 
 

36  (2,4%)  2  (2,8%)    38  (2,4%) 

  alsó harmadra terjedő 
 

71  (4,7%) 1  (1,4%)  72  (4,5%) 

  alsó harmadra, 
  cardiára terjedő  

7  (0,5%)    7  (0,4%) 

  alsó harmadra, cardiára, 
  gyomorra terjedő 

1  (0,1%)   1  (0,1%) 

  duplex 
 

2  (0,1%)   2  (0,1%) 

  multiplex 
 

1 (0,1%)   1  (0,1%) 

Alsó harmad 424  (28,1%) 2  (2,8%)  2  (8%) 428  (26,7%) 
   cardiára terjedő 
    

157  (10,4%)  1  (4%) 158  (9,9%) 

  cardiára,  gyomorra 
terjedő 
 

46  (3,1%)   46  (2,9%) 

  duplex 
 

2  (0,1%)   2  (0,1%) 

  multiplex 
 

1  (0,1%)   1  (0,1%) 

Cardia 53  (3,5%)  1  (4%) 54  (3,4%) 
  gyomorra terjedő  
   

12  (0,8%)  1  (4%)  13  (0,8%) 

 
 
száma 212 eset (13,2%) volt. Közülük 47 eset (2,9%) a nyelőcső alsó harmadának 
hosszú szakaszát és a cardián túl a gyomor subcardiális régióját is infiltrálta. 
Adenocarcinomának verifikált cardia tumor 196 eset volt (13%). A Siewert I. csoportba 
összesen 118 eset (60,2%), a II. csoportba 46 eset (23,5%), a III. csoportba 32 eset 
(16,3%) tartozott.   

A tumor kiterjedése átlagosan 7,9 cm volt (11. táblázat). A mediastinalis 
tumorok okozta léziók kisebb kiterjedésűek voltak.   
 
11. táblázat. A tumoros folyamat kiterjedése az inoperábilis betegeknél  
 

Nyelőcső tu. 
(1508 eset) 

Tracheobronchialis tu. 
(71 eset) 

Mediastinalis tu. 
(25 eset) 

Összesen 
(1604 eset) 

7,9  cm 7  cm 6,9  cm 7,9  cm 
(1-20) (2-14) (2-14) (1-20) 

SD:3,09 SD:2,91 SD:2,94 SD:3,09 
CI:7,8-8,1 CI:6,3-7,7 CI:5,6-8,1 CI:7,8-8,0 
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A tumoros folyamat morfológiai képe 1538 esetben (95,9%) a nyelőcsőfalat 
érintő tumoros beszűrődés, 66 esetben (4,1%) külső kompressziós sztenózis volt. 
Formailag kontúregyenetlenség, szűkület, teljes elzáródás, szöglettörés (anguláció), 
tengelyeltérés (axis-deviáció), kanyarulatosság (tortuozitás), ulceráció- recesszus 
képződés, endofitikus bedomborodás, széteső- nekrótikus üregképződés, külső 
kompresszió és oesophago-respiratorikus sipoly képe volt megfigyelhető (38. ábra).  
 

 
 
 

38. ábra. Az 1604 tumoros folyamat radiomorfológiai jellegzetessége. 
A – kontúregyenetlenség, B – szűkület, C – teljes elzáródás, D – 
szöglettörés, E – tengelyeltérés, F – kanyarulatosság, G – ulceráció, 
recesszus képződés, H – endofitikus bedomborodás, I – széteső, 
nekrótikus üreg, J – külső kompresszió, K – oesophago-respiratorikus 
fistula 

A radiomorfológiai jellegzetességek egymással kombináltan, többszörösen 
fordultak elő (12. táblázat). A morfológiai sajátosságok megoszlása az egyes 
betegcsoportok fontos jellemzői, a protézis beültethetőségi (kezelhetőségi) lehetőségek 
meghatározói. A nyelőcsőtumor eredetű esetekre jellemző volt a sztenózis képe. Ezen 
betegcsoport mutatta a legváltozatosabb megjelenési formát, az egészen enyhe 
kontúregyenetlenségtől a súlyos szöglettörésekkel, tengelyeltérésekkel, ulcerációkkal 
járó összetett képig.  
A légúti tumorok okozta nyelőcső elváltozások 59,2%-a ép nyálkahártyával borított 
bedomborodásként, külső kompressziós sztenózis volt. A további 40,8 %-ban a 
nyelőcső lumenében idegenszövet, tumoros beszűrődés volt kimutatható. A fistulás 
esetek aránya viszonylagosan több (27,1%) volt. A mediastinális elváltozások eseteiben 
hasonlóan a külső benyomat okozta lumenszűkület volt a leggyakoribb.    

Jellegzetes, az átlagostól eltérő patológiai képet mutattak az oesphago-
respiratorikus sipollyal rendelkező betegek (8. táblázat, 39. ábra). A sipoly 
manifesztációs ideje a panaszok kezdetétől átlagosan 7,3 (1-58) hónap (SD:4,25; CI:6,5- 
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12. táblázat. A radiomorfológiai jellegzetességek előfordulása az 1604 inoperábilis 
betegnél. 
 
 Nyelőcső tu. 

(1508 eset) 
Tracheobronchialis tu. 

(71 eset) 
Mediastinalis tu. 

(25 eset) 
Összesen 
(1604 eset) 

Kontúregyenetlenség 
 

66  (4,4%)   66  (4,1%) 

Szűkület 
 

1099  (72,9%) 26  (36,6%) 1  (4%) 1126  (70,2%) 

Teljes elzáródás 
 

71 (4,7%) 6  (8,4%)  77  (4,8%) 

Szöglettörés,  
tengelyeltérés, 
kanyarulatosság 

 
218  (14,5%) 

 
2  (2,8%) 

  
220  (13,7%) 

Ulceratio,  
recessus képződés 

242  (16%)   242  (15,1%) 

Endofitikus 
bedomborodás 

161  (10,7%)   161  (10%) 

Széteső,  
nekrótikus üreg 

125  (8,3%) 1  (1,4%)  126  (7,9%) 

Külső kompresszió 
 

 42  (59,2%) 24  (96%) 66  (4,1%) 

Oesophago-
respiratorikus fistula 

243  (16,1%) 19  (27,1%) 2  (8%) 264  (16,4%) 

 
 
 
8,1) volt (40. ábra). 17 betegnél a sipolyra jellemző tünetek a betegség első tünetei 
között jelentek meg. 4 beteg esetében a kórbonctani vizsgálat állapította meg a fistula 
fennállását.  

A sipollyal rendelkező betegek 
körében végzett etiológiai 
faktorokra vonatkozó vizsgálataink 
az alábbi paraméterekre 
vonatkoztak: 

 

  

 Lakóhely az ország 
területén 

 Lakóhely városi-vidéki 
jellege 

 Foglalkozás 
 Iskolai végzettség 
 Családi körülmények 
 Táplálkozási szokások 
 Alkohol-, nikotin addikciók 
 Kísérő-, illetve 

alapbetegségek  
Az adatok összehasonlításának 
eredményeként a fistulával 
rendelkező és nem rendelkező 
betegek között nem találtunk 
szignifikáns eltérést 
[61,62,63,144,155]. 

 
 

 
 
 
 

39. ábra. Oesophago-trachealis fistula 
oesophagoscopos képe 
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40. ábra. A fistula manifesztáció idejének megoszlása a a 243 oesophago-
respiratorikus fistulával rendelkező betegnél    
 

37

29

23

9

14
13 13

6

10

19

22
23

6

4

1 1 1
2

1
2

1
2

1 1 1 1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Hónap

Eset

 
 
A sipoly kialakulását megelőzően a 264 beteg közül 4-nél reszekciós műtét 

(cardia reszekció), 36 esetben műtéti exploráció, 30 esetben endoprotézis beültetés (3 
műtéti-, 27 endoszkópos úton), 41 esetben irradiációs kezelés, 18 betegnél pedig 
kemoterápia történt (36. ábra). A fistula képződésben oki szerepet játszó tényezőként az 
endoprotézis és az irradiáció merülhet fel. Ennek lehetőségét vizsgálva, a protézis 
beültetésen átesett betegeknél a fistula kialakulás helye 3 esetben a protézis tölcséri 
részével érintkező nyelőcsőfalon, 2 esetben a szöglettörés miatt a nyelőcsőfalhoz fekvő 
protézis végének megfelelően, míg 25 esetben a protézistől független (attól távoli) 
ponton volt található. Az adatok alapján nagy valószínűséggel megállapítható, hogy a 
protézis okozta szövődmény a fistula képződésben 5 esetben játszhatott szerepet. Ez az 
összes protézis beültetést számításba véve az esetek 0,6 %-át jelenti. 
Az irradiáció fistula kialakulásában betöltött szerepét vizsgáltuk. A 41 beteg közül 34 
LDR kezelésben részesült (6 eset 15 Gy, 13 eset 30 Gy, 13 eset 45 Gy, 2 eset 60 Gy 
dózisban). HDR kezelést 2 beteg kapott (12 és 24 Gy dózisban). HDR és teleterápia 
kombinációban 15 és 56 Gy dózissal 1 beteg részesült kezelésben. Külső sugárforrásból 
4 beteg kezelése történt (40, 60, 60, 64 Gy dózis). A fistula manifesztációs ideje a 
sugárkezeléshez viszonyítva átlag 4,4 (1-13; SD:2,98; CI:3,5-5,4) hónap volt. A fistula 
képződés sugárkezeléssel összefüggésbe hozható 4 esete, a sugárkezelést követő 4 héten 
belüli manifesztációs idejű esetek (LDR 15 Gy 2 eset; 30 Gy 1 eset; 45 Gy 1 eset). Az 
összes sugárkezelt nyelőcsőtumoros beteg esetére vonatkoztatva (összesen 259 eset, 
ebből 133 protézis beültetéssel kombináltan kezelt) 1,5 % a sugárkezeléssel 
összefüggésbe hozható fistula képződés.   
Az irradiáció azon esetekben járul hozzá a fistula kialakulásához irodalmi közlések 
szerint, ahol a tumor légutakban való megjelenése megállapítható. Ezen állapot egyben 
a sugárkezelés kontraindikációját is jelenti. A vélemények szerint a sugárkezelés a 
fistulák statisztikai gyakoriságának növekedésében a betegek hosszabb túlélésével és a 
fistula kialakulás (mint terminális szövődmény) „megélésével” hordoz jelentőséget 
[61,118,120,135,155,268,293,294].    

A nyelőcsőtumor eredetű fistulás betegek életkorára, anamnézis idejére, 
dysphagia fokozatára, testsúlyvesztésére, a tumoros folyamat kiterjedtségére vonatkozó  
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41. ábra. Az oesophago-respiratorikus fistulával rendelkező 243 
nyelőcsőtumoros és fistulával nem rendelkező 1750 beteg jellemzőinek 
összevetése során a fistulás betegek adatainak megoszlása kettős 
kurtozist mutat, a fistulával nem rendelkezők normális eloszlású 
görbéivel szemben. A. életkorok megoszlása ; B. a panaszok fennállási 
idejének megoszlása; C. a nyelési panaszok fokozatának megoszlása 
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42. ábra. Az oesophago-respiratorikus fistulával rendelkező 243 
nyelőcsőtumoros és fistulával nem rendelkező 1750 beteg 
jellemzőinek összevetése. A. a testsúlyvesztés megoszlása; B. a 
tumoros folyamat kiterjedésének megoszlása 

adatok hisztogramja kettős kurtozist mutató megoszlási görbéket adott (két csúcspont 
köré csoportosulva). Ez statisztikailag a beteganyag inhomogenitását jelezte (41., 42.,  
és 43. ábra). Az adatok klaszteranalízise a betegcsoport 2 szegmensre oszthatóságát 
igazolta (13. táblázat). Az első csoportba 82 beteg került (33,7%), jellemzőik: 
alacsonyabb életkor, rövidebb anamnézis idő, enyhébb fokozatú dysphagia, kisebb 
testsúlyvesztés, kisebb tumor kiterjedtség, alacsonyabb tumor differenciáltsági fok, a 
fistula kialakulása a tumoros betegség korábbi időpontjára tehető. A másik csoportba 
161 beteg került (66,3%). A két betegcsoport közötti különbség multivariancia 
analízissel szignifikáns volt (p<0,05). Az elemzés eredménye klinikai szempontból azt 
jelenti, hogy a nyelőcsőtumoros betegek körében az oesophago-respiratorikus fistula 
kialakulása a betegek 66,3%-nál vég-stádium jellegű, idősebb betegeken a betegség 
zajlásának későbbi időpontjában jön létre. 33,7%-nál viszont gyorsabb progressziójú, 
agresszívabb tumoroknál hamarabb alakul ki, a nyelőcsőtumoros betegség sajátos 
formájának megfelelően.       
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43. ábra. Az oesophago-respiratorikus fistulával rendelkező 243 
nyelőcsőtumoros és fistulával nem rendelkező 1750 beteg 
jellemzőinek összevetése. A metasztázisok gyakoriságának 
megoszlása 

 
13. táblázat. A nyelőcsőtumor eredetű fistulás betegek klaszter-analízise kapcsán 
képződött két betegcsoport jellemzője (fistula I. és II.) 
 
Jellemző I. csoport  ( 82 eset ) II. csoport  ( 161 eset ) 
Életkor 
(év) 

45,2 ( 31-64) 
SD:6,72  CI:43,7-46,7 

62,9  (50-90) 
SD:9,25  CI:61,4-64,3 

Nemek aránya 7,2 : 1 3,5 : 1 
Anamnesis idő  
(hónap) 

1,7 ( 1-3 ) 
SD:0,78  CI:1,5-1,8  

6,9  ( 1-18 ) 
SD:4,26  CI:6,3-7,7 

Dysphagia foka   
  Nincs 
  Szilárd étel elakadás 
  Pépes étel elakadás 
  Folyadék elakadás  

3  (3,6 %) 
34 (41,5 %) 
19 (23,2 %) 
26 (31,7 %) 

3  (1,9 %) 
20 (12,4 %) 
67 (41,6 %) 
71 (44,1 %) 

Testsúly vesztés  
(kg) 

4,5  ( 0-25 ) 
SD:4,64  CI:3,5-5,5 

13,3  ( 0-25 ) 
SD:6,69  CI:12,3-14,4 

Tu. kiterjedtség 
( cm ) 

3,9  ( 2-8 ) 
SD:1,17  CI:3,6-4,1 

9,7  ( 2-18 ) 
SD:3,96  CI:9,1-10,3 

Tu. hisztológiai differenciáltság 
Differenciálatlan típus 
Differenciált típus 
Átmeneti 
Ismeretlen 

70  (85,3%) 
7    (8,5%) 
4    (4,7%) 
1    (1,2%) 

43  (26,7%) 
92  (57,2%) 
25  (15,5%) 
1    (0,6%) 

Fistula manifesztáció 
ideje (hónap)  

3,4  ( 1-30 ) 
SD:4,75  CI:2,34-4,43 

9,5  ( 1-58 ) 
SD:7,15  CI:8,41-10,64 

Endoprotézis 
beültethetőség 

56 eset  ( 68,3 % ) 120 eset  ( 74,5 % ) 

Túlélés  
( hónap ) 

2,1  ( 0-8 ) 
SD:1,84  CI:1,7-2,6 

3,1  ( 0-12 ) 
SD:2,74  CI:2,7-3,5 
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A szövettani vizsgálat eredménye a nyelőcső tumoros szűkületeinél (összes 2092 eset) 
65,2%-ban laphámrákot azonosított, az adenocarcinoma előfordulása 22,8% volt (14. és 
15. táblázat). Az inoperabilis (1604 eset) betegeknél az adenocarcinoma aránya 
kevesebb, jelezve az adenocarcinomák jobb operabilitási arányát.  
 
14. táblázat. A szövettani vizsgálatok eredményei az inoperabilis 
betegcsoportoknál  
 
 Nyelőcső tu. 

(1508 eset) 
Tracheobronchialis tu. 

(71 eset) 
Mediastinalis tu. 

(25 eset) 
Cc.planocellulare 1022  (67,8%) 34  (47,9%) 1  (4%) 
Cc.anaplasticum 52  (3,4%)   
Adenocarcinoma 294  (19,5%) 13  (18,3%) 7  (28%)  
NSCLC  7  (9,9%)  
SCLC  17  (23,9%)  
Lymphoma   10  (40%) 
Sarcoma 1  (0,1%)  2  (8%) 
Ismeretlen 139  (9,2%)  5  (20%) 
 

 
15. táblázat. A szövettani vizsgálatok eredményei az 1604 inoperabilis és a 
nyelőcsőszűkület miatt jelentkezett 2092 betegnél.  
 
 Inoperabilis 

(1604 eset) 
Összes 

(2092 eset) 
Cc.planocellulare 1057  (65,9%) 1363  (65,2%) 
Cc.anaplasticum 52  (3,2%) 67  (3,2%) 
Adenocarcinoma 314  (19,6%) 476  (22,8%) 
NSCLC 7  (0,4%) 7  (0,3%) 
SCLC 17  (1,1%) 17  (0,8%) 
Lymphoma 10  (0,6%) 13  (0,6%) 
Sarcoma 3  (0,2%) 4  (0,2%) 
Ismeretlen 144  (9%) 145  (6,9%) 
 

 
A tracheobronchialis eredetű szűkületek jelentősebb részét is (47,9%) planocellularis 
carcinoma eredményezte, a kissejtes tüdőrák 23,9%-ban fordult elő. (44., 45., 46. és 47. 
ábra). A szövettani eredmények megoszlásának változása a vizsgált időszakban 
jelentkezett nyelőcsőtumor eredetű szűkület (az összes 2092 beteg közül 1996 eset) 
esetében azt igazolta, hogy a laphámrák-adenocarcinoma arány szignifikáns mértékben 
nem változott (48. ábra). A nemek arányának figyelembe vételével értékelve a daganat 
típusok számát, a nők laphámrákos eseteinek növekedése észlelhető (49. ábra).  A 
mediastinális tumor okozta szűkületek 40%-át lymphomák eredményezték (non 
Hodgkin 8, Hodgkin 2 eset), 7 eset (28%) mamma adenocarcinomájának mediastinális 
metasztázisa volt. A tumor differenciáltsági foka 783 esetben (48,8%) jól differenciált, 
198 esetben (12,3%) átmeneti, 479 esetben (29,9%) differenciálatlan, 144 esetben (9%) 
ismeretlen volt.   

Metasztázisok 1306 betegnél (81,4%) voltak kimutathatóak. Nyirokcsomókban: 
collaris 85 (5,2%), mediastinalis 1075 (66,8%), abdominalis 450 (28,1%), 
retroperitonealis 7 (1,2%). Távoli-szervi áttétek: pulmo 163 (28,8%), pleura 19 (3,4%), 
pericardium 7 (1,2%), hepar 271 (48,0%), peritoneum 38 (6,7%), egyéb 60 (10,6%) (50. 
ábra).  
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44. ábra. Planocellularis 
carcinoma mikroszkópos 
képe nyelőcső biopsziás 
anyagból. Haematoxilin-
Eozin festés  

 
 

 

45. ábra. Adenocarcinoma 
mikroszkópos képe 
nyelőcső tumor biopsziás 
anyagából. Haematoxilin-
Eozin festés   

 
 

 

46. ábra. Kissejtes 
carcinoma mikroszkópos 
képe nyelőcső tumor 
biopsziás anyagából. 
Haematoxilin-Eozin festés  

 
 

 

47. ábra. Non Hodgkin 
lymphoma mikroszkópos 
képe mediastinális 
biopszia anyagából. 
Haematoxilin-Eozin festés   
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48. ábra. A planocellularis carcinomák és adenocarcinomák száma az 1984 és 2004 
közötti időszakban 
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49. ábra. A nemek arányának változása a planocellularis carcinomák és 
adenocarcinomák vonatkozásában 1984 és 2004 között 
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50. ábra. Kimutatott metasztázisok az 1604 inoperabilis betegnél 

 
A betegek 61,6%-a a T4 klinikai TNM besorolásba tartozott (16. táblázat) A T1 

csoportba 0,4%, a T2-be 3%, a T3-ba 35% volt sorolható.   
 
 

16. táblázat. Az 1604 inoperábilis beteg klinikai TNM besorolása  
 
 Nyelőcső tu. 

(1508 eset) 
Tracheobronchialis tu. 

(71 eset) 
Mediastinalis tu. 

(25 eset) 
Összesen 
(1604 eset) 

T1 N0 M0 5  (0,3%)   5  (0,3%) 
T1 N1 M1a 1  (0,1%)   1  (0,1%) 
T2 N0 M0 13  (0,8%)   13  (0,8%) 
T2 N1 M0 14  (0,9%)   14  (0,9%) 
T2 N1 M1a 7  (0,5%)  1  (4%) 8  (0,5%) 
T2 N1 M1b 13  (0,9%)   13  (0,8%) 
T3 N0 M0 163  (10,8%) 1  (1,4%) 1  (4%) 165  (10,3%) 
T3 N1 M0 167  (11,1%)  3  (12%) 170  (10,6%) 
T3 N1 M1a 82  (5,4%)  3  (12%) 85  (5,3%) 
T3 N1 M1b 132  (8,8%) 5  (7%) 4  (16%) 141  (8,8%) 
T4 N0 M0 116  (7,7%)   116  (7,2%) 
T4 N1 M0 307  (20,4%) 5  (7%) 5  (20%) 317  (19,7%) 
T4 N1 M1a 200  (13,2%) 3  (4,2%) 2  (8%) 205  (12,8%) 
T4 N1 M1b 288  (19,1%) 57  (80,4%) 6  (24%) 351  (21,9%) 
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A stádium besorolás szempontjából (az AJCC ajánlásának megfelelően) 603 eset 
(37,6%) a III. stádiumba, 804 eset (50,1%) a IV. stádiumba volt sorolható (17. táblázat). 

 
17. táblázat. Az 1604 inoperábilis beteg stádium besorolása ( AJCC szerint ) 
 
Stádium Nyelőcső tu. 

(1508 eset) 
Tracheobronchialis tu. 

(71 eset) 
Mediastinalis tu. 

(25 eset) 
Összesen 
(1604 eset) 

I.        T1  N0  M0 5  (0,3%)   5  (0,3%) 
II.A    T2  N0  M0 
          T3  N0  M0 

176  (11,7%) 1  (1,4%) 1  (4%) 178  (11,1%) 

II.B.   T1  N1  M0 
          T2  N1  M0 

14  (0,9%)   14  (0,9%) 

III.      T3  N1  M0 
          T4  N0-1 M0 

590  (39,1%) 5  (7%) 8  (32%) 603  (37,6%) 

IV.A. T1-4 N0-1 M1a 290  (19,2%) 3  (4,2%) 6  (24%) 299  (18,6%) 
IV.B. T1-4 N0-1 M1b 433  (28,8%) 62  (87,4%) 10  (40%) 505  (31,5%) 

 
 
 

 
4.2. Kezelési eredmények  
 
              A palliációt igénylő 1526 eset közül az endoprotézis beültetés 865 betegnél 
(56,7%) volt sikeresen elvégezhető (35. ábra).  
 
18. táblázat. Az endoprotézis beültethetetlenség okai 
 
Ok Eset   
Állapot   69   (10,4%) 
      Rossz általános állapot 67   
      Haemorrhagia 2   
Morfológiai anomália        565 (85,5%) 
      Teljes elzáródás 77     
      Szöglettörés, tengelyeltérés 116   
      Hosszú szűkület 10   
      Többszörös szűkület 5   
      Külső kompressziós stenosis 26   
      Protézist nem megtartó szűkület 100   
      Széteső nekrotikus üreg 72   
      Szűkület magas kezdete 140   
      Légúti kompresszió  6   
     Tágíthatatlan, kemény szűkület 13   
Beültetési szövődmény  16 (2,4%) 
     Cardia stenosis azonnali migráció 14   
     Protézis levezetés közben elakad 1   
     Aspiratio, suffocatio 1   
Elutasítás  11 (1,7%) 
      Kooperáció hiánya 3   
      Kezelést elutasítja 7   
      Szájzár 1   
Összesen  661 (43,3%) 
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75 betegnél (11,3%) a megkísérelt endoprotézis beültetés sikertelen volt (1. 
táblázat). 586 betegnél (38,4%) a protézis beültethetetlensége előre látható volt, ezért 
kísérlet sem történt. A beültethetetlenséget így összesen 661 betegnél (43,3%) 
állapíthattuk meg (18. táblázat).  

A 865 protézis beültetés 768 betegnél (88,8%) azonnal és végérvényesen 
rendezte a táplálkozási zavart. A dysphagia score értéke a beültetés előtti 1,93-hoz 
képest 0,38-ra csökkent.  

73 betegnél (8,4%), a kialakuló és nem korrigálható szövődmény (3. táblázat) 
miatt az eredményesség csak időleges volt.  
A szövődmények közül 3 eset (0,1%) volt közvetlenül a beavatkozással összefüggésben 
(1 beültetés közbeni aspiráció-asfixia, 1 eset légúti kompresszió, 1 eset késői 
időszakban jelentkező haemorrhagia) és 21 eset (korai váratlan halálozás) vélhetően a 
beavatkozással összefüggésben jelentkező letális kimenetelű szövődmény. A letális 
szövődmények száma így 24 eset (2,8%) volt. 

  A protézissel sikerrel kezelt betegek átlagos túlélése 5,4 hónap (0-60), SD:5,91, 
CI:4,9-5,8 volt. Azon betegeknél, akiknél nem volt sikeres protézis beültetés 
kivitelezhető, a túlélés 3,3 hónap (0-36), SD:3,39, CI:3,0-3,5 volt. A két betegcsoport  
 

 
 
 

51. ábra. Túlélési eredmények 

 
túlélési különbsége szignifikáns (Log-rank p<0,05).  A nem protetizálható, de supportív 
táplálási lehetőséggel ellátott betegek (gastrostomia, PEG, jejunostomia) csoportjában a 
túlélés átlag: 3,6 hónap (0-36), SD:4,49, CI:2,8-4,4 volt. Ezen kezelési mód a túlélési 
értékeket szignifikánsan nem változtatta meg (p=0,36) (51. ábra). 
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Az oesophago-respiratorikus fistulával rendelkező betegek kezelési eredményei 
ezen állapot súlyossága miatt szerényebbek [62,63,155,295]. A 264 eset túlélése a 
tumoros betegség első tüneteitől számítva átlag 10 hónap (0-58, SD:8,02, CI:9,1-11,0), 
a fistula kialakulásától számítva átlag 2,8 hónap (0-12, SD:2,48, CI:2,5-3,1) volt. A 
végezhető kezelések (protézis beültetés: 188 eset, supportív táplálási lehetőség 
készítése: 27 eset, supportív konzervatív kezelés: 48 eset) nyújtotta túlélési eredmények: 
protézis beültetés átlag 3,4 hónap (0-12); gastrostomia, PEG, jejunostomia: átlag 1,1 (0-
3) hónap; supportív terápia: átlag 1,27 (0-6) hónap volt (52. ábra). 
 

 
 
 
 
 A túlélési idő értékei a protézissel kezelt és a két másik betegcsoport 

összehasonlításában szignifikánsan különböztek. A supportív táplálási lehetőség 
készítése és a konzervatív terápiával kezelt betegcsoport túlélési eredményei nem 
különböztek szignifikánsan (p=0,55). 

52. ábra. Túlélési eredmények az oesophago-respiratorikus fistulával 
rendelkező betegeknél 

4 esetben a kórbonctani vizsgálat diagnosztizálta a fistulát (tumoros betegség 
végstádiumában lévő betegnél), 71 esetben nem volt kivitelezhető a protézis beültetés 
(19. táblázat). 

A betegcsoportok túlélési eredményeinek összehasonlítása nem az egyes 
kezelési módok (értékének) összehasonlítását szolgálta, mert azon betegek kerültek a 
supportív kezelési csoportokba, akiknél a protézis beültetés nem volt kivitelezhető. Az 
összevetés értelme a protézis beültetés kezelési értékének meghatározásában van.  
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19. táblázat. Az endoprotézis beültethetetlenség oka a  
264 oesophago-respiratorikus sipollyal rendelkező betegnél 
 
Ok Eset  
Teljes elzáródás 24 (9,1%) 
Szűkület magas kezdete 18 (6,8%) 
Szöglettörés, tengelyeltérés 3 (1,1%) 
Migráció veszélye 
                Külső kompressziós szűkület 
                Puha, protézist nem megtartó 
                Tág, nekrotikus üreg  

 
4 
5 
9 

 
(1,5%) 
(1,9%) 
(3,4%) 

Rossz általános állapot 7 (2,6%) 
Fistula diagnózisa kórbonctani lelet 4 (1,5%) 
Összesen 75 (28,4%) 

 
 
 
5. MEGBESZÉLÉS 

 
5.1. A malignus eredetű nyelőcsőszűkületek palliatív kezelési lehetőségei 
 

Az onkológiai kezelés fegyvertárának fő eszközeit: sebészeti, irradiációs, 
kemoterápiás módszerek képezik. A műtét a sebészeti eljárások közt kiemelkedő 
jelentőséggel bír, mert elvileg a daganat lehetőség szerinti eltávolítását és az általa 
okozott tünetek kiküszöbölését jelenti, de fontos szerepet hordoz a tumoros betegségről 
adott biológiai információ szolgáltatásával, mely a beteg további kezelésének 
megtervezését is lehetővé teszi. A három fő kezelési módszer mellé számos eljárás 
csatlakozott, melyek valamely oldalról kiegészítést biztosítanak.  
 
5.1.1. A palliatív kezelés fogalma, célja, helye a terápiás lehetőségek között 
 
            A palliatív kezelés a kuratív kezelési lehetőségek kimerülése vagy feltételeinek 
hiánya esetén végzett beavatkozás. Célja a beteg panaszmentessé tétele, a panaszok 
lehetőség szerinti enyhítése, az életminőség javítása, az élettartam megnövelése. Ez a 
nyelőcső malignus szűkülete esetében a nyelésképesség helyreállítását, oesophago-
respiratorikus sipoly fennállása esetén annak lezárását jelenti. A tumoros progresszió 
lassítása, a beteg erőnléti állapotának fokozása vagy romlásának lassítása, a fájdalmas 
panaszok kezelése a palliáció további céljai közé tartozik [116,128].    

 
5.1.2. Palliatív reszekció 
 
           A nyelőcsőtumor eredetű szűkületek esetén a palliatív reszekció fogalmi körébe 
azon műtétek tartoznak, melyeknél mikroszkópikus (R1) vagy makroszkópikus (R2) 
tumor rezidum marad vissza. A nyelőcső és cardia tumorok eseteiben az R0 típusú 
reszekciók lehetősége 20-30%-nál nem magasabb [10,18,45,50,238]. 
A műtéti kivitelezhetőséget az operabilitás fogalma fejezi ki, mely onkológiai és 
technikai értelemben használható. Az onkológiai inoperabilitás az R0 reszekció 
kivitelezhetetlenségét, a technikai inoperabilitás a tumor sebészi eltávolíthatatlanságát 
jelenti. Rubányi 1974-ben cardia tumorok műtétei kapcsán még úgy foglalt állást, hogy 
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tudottan visszamaradó tumorszövet esetén nem javasolt reszekciós műtétet végezni 
[296]. Ezen álláspont világszerte évtizedekig meghatározó volt. Ennek értelmében 
kimutatott, még szoliter távoli áttétek esetén sem történtek műtétek, sőt a műtét 
exploratív fázisában megtalált (korábban nem ismert) metasztázis esetén a reszekciós 
terv feladása történt. A klasszikus inoperabilitási jelek (nervus recurrens paresis, 
tracheobronchialis betörés, oesophago-respiratorikus fistula, aorta- illetve egyéb szervi 
infiltráció, távoli szervi metasztázis) egy részének prediktív értéke még a legújabb 
képalkotó diagnosztikus eljárásokkal sem elég a technikai irreszekabilitás megítélésére. 
A döntésben az operáló sebész oldaláról szubjektív elemek is felmerülnek.  Miután 
számos curatívnak vélt reszekciós műtétet követő recidíva által bizonyítottan palliatív és 
az ismerten R2 típusú reszekciók eredményei túlélésben és életminőségben jó palliatív 
eredménynek feleltek meg [18,45,48,50,57,150,238,297], a palliatív célú műtétek 
létjogosultsága nem kérdéses. Kato, Gudovsky és Matsubara légutakba törő 
nyelőcsőtumorok palliatív reszekciós műtéteiről számoltak be [153,298,299].  
A reszekcióhoz szükséges műtéti feltárás a nyaki szakaszon colláris metszésből 
valósítható meg. A mellkasi szakasz feltárása történhet jobb oldali thoracotomia, antero-
laterálisan (borda reszekcióval-, transszekcióval vagy mindezek nélkül), postero-
lateralisan (Sweet szerint - standard thoracotomia) formájában [190]. A nyelőcső alsó 
harmad-cardia táj bal oldali thoracotomiából, thoraco-laparotomiából is megközelíthető. 
A nyelőcső abdominális szakasza és a cardia táj laparotomiából jól megközelíthető 
(legkedvezőbb felső-medián laparotomia) [57,300,301,302]. A nyelőcső palliatív 
reszekciója elvégezhető laparotomiából, transhiatalis úton (Orringer szerint) 
[46,54,57,230,233,303,304,305,306].  
Siewert I. típusú cardiarákok eseteiben a disztális nyelőcső részlet és proximális 
gyomor-harmad, Siewert II-III. típusú daganatoknál a disztális oesophagus reszekcióhoz 
gastrektomia a javasolt műtéti típus [33,34,292,307,308]. Idős, rossz állapotú 
betegeknél a reszekció kiterjesztésében mértékletesség lehet indokolt [10,242,309]. 
A reszekciót lehetséges Torek szerint befejezni [175], mely a nyelőcső folytonosságát 
nem állítja helyre (pótlás nélküli reszekció). Ezen beavatkozás a rossz általános állapot 
miatti „gyors-műtét„ nyaki esophagostomia és tápláló gastrostomia készítésével. A 
beteg állapotának javulásával, későbbi időpontban lehetséges a szerv-pótló műtét 
elvégzése [211]. 
Amennyiben lehet, a folytonosság helyreállítása a reszekcióval együtt elvégzendő. A 
pótlásra használható szerv lehet: gyomor, jejunum, colon [18,45,50,245,310]. Az 
anastomosis elkészíthető intrathoracalisan és collárisan. A pótlás útja lehet 
intrathoracalis (ortotópikus), retrosternalis és antethoracalis. A mediastinális tumor-
ágyban ismerten visszamaradt tumorszövet esetén, valamint azon esetekben, amikor a 
reszekátum szövettani feldolgozása a reszekciós vonalban tumorszövetet talál, 
kiemelkedő szerepet kapnak a postoperatív adjuváns kezelési eljárások 
[122,126,240,311,312,313,314,315,316,317,318,319]. Amennyiben ezek 
komponenseként irradiáció is felmerül, javasolt a pótlásra használt szervet nem a 
mediastinális (tumor-ágy) úton vezetni.  
Palliatív műtét esetére is a radikalitásra való törekvés elvei javasoltak (a reszekció 
subtotalis kiterjesztése, lymphadenectomia végzése), mert a további kezelések 
hatékonysága ezzel növekszik [10,39,103,195,248,307,320,321,322]. 
A palliatív reszekciók műtéti mortalitása a kuratív célú műtétekénél magasabb a betegek 
összességében előrehaladottabb állapota miatt, a (viszonylag nagy eltérést mutató)  
közlések 5-50% között adják meg. Ezen eredmények számszerű értéke sok tényező által 
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befolyásolt (beteganyag állapota, operatív technika, perioperatív háttér, preoperatíven 
adott kezelések), ezért az egyes közlések nehezen vethetőek össze 
[50,57,297,309,323,324,325,326,327,328,329,330]. A műtéti és perioperatív 
szövődmények aránya is magasabb a kuratív reszekciókénál. Az eredményességet 
kifejező átlagos túlélés 5-22 hónap közötti. A túlélési idő: 1 éves:30-50%, 2 éves:5-
25%, 3 éves:1-10%, 5 éves:<7%. A beteg életminősége a palliatív kezelési eljárások 
közül a sikeres reszekciók után tekinthető a legjobbnak [10,18,45,50,150,270,331].  
 
 5.1.3. Bypass műtétek 
 
         A tumoros szűkületet megkerülő műtéteket, melyek során a tumor nem kerül 
eltávolításra, számos vélemény máig a palliáció kizárólagos módjának tartja 
[118,123,129,181,332,333,334]. Ezen módszert az oesophago-respiratorikus sipolyok 
kezelésére is javasolják [123,127]. A megkerülésre gyomor, jejunum-kacs, colon 
használható [50,124,238,57,335,336,338,337,339]. A megkerülésre használt szerv 
előkészítésének módszere azonos a reszekciós műtéteknél alkalmazott eljárásoknál. A 
gyomor vonatkozásában Akiyama a cardia-kisgörbület reszekciójával végez csövesítést 
[57], Postlethwait a nagygörbületi oldalon vezetett disszekcióval képez gyomorcsövet 
[340]. A vékonybélkacs Roux-szerint y-alakban kerül felhasználásra [238,335]. A 
vastagbél haránt szakasza vagy ileum-véggel a jobb colonfél az artéria colica sinistra 
árkádrendszerének megőrzésével használható [57,124,332]. Gyomor és colon magas 
anasztomózis készítésére alkalmas, vékonybél alsóbb szakaszokra használható. A 
megkerülés útja lehet transpleuralis (thoracotomiából végzett műtét során), 
retrosternalis (substernalis) és antethoracalis [50,57,335]. A legtöbb közlés a 
substernális utat preferálja [50,238]. Az anasztomózis a nyelőcső és a megkerülésre 
használt szerv között lehet intrathoracalis és lehet collaris. Oesophago-respiratorikus 
fistulák esetén a cardiatáj ligációját szükségesnek tartják [333,334]. A műtétnek 
aneszteziológiai feltételei vannak, a tervezett beavatkozás nagyságához mérten 
(laparotomia, thoracotomia), megfelelő keringési, légzési és erőnléti állapotot igényel. 
A bypass műtétek szövődményei között anasztomózis inszufficiencia, sebgennyedés, 
abscessus (abdominalis, intrathoracalis és collaris), empyema, légúti szövődmények 
fordulnak elő a leggyakrabban [332,333,334]. A beavatkozás mortalitása 20-60% között 
szerepel a legtöbb közleményben [50,120,124,180,181,238,336,335,338].  
A sikeres műtét a beteg nyelésképességét visszaadja. A túlélési idő 2-6 hónap 
[50,128,180,238,332,336,338].  
A magas szövődmény és mortalitási mutató, a rövid túlélési idő a beteganyag 
súlyosságával van összefüggésben és a műtéti technika javításával nem látszik 
csökkenthetőnek. Több vélemény a műtéti típust nem tartja megfelelő palliatív 
értékűnek a beavatkozás nagysága és hasznossága közötti aránytalanság miatt 
[29,55,119,150,185,268,318].      
 
5.1.4. Diverziós-exclúziós műtétek 
 
           A malignus szűkület reszekciója nélkül, annak kirekesztését megvalósító műtétek 
során végállású vagy oldallagos oesophagostomia készítése történik az aborális szakasz 
lezárásával. 
Hozzá tartozhat a cardiatáj ligációja is. A táplálhatóságot gastrostomia vagy 
jejunostomia biztosíthatja [120,127,128,132,135,211]. Aneszteziológiai feltételek 
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teljesülése szükséges a beavatkozás elvégezhetőségéhez. A bypass műtéteknél kisebb 
megterhelést jelent a beteg számára, a túlélést érdemben nem javítja, az általa biztosított 
életminőség szintje alacsony, ezért palliatív értékét sokan nem tartják megfelelőnek 
[238].   
 
5.1.5. Endoprotézis beültetések 
 

Az endoprotézis beültetés a tumor okozta szűkület miatti, életet veszélyeztető 
táplálkozási képtelenség kezelését szolgálja akkor, amikor a daganat elterjedése, 
esetleges áttétei még nem okoznának terminális állapotot. A tracheobronchiális rendszer 
nyelőcsövet érintő, előrehaladott tumorainál hasonló a helyzet.   

A nyelőcső endoprotézis a szűkületbe történő sikeres beültetés esetén azonnal 
rendezi a nyelésképtelenséget [15,116,128,280,341,342]. 

Oesophago-respiratorikus sipolyok esetén a lumen átjárhatóságának biztosítása 
mellett a sipoly lefedése is cél [15,18,128,132,341,343] A folyamatos légúti 
kontamináció megszüntetésével a súlyos respiratórikus állapot rendeződésére nyílik 
esély. Ezt követően a beteg további sorsát nem a fistula fogja meghatározni. A sipoly 
kimutatható záródása is előfordul a beültetett protézis alatt [62,63,155].  

Charles R. Stent (1845-1901) angol fogorvos használt gyorsan kötő anyagot 
fogak öntvényszerű bevonásával való sínezésére, nevéhez kötődően használatos a stent 
elnevezés különféle anyagokból készült eszközökre melyek belsőleg használva helyben 
tartást, nyitva tartást biztosítanak [344]. 
 
5.1.5.1. Endoprotézis beültetés műtététi módszerrel 
 
            A beavatkozás során a szájüreg felől tubus endoprotézist behúzása történik a 
szűkült nyelőcsőszakaszba, gastrotomián keresztül fonal, vagy szonda segítségével (pull 
through ). A beavatkozás kritikus pontja a vezetődrót átvezetése a sztenózison. Ez 
történhet a szájüreg felől (felülről) és a gastrotomián keresztül alulról. Előfordul, hogy a 
vezetőeszköz a gyomor felől akkor is átjuttatható a kritikus nyelőcsőszakaszon, ha ez 
korábban felülről nem sikerült. Ez a helyzet ma a műtéti tubusbehúzás elfogadott 
javallata. A beavatkozással kapcsolatosan előforduló gyakoribb szövődmények: 
perforáció, vérzés, légúti kompressziós szindróma, a protézis migrációja, gastrotomia 
varratának inszuffitienciája, a műtéti seb szuppurációja, a műtéti seb dysruptiója 
[120,132,202,211,213,214,216,345]. A perioperatív mortalitás 10-50 % között van 
[29,47,52,116,208,346]. Az adatok értékelésénél számításba kell venni, hogy az 
eredmények nagy mértékben függenek az adott beteganyag állapotától és az alkalmazott 
technikától, mely nem nevezhető egységesnek. 
 
5.1.5.2. Endoprotézis beültetés endoszkópos módszerrel 
 
            A módszer lényege, hogy a szájüreg felől vezetődrót, vezető-szonda, endoszkóp 
által megsinezetten (különböző kiképzésű cső) endoprotéziseket vezetünk a szűkületbe. 
Az „endoszkópos” kifejezés félrevezető lehet, mert a beavatkozásnak ma már nem 
feltétlen része az endoszkóp használata, de a flexibilis endoszkópon (mint vezetőn) 
végzett letolás, a merev endoszkópon keresztül végzett beültetés és a merev endoszkóp 
használata a rigid tubusok letolására, alkalmazott módszer volt. [47,52,219,341].  
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Az endoszkópos protézis beültetésnek a közlések szerint többféle módszere 
ismeretes, melyek szövődmény, mortalitás és hatékonyság vonatkozásában némileg 
eltérnek. A beavatkozással kapcsolatosan általában szövődményként: perforáció, vérzés, 
légúti kompressziós szindróma, protézis migráció, váratlan korai halálozás szindróma 
fordul elő [14,15,51,56,130,185,274,347,348,349,350,351], 4-40% gyakorisággal. A 
mortalitás 2-25% között van [116,185,271,352]. 

 
Az I.sz. Sebészeti Klinikán 1977-82 között végzett prospektív, randomizált 

vizsgálat a műtéti és endoszkópos tubusbeültetés összehasonlítására a szövődmény 
arányt: 47,5% / 11,6%, a mortalitási arányt: 12,5% / 6,9%-nak találta (az endoszkópos 
módszer előnyösségét igazolva). Ezt követően 1983 és 1988 között választott módon 
történtek beavatkozások és az arányok alakulása a műtéti / endoszkópos módszer 
vonatkozásában szövődmény arány: 31,8% / 4,2%, mortalitási arány: 13,6% / 2,0% volt 
[29,271]. 
 
5.1.5.3. Légutakat is szűkítő elváltozások kezelése endoprotézissel 
 

Légutakat komprimáló, infiltráló nyelőcsőtumorok vagy nyelőcsövet érintő 
légúti tumorok esetén végezhető a légutakba történő endoprotézis beültetés 
[353,354,355,356,357,358,359]. A nyelőcsőszűkület palliatív kezelése kapcsán 
lehetséges a nyelőcső endoprotézis beültetése előtt-, szimultán- és utólagosan légúti 
protézist beültetni. A beültetés időbeli taktikájára vonatkozóan különböző ajánlások 
vannak [354,355,360]. Célszerűnek látszik az egyedi mérlegelés, miszerint, amennyiben 
előre látható, hogy a nyelőcső stent légúti kompressziót fog okozni, előzetesen a légutak 
protetizálása szükséges. A szimultán végzett dupla protézis beültetés Paganin által 
javasolt metódusa szerint általános érzéstelenítésben első lépésként a légutak, majd a 
nyelőcső endoprotézis beültetése történik. Észlelése alapján a sürgősséggel, már 
kialakult légúti kompressziós állapotokban végzett beavatkozások prognózisa rosszabb 
a tervezetten végzett beavatkozásokénál, még a sikeres esetekben is (szignifikánsan 
rövidebb túlélés). Figyelmet érdemlő megfigyelése, hogy a légúti szűkületek a nyelőcső 
protézis beültetések után átlagosan 8,5 nappal alakultak ki. [361].   

A légutak protetizálása oesophago-respiratorikus sipolyok eseteiben is 
használható eljárásnak bizonyult [135,353]. 
A rigid szilikon alapú protézisek, mint a Dumon stent (Bryan Corp. Woburn, USA; 
Novatech, La Ciotat, France), Hood stent (Hood Laboratories, Pembroke, USA), merev 
bronchoscoppal ültethetők be, szükség esetén eltávolíthatóak. Az öntáguló stentek fém 
(Wallstent, Ultraflex stent) és műanyag (Polyflex) fajtából léteznek. A Dynamic stent 
(Kernan AG. Germany) szilikon és fémhálós szerkezet kombinációjából vannak 
kialakítva. A fémhálós eszközök léteznek bevonat nélkül és polyurethane bevonattal 
ellátott kivitelben. A külső felszínen fémhálós szerkezetű (bevonat a lumen felőli 
oldalon) stentek a nyálkahártyába inkorporálódva szilárdan rögzülnek, migrációs 
hajlamuk ennek köszönhetően alacsony, viszont nehezen eltávolíthatóak [356,358,362]. 
Lee és munkatársai bevont öntáguló és szükség szerint eltávolítható nitinol légúti 
stentek (SStG. Biotec, Seongnam, Kyungiki-do, Korea, Taewoong, Kimpo, Kyungi-do, 
Korea) használatáról számoltak be nyelőcsőtumor okozta oesophago-respiratórikus 
sipolyos eseteknél 76 nap átlagos (2-197) túléléssel [359]. A légutakat érintő szűkületek 
endoprotézissel való kezelésének szövődményeként: haemorrhagia, sputum retenció, a 
stent migrációja fordultak elő. A stent beültetés módszere jól kombinálható 
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endotrachealis laser és fotodynámiás (PDT) kezeléssel [356,360,362], a brachiterápia a 
fisztula képződés veszélye miatt megfontolandó.       
  
5.1.6. Stent-graftok aorto-oesophagealis fistulák kezelésére 
 
            Az aortával kóros közlekedést okozó nyelőcsőtumorok kezelésére ritkán adódik 
lehetőség, a gyors exsanguinatio miatt [137,138,139]. A heveny életveszélyes állapotot 
palliatíve megoldó, endoluminálisan alkalmazott aorta stent-graftok sikeres 
alkalmazásáról közlemények jelentek meg [136,140].   
 
5.1.7. Irradiáció 
 
           Irradiációs kezelés lehetőségének patológiai hétterét az adja, hogy a nyelőcsővet 
érintő tumorok nagy része az alacsonyan differenciált, sugár-érzékeny szöveti típusba 
tartozik  [142,238,315,348,363,364,365,366,367]. A palliatív irradiáció célja a tumoros 
propagáció fékezése, a tumoros szűkület progressziójának csökkentése, lehetőség 
szerint megállítása. A biológiai cél a klón-képzésre alkalmas tumorsejtek elpusztítása. 
Sugárkezelést külső sugárforrás alkalmazásával (teleterápia) és intraluminális 
(intracavitalis, brachitherapia) módszerrel lokálisan lehetséges végezni.  
A nyelőcsővet érintő respiratórikus rendszeri tumoroknál a radioterápia szerepe kevésbé 
kifejezett az oesophago-respiratorikus sipolyképződés lehetősége miatt. [238,315]. Ez 
azonban csak azon esetekre igaz, ahol a tumor direkt nyelőcsőre terjedése okozza a 
szűkületet és az nem a mediastinalis nyirok-utakban kialakuló metasztázisok révén jön 
létre. Az I. sz. Sebészeti Klinika 1984-2004 közötti beteganyagában a légúti tumorok 
okozta szűkületek 73,2%-ban a metasztázisok révén alakultak ki [144]. Fistulák 
radioterápiás kezeléséről is akad közlés [117].  
  
5.1.7.1. Teleterápia 
 

Külső sugárforrásból történő palliatív célú sugárkezelés hatékonyságának 
megítélése igen eltérő volt, melyhez jelentősen hozzájárult, hogy különböző 
technikákról, eltérő dozírozásról születtek közlemények és ajánlások 
[45,226,238,315,367,368,369,370,371,372,373,374]. A kezelés eszköztárába ortovoltos 
röntgenbesugárzó-, kobaltágyú-, céziumágyú-, betatron-, lineáris akcelerátor-, ciklotron-
, szinkroton-készülékek tartoztak.[2,372,375,376,377] A teleterápia elvitathatatlan 
előnye az intraluminális sugárkezelésekkel szemben, hogy jelentősebb testtömeget 
képes célba venni és a három-dimenziós, konformális, számítógépes dózistervezés 
módszerével pontos és a környező struktúrákat kímélő dozírozás lehetséges [378].   
 
5.1.7.2. Intraluminális after-loading irradiáció  
 

Ezen kezelés lokális hatással rendelkezik, kifejezetten alkalmas a palliatív cél 
elérésére, mely a tumoros lumen nyitva tartását és a táplálkozásképesség megtartását 
jelenti. A sugárforrásként használt izotóp foton-energiájától függően „low dose rate„ 
(LDR) és „high dose rate„ (HDR) kezelési módszer alakult ki.  
LDR technikánál hosszabb felezési idejű izotóp használata mellett, több időt igényel 
egy-egy kezelési ülés. HDR módszernél rövid idő alatt (1-2 perc) zajlik le egy-egy 
kezelési ülés. A két technika eltérő protrahálási és frakcionálási protokollt igényel. 
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Biológiai effektivitás vonatkozásában a hosszabb idő alatt történő sugárleadás 
hatékonyabb lehet, tekintve hogy a tumorsejt az ionizáló sugárzásra a sejtosztódás 
ciklusának M és G2 fázisában érzékeny. Napjainkra a HDR technika terjedt el jobban és 
vált rutinszerűvé. Eredményeként 3-5 hónap közötti átlagos túlélésekről számolnak be 
[312,373], ettől eltérő túlélések korai rákok eseteiből születtek [48,293,379]. 
Magyarországon Poller és Mayer számolt be nyelőcsőtumorok palliatív HDR 
kezeléséről [380,381]. LDR technikával Harvey, Rowland és Jager végeztek kezelést 
[58,382,383]. 
Munkacsoportunk (SE. I.sz. Sebészeti Klinika és Radiológiai Klinika) által kidolgozott 
és 1984-ben bevezetett LDR irradiációs kezelés az 1984 és 1994 között kezelt palliatív 
betegcsoportban 4,3%-ban panaszmentességet, 42,6%-ban a radiomorfológiai kép 
jelentős javulását, 2,2%-ban a tumoros szűkület progressziójának megállását és 3,5%-
ban a nyelésképesség további romlását eredményezte. Az átlagos túlélés 5,3 (1-36) 
hónap volt [244,271,294].           
Harvey a túlélési eredmények tükrében hasonlította össze a LDR és HDR irradiációk 
palliatív értékét, a HDR technikával végzett kezelés átlagos túlélési ideje 5,8 hónap volt, 
szemben a LDR 4 hónapos átlagértékével, a külső sugárforrásból történt palliatív 
irradiáció túlélése anyagában átlagosan 4,9 hónap volt [382]. 
 
5.1.7.3. Az irradiációs technikák kombinációja 
 
             George, Hishikawa, Hyden, Lerut, Okawa a külső és belső irradiációs kezelések 
egymásra épülő kombinációjával kiemelkedően jó eredményeket értek el 
[293,363,379,384,385,386]. Ezen taktika az egyes eljárások hiányosságait igyekszik 
kiküszöbölni a nemkívánatos szövődmények számának növekedése nélkül [122]. 
Sugimachi, Hou és Franklin hipertermia alkalmazásával kombinálták a radioterápiát, 
intraluminálisan bevezetett mikrohullámú berendezés alkalmazásával [317,387,388]. 
Ezen munka Hermann, Hiramoto és Alfieri kísérletes adataira támaszkodott [387]. 
Szinkronizációs céllal antimetabolit (5-fluoro-uracil) adható, mely a tumorszövet 
mitótikus ciklusának összehangoló-beállítását eredményezve az irradiáció hatásfokát 
növelheti. Hambraeus, Schwade sugárérzékenyítő Misonidasol használatáról számolt 
be, mely lehetőség az effektivitás fokozására. A sugárézékenyítő anyagok (MISO, SR 
2508, Ro 03-8799, RSU 1069) az irradiáció optimalizálásának egyik adalékát tudják 
jelenteni [321,389]. 
 
5.1.8. Kemoterápia 
 

A lokálisan előrehaladott nyelőcsőrákok és respiratórikus malignus folyamatok 
kemoterápiája az elmúlt évtizedekben számos vita középpontjában állt. Sokak a 
palliáció egyetlen eszközének tartották az alkilálószereken és antimetabolitokon alapuló 
protokollokat (cyclophosphamid, methotrexat, 5-fluorouracil). A második generációs 
citotoxikus szerek megjelenése javított a túlélési eredményeken (mitomycin C, 
vinblastine/vindesine, cisplatin/carboplatin, epirubicin, etoposide/teniposide). A 
harmadik generációs szerek további lehetőségeket jelentettek (docetaxel, paclitaxel, 
vinorelbine, gemcitabine, camtothecin, tirapazamine, pemetrexed) (20. táblázat). A 
kezelés monoterápia és kombinált formában történhet. A legjobb terápiás válasz a 
kombinációktól adódott a több támadásponton egyidejűleg ható 
készítményekkel.[390,391,392,393,394,395]. A kombinációkra terápiás protokollok 

 68



alkalmazhatók, melyek használata során első- és második vonalbéli kemoterápiás 
kezelési ciklusok végezhetők, a terápiás válasznak megfelelőn váltva a protokollt. A  

 
20. táblázat. Nyelőcsővet érintő malignus tumorok kezelésében használható 
kemoterápiás szerek 
 
Antibiotikumok Bleomycin 

Mitomycin C 
Adriamycin 

Antimetabolitok 5-Fluorouracil 
Methotrexat 
Gemcitabin 

Antimitotikumok Demecolcin 
Vindesine (Vincristin) 
Navelbine (Vinorelbine ) 

Platina analógok  
(Interkaláló, komplexképzők) 

Cisplatin 
Carboplatin 
Oxaliplatin 

Taxanok Paclitaxel 
Docetaxel 

Topoisomerase inhibitorok Etoposide 
Irinotecan 
Doxorubicin 
Epirubicin 

Alkilezőszerek Cyclophosphamid (Ifosamide) 
Semustin 
Lomustine 

 
nyelőcsőtumorok kezelésére vonatkozóan gyakran alkalmazott kombináció a CEF 
(Cisplatin, Epirubicin, 5-fluoro-uracil), de gyakori része a kombinációknak a 
Leucovorin Bleomycin és az Adriamycin [246,396,397,398]. A tracheobronchialis 
rendszerre vonatkozóan NSCLC (nem microcellularis carcinománál): CE  (Cisplatin, 
Etoposide), MIC (Mitomycin, Etoposide, Cyclophosphamid) CECp (Cisplatin, 
Etoposide, Cyclophosphamid), CD (Cisplatin, Docetaxel), CV (Cisplatin, Vinorelbine), 
SCLC ( microcellularis carcinománál): CEV (Cyclophosphamid, Epirubicin, 
Vincristin), VICE (Vincristin, Ifosfamid, Carboplatin, Etoposid) [69].    
 
5.1.9. Endoluminalis ablatív kezelések  
 

Elsősorban endofitikus terjedésű malignus folyamatok esetén tapasztaltak 
kedvező eredményt a lumen átjárhatóságát helyreállító palliatív kezelésektől. [283]. Nd-
YAG laser (Neodymium yttrium aluminium garbet) és az Argon plasma coagulatio 
(APC) kezelés termális hatáson alapulva vaporizálja a tumorszövetet, mintegy alagutat 
alakítva ki a tumorban [278,280,336,399,400,401,402]. A Photodynamiás terápia (PDT) 
fotoszenzibilizáló anyagot (Photofrin) és nem termális hatású fényt használva fejti ki 
hatását [403,404]. Laser terápia merülhet fel a vérzéses szövődmények kezelésére mind 
a nyelőcső, mind a légúti lumen vonatkozásában [283,403].  

Történtek kísérletek endoszkópos úton intratumorális ethanol injiciálással 
[283,405]. Mukai az irradiációt Ok-432 (Picibanil) alkalmazásával kombinálta, mely 
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endoszkópos úton injiciálható szklerotizáló anyag [406]. Elektrokauteres roncsolással 
szintén történtek próbálkozások [238,407]. 

 Ezen kezeléseknek megfelelő indikációval helye lehet a palliáció lehetőségei 
között, alkalmazásuk egyedi mérlegelést igényel. A laser terápia során kialakult új 
lumen a beteg számára a nyelőcső endoprotézishez hasonló bólus-transzportot tud 
biztosítani (a nyelőcső normál perisztaltikájának hiányával), ezért a beteg számára 
hasonló diétás megszorítások betartását igényli. 
Laser terápia a tracheo-bronchialis rendszer területén is gyakorlattá vált, kivitelezése 
megfelelő felszereltséget és speciális jártasságot igényel [356,358,362]. 
 
5.1.10. Kombinatív kezelések  
 

A radio- és kemoterápia kombinatív alkalmazásának többféle lehetősége közül a 
szekvenciális és a konkomittáló (konkurens, konkomittáns) kezelési mód vált 
általánossá. Az előbbi módozatnál a kemoterápiás ciklusok a sugárkezelés sorozataival 
„szendvics szerűen„ váltják egymást, míg az utóbbi kezelési változatnál az egyes 
modalitások párhuzamosan kerülnek alkalmazásra.  
[126,246,281,316,317,319,363,368,374,386,390,408,409,410,411,412,413,414,415,416] 
A kezelés korlátát a beteg általános állapota, kísérő betegségei szabják meg. A lokális 
támadáspontú brachiterápia jó kiegészítője a szisztémás hatású kemoterápia.  
Nishihira a kemoterápia, hipertermia, irradiáció és cytokin terápia kombinációját 
ismertette, cytokin tumor necrosis factor (TNF), interleukin-2, interferon-α (IFN-α) 
használatával [319]. Ogoshi a kezelést immunoterápiával (protein-bound polysaccharida 
PSK) alkalmazásával egészítette ki. [417]. 
Irradiáció kemoterápiával, laser kezeléssel és endoprotézis beültetéssel kombinálható, 
egyedileg tervezve a beteg állapotának és a patomorfológiai képének alakulásához 
igazítva [32,283,403,418,419,420]. 
Az irradiáció és endoprotézis beültetés újszerű kombinációjáról számoltak be Guo és 
munkatársai [421], melynek során Jod 125 izotópot tartalmazó öntáguló stenteket 
ültettek a nyelőcső tumoros szűkületeibe. Az izotóp folyamatos (35,5keV intenzitású) 
sugárleadással intraluminalis brachiterápia-szerű effektust biztosít. Az eljárás első 
eredményei (27 eset) figyelemre méltóak.   
 
5.1.11. Tágító kezelés 
 
           Tumoros szűkületek tágító kezelésének effektusa nagyon rövid idejű. A palliatív 
cél elérésére nem megfelelő. Egy tervezett további kezelés érdekében elvégzése 
szükséges és indokolt lehet. Diagnosztikus cél érdekében: endoszkópos mintavétel a 
szűkület alsóbb szakaszaiból, átmeneti táplálhatóság érdekében, további palliatív eljárás 
elvégezhetősége érdekében: endoprotézis beültetés, tápszonda levezetés, PEG beültetés 
[32,348].  
A beavatkozás végezhető oliva formájú fémeszköz sorozatával (Eder-Puestow - 
Keymed dilatátor / Eder Instrument Co. Inc. Chicago), flexibilis műanyag szonda 
sorozattal (Savary-Gillard eszköz, Rigiflex - Microvasive, Boston Scientific Co. 
Watertown,USA), gumieszközzel (Maloney dilatátor - Pilling Ft. Washington,USA) 
vagy ballonos szondával (Rüsch, Wilson-Cook, Quantum TTC ballon dilatator, Meadox 
ballon dilatator - Meadox Caddington,England) [10,51]. A tágító kezelés szövődménye 
lehet perforáció, vérzés a tumoros felszínből vagy nyálkahártyából. A biztonságos 
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kivitelezhetőség és kontroll érdekében a beavatkozás közben képerősítős röntgen 
berendezés használata szükséges [32,61,116].    
  
5.1.12. Supportív terápia   
 

A supportív terápia általános érvényű fogalma a beteg kezelése kapcsán 
jelentkező mellékhatások, kezelési szövődmények elhárítását, gondozását jelenti. Célja 
ezen értelemben a kezelések támogatása. Azon betegeknél, akiknél még a palliatív 
kezelések eredményes kivitelezése sem lehetséges, ezen lehetőségek maradnak a 
tünetek és a romló életminőség enyhítésére [18,128].  

 
5.1.12.1. Supportív táplálási lehetőséget biztosító módszerek 
 

A nyelőcsőszűkülettel rendelkező betegeknél a táplálás a felmerülő szükségletek 
között vezető helyen áll [143]. Supportív táplálási lehetőséget tud biztosítani a: naso-
gastricus tápszonda, katéter gastrostomia, percutan endoszkópos gastrostomia (PEG), 
katéter jejunostomia, percutan endoszkópos jejunostomia (PEJ), percutan  
transoesophagealis tápszonda (PTEG). A tápszondákon át bejuttatott táplálék 
kvalitásának a szonda kilépési helyéhez (végződéséhez) igazodónak (ventriculáris-, 
jejunális-tápszer) kell lennie [422]. Tartalmi összetevők vonatkozásában a fokozott 
energetikai igény és anyagcsere állapot a mérvadó. Fontos a megfelelő kalóriahordozó, 
aminosav-, ion-, nyomelem- és vitamin tartalom. Kiemelkedő jelentőségű a táplálék 
antioxidáns hatású anyagokkal (A-, E-, C-vitamin), fitokemikáliákkal (Flavonoidok, 
Ligninek, Szaponinok, Sulphorophanok), és szelénnel való dúsítása. Ezek adagolása 
azonban az egyes kemoterapeutikumokkal és irradiációs kezeléssel való interakciók 
miatt figyelmet érdemel [69,116]. 
Parenterális táplálási kiegészítés, hyperalimentáció lehet szükséges átmenetileg. 
 
5.1.12.1.1. Nasogastricus tápszonda 
 
           Naso-oesophagealisan a gyomorba, patkóbélbe vezetett vékony tápszondán 
keresztül tápanyag bevitel biztosítható nagyfokú szűkületek esetén, leromlott állapotú, 
olykor a nyelési reflexet kivitelezni nem tudó betegeknél [238,348]. A szonda 
levezetése gyakran csak vékony vezetődrót segítségével, képerősítős röntgenkészülék 
kontrollja mellett, esetenként endoszkópos segédlettel valósítható meg. Átmeneti 
táplálási segédletet jelent, rossz életminőségi állapotot tart fenn. A tápszonda lument 
tágító sajátossága egyes esetekben [32,294] más módszerrel való továbbkezelésre 
nyithat esélyt.   
  
5.1.12.1.2. Gastrostomia 
 

Laparotomiából, minilaparotomiából készíthető el. Witzel, Kader, Beck-Jianu 
vagy Marwedel szerint. A beültetett katéter (Pezzer) méretétől függően turmix vagy 
tápszer adagolható rajta keresztül. A beavatkozás műtéti mortalitása és 
szövődményrátája magas (15-25%) a betegek súlyos állapota miatt [18,423]. A 
segítségével biztosított életminőség nem felel meg a kívánalmaknak. Az élettartamot 
szignifikáns mértékben nem hosszabbítja meg [61,62,63,144,155,423].     
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5.1.12.1.3. Percutan endoszkópos gastrostomia (PEG) 
 

Endoszkópos segédlettel percutan bevezetett és fixált táplálószonda. 
Alkalmazhatósági feltétele az endoszkóp számára való átjárhatóság [116,424,425,426]. 
Magas kezdetű, protetizálásra alkalmatlan szűkületek esetén jöhet szóba, különösen 
azon esetekben, ahol a nyelési reflex zavara okozza a perorális 
táplálkozásképtelenséget. Szövődményeként haemorrhagia, insuffitientia peritonitissel 
fordulhat elő. 
 
5.1.12.1.4. Katéter jejunostomia 
 
            Laparotomiából, minilaparotomiából készíthető, általában az első jejunum 
kacsba vezetve. Viszonylag hosszú ideig fenntartható. Speciálisan enterálisan 
alkalmazható tápszer használatát igényli. Az általa biztosított életminőség nem 
megfelelő, a túlélést szignifikánsan nem befolyásolja [62,63,144,155,295].     
 
5.1.12.1.5. Percutan endoszkópos jejunostomia (PEJ) 
 
             A percutan gastrostomiával megegyező metódussal a jejunumba ültetett 
tápszonda. A PEG-hez hasonló beültethetőségi feltételekkel készíthető. Enterális 
szondatápszerrel való táplálást tesz lehetővé [422].  
 
5.1.12.1.6. Percutan transoesophagealis tápszonda (PTEG) 
 

Az eljárást Mackey és munkatársai ismertették 2008-ban. A beavatkozás során 
ultrahang vezérelten [427] percutan katéter bevezetés történik a nyelőcső nyaki 
szakaszán, majd szükség szerinti endoszkópos pozicionálással kerül a tápszonda a 
gyomorba. Feltétele a beavatkozásnak az endoszkóp számára való átjárhatóság. A 
szerzők véleménye szerint (esetenként) könnyebben kezelhető a PEG-nél.     
 
5.1.12.2. Egyéb supportív kezelések  
 

A folyadék-, elektrolit-háztartás zavarainak, az anémiának felismerése és 
kezelése lehet szükséges. Indokolt lehet megfelelő támadásponttal megválasztott 
diuretikus terápia. 
Antibiotikus kezelés lehet szükséges a szeptikus szövődmények kezelésére 
(pneumonia). Antikoaguláns terápia lehet szükséges a tromboembóliás szövődmények 
kezelése és prevenciója miatt. Antiemetikus terápia gyakran szükséges. Obstipáció 
igényel gyakran beavatkozást. Lázas állapotot szuperinfekciók okozhatnak (légutakban, 
húgyutakban) de a láz oka lehet tumor-lízis szindróma is.   
A supportív kezelés feladata a betegeknél gyakorta jelentkező alvászavar, depresszió 
kezelése. 
Speciális feladatot jelent a fájdalom szindróma ellátása (WHO analgetikus lépcső), e 
kezelés individuális jellege mindig szem előtt tartandó [69,116].  
Gyakran jelentkezik dyspnoe és nehezen befolyásolható köhögés, mely gyógyszeres 
kezelést igényelhet (morphin-permet, opiátok, steroidok, oxigén-szonda). 
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Szükséges a beteg életmódbéli vezetése tanácsokkal, utasításokkal. 
 
5.1.13. A komplex palliatív kezelés fogalma 
 
           A komplex palliatív kezelés a palliációra alkalmas módszerek integrált 
használatát jelenti. Értéke az egyes eljárások egymást kiegészítő sajátosságában áll. Egy 
adott beteg folyamatos gondozása során jelentkező különböző és egyre újabb 
problémák, szövődmények ellátása szükségessé teszi többféle módszer alkalmazását. A 
tervezésnek és az egyes kezelési modalitások igénybe vételének a lehetőségek szerint 
egyedinek és az adott betegre adaptáltnak kell lennie [32,271].     
 
5.2. Az endoprotézis beültetés kiemelkedő problémái 
 

Az esetek jelentős részében a protézis beültetése nem okoz technikai nehézséget, 
a betegek számára könnyen elviselhető, még az idősebb korosztályok esetében is 
[32,217]. A nehezebb esetek sikeres ellátása érdekében szükséges azonban a 
nehézségeket okozó tényezők elemzése. Fontos kérdéskör az indikációk-
kontraindikációk problémája, a radiomorfológiai anomáliákból adódó megfontolások, a 
nyelőcső bemeneti- és cardiát érintő lokalizáció adta problémák, az oesophago-
respiratorikus fistulák esetei, a légúti- és mediastinális tumor okozta szűkületek 
speciális helyzete, a szövődmények okozta nehézségek, a protézis megválasztásának 
problémái és a posztintervenciós állapot problémái.   

  
5.2.1. Az indikációk és kontraindikációk kérdései 
 

A nyelőcső endoprotézis beültetés indikációinak és kontraindikációinak 
mérlegelése a kezelés sikerességének alapvető feltétele.  

Indikált az endoprotézis beültetés minden olyan malignus szűkület esetén, mely 
a betegnél a pépes vagy annál hígabb konzisztenciájú ételre vonatkozóan dysphagiát 
okoz. Indikált továbbá malignus eredetű oesophago-respiratorikus sipolyok fennállása 
esetén. Nem javít a protézis beültetés a nyelési reflex zavara következtében kialakuló 
táplálkozásképtelenségen. Nem javít a dysphagián akkor, ha annak oka nem a 
morfológiai eltérés (kimutatható szűkület). A protézis beültetés javallatának 
felállításában a beteg szubjektív panasza csak mint egyik tényező szerepel, melyet 
vizsgálattal objektivizálni kell. A táplálék tovahaladása a beültetett endoprotézis 
területén a proximális nyelőcső-perisztaltika segítségével valósul meg. A beteg 
nyelésfunkciója a sikeres protézis beültetés után az esetek nagy részében szubjektíve az 
egészséges állapotot megközelíti,  folyékony és pépes konzisztenciájú étrend mellett. A 
száraz és szilárd étel a protetizált szakaszon nehezebben halad át, a protézis falához 
kitapadva eldugulást okozhat, e konzisztenciájú ételekre vonatkozóan dysphagiára 
panaszkodhat a beteg. Szükséges ezért mérlegelni, hogy a szűkületet okozó elváltozás 
progressziója elérte-e a protézis beültetést igénylő állapotot.  

Kontraindikált a protézis beültetés: perforáció veszélyét, migráció nagy 
valószínűségét magában hordozó esetben, légúti kompresszió lehetősége esetén, a beteg 
súlyos cardio-pulmonalis állapota esetén. Mérlegelendő a protézis beültetése 
fegyelmezetlen, subintelligens, kollaborációra képtelen betegeknél [217], akiknél a nem 
megfelelő diéta miatt a protézis étellel való eldugulása gyakori. 
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Szükséges feltétele a beavatkozásnak a nyelőcsőszűkület eredetének igazolása, 
az elváltozás szövettani verifikációja. 
A nem megfelelő indikációk alapján és a morfológiai eltérések nem kellő 
figyelembevételével végzett endoprotézis beültetések a szövődmények és sikertelen 
esetek számának szaporodását okozzák.  
 
5.2.2. A radiomorfológiai anomáliák jelentősége 
 

A tumoros nyelőcsőszakasz szűkülete volt a legjellemzőbb alaktani eltérés 
(70,2%), mely 4,8%-ban teljes elzáródást eredményezett.  

A szűkület megfelelő mértéke alapfeltétele a beültetett protézis helyben 
maradásának bármely protézis fajtánál. Azon esetekben, ahol a radiomorfológiai eltérés 
a nyelőcső kontúregyenetlenségében kimerül (53. ábra), a beteg dysphagiás panaszai  
 

ellenére sem javasolható a protézis beültetés. Ezen 
morfológiai szituáció 66 betegnél volt 
megfigyelhető, 72,7% dysphagiája szilárd ételre, 
3%-é pépes ételre vonatkozott.  

 

A tumoros szűkület (38. ábra B) 
kiterjedésének, a lumen átmérőjének alapvető 
jelentősége van a protézis fajta és méret 
megválasztása, valamint a beültetés során 
alkalmazandó technika szempontjából (54. ábra). 
Előfordul, hogy a szűkület hossza meghaladja a 
rendelkezésre álló protézis hosszúságát, ez esetben 
 
 
53. ábra. Kontúregyenetlenség a 
kontrasztanyagos nyelés röntgen felvételen 

 

 

lehetséges egy beültetett protézisbe további 
protézis beültetése.  
A szűkület tágítása a fix keresztmetszetű 
rigid tubusok használata esetén, a külső 
átmérőnek megfelelő mértékben, 
eseteinkben majdnem mindig szükséges 
volt. A tágításra használható eszközök széles 
körének használatát láthatjuk a közlésekben, 
közöttük ballonos dilatátorokat [51,280]. 
Tapasztalataink szerint az oliva formájú fém 
és műanyag eszközök megbízhatóan 
használhatóak, míg a ballonos tágító 
 
54. ábra. Nagy kiterjedésű szűkület 
áthidalására beültetett Rüsch 
endoprotézis
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eszközökkel az erőbehatás mértéke és iránya lokálisan nehezen kontrollálható, ezen 
eszközök használata szövődmények forrása lehet. A tágító eszköz a tumoros szakaszon 
berepedést és perforációt idézhet elő. Szükséges a tágítás mértékének megtervezése a 
morfológiai viszonyoknak megfelelően és szükséges a kivitelezés alatt az erőbehatás 
gondos kontrollja.   
 

 
 

 
 

 
A lumen teljes átjárhatatlansága (55. ábra) lehetetlenné teszi a beültetés kivitelezését 
(38. ábra C). Ez az esetek jelentős részében a vezetődrót levezetése kapcsán válik 
nyilvánvalóvá és bizonyossá, mert a vékony (esetenként angiográfiás-vezető) még akkor 
is utat talál a közel teljesen elzáródott tumoros lumenben, amikor a híg, felszívódó 
kontrasztanyag már nem lép át. Amennyiben valamely vezetőeszközzel sikerül átjutni, 
rendszerint mód nyílik akár többszöri ülésben feltágítani a szűkületet. Megfigyelésünk 
szerint a tumoros szűkületen átvezetett tápszonda néhány napos helyben tartás közben 
tágító hatást fejt ki [29,32,244,271].      

55. ábra. Teljes elzáródást okozó felső harmadi tumor. 
Kontrasztanyagos nyelés röntgen vizsgálat 

A szűkület szöglettörései, tengelyeltérései, kanyarulatossága (38. ábra D, E, F) a 
merevebb anyagú protézissekkel hosszabb távon jobb hatásfokkal palliálható, 
ugyanakkor ezek beültetése ezen esetekben a perforációs szövődmények lehetőségét 
fokozottabban hordozzák magukban (56. és 57. ábra). Ezen morfológiai helyzetekben a 
flexibilisebb öntáguló stentek beültetése könnyebb. A lumen alakjának felvételével az 
öntáguló stentek helyben maradására is nagyobb az esély.  

A lumenben kialakult tasakok, ulcerációk (38. ábra G) a beültetés kapcsán a 
perforáció veszélyét jelentik, fokozott óvatosságot igényelnek (58. és 59. ábra).  

 
 

 75



       
 
 
 
 
 
 

56. ábra. Szöglettörés és 
tengelyeltérés a nyelőcső felső 
harmadában, kontrasztanyagos 
nyelés röntgen vizsgálaton 

57. ábra. Kanyarulatok a 
tumoros lumenben, melyek a 
perforáció veszélyét jelenthetik 
a protézis beültetése során   

 

        
 
 
 

 
 

 
 

58. ábra. A perforáció veszélyét 
magában hordozó tasak 
kontrasztanyagos nyelés röntgen 
vizsgálaton 

59. ábra. Perforációs veszélyt 
jelentő tasakok a tumoros 
lumenben. Kontrasztanyagos 
nyelés röntgen vizsgálat 
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A tág nekrótikus üreggé alakult nyelőcsőlumen (38. ábra I) gyakran nehezen 
vagy egyáltalán nem képes helyben tartani a protézist, ezen esetekben a hálós végekkel 
rendelkező vagy bevonat nélküli öntáguló stentek kínálják a legjobb lehetőséget (60. 
ábra).  

 

      
 

 
 

 
 

60. ábra. Tág üreggé alakult 
tumoros nyelőcsőlumen az alsó 
harmadban 

61. ábra. A 60. ábrán bemutatott  
tumoros szakasz áthidalása 
Ultraflex öntáguló fémstenttel 

 

       
 
 
 
 

 
 

62. ábra. Endophita növekedésű 
középső harmadi nyelőcsőtumor 
endoszkópos vizsgálati képe 

63. ábra. Endophita növekedést 
mutató nyelőcsőtumor CT vizsgálati 
képe 
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A lumenbe domborodó, akadályt képező tumoros növedékek (38. ábra H) a 
beültetés közben a protézis elakadását okozhatják, e szövődmény az öntáguló stentekkel 
könnyebben elkerülhető (62. és 63. ábra).  

A külső kompresszió jellegű szűkületek (38. ábra J) eseteiben gyakran ép 
nyelőcső nyálkahártya és musculatura található (6.,7.,8.,10. ábra). A lumen érintettsége 
az esetek jelentős részében nem körkörös. Ezen szűkületek a protéziseket nehezebben 
tartják meg. A hálós szerkezetű, vagy részben fedett öntáguló stentek (alsó-felső részén 
fémhálós) jobb helyben maradási lehetőséget nyújtanak.  A fémháló által kiváltott 
granuláció hozzájárul a rögzüléshez.  

A tumoros szűkület túlzott keménysége vagy lágysága további fontos szempont, 
ennek megítélése a protézis beültetés tágítási fázisában lehetséges. A túlságosan 
kemény szűkületek kellő mértékű feltágítása gyakran nem lehetséges és az öntáguló 
fémstentek expanziós ereje sem elegendő a megfelelő lumen elérésére. A szűkület 
túlzott lágysága a migráció veszélyét hordozza magában. 
A morfológiai anomáliák szem előtt tartása a protézis beültetés során kulcskérdés. A 
beültetés kivitelezését megnehezíti, súlyos mértéke esetén lehetetlenné teszi.    
 
5.2.3. Nyelőcső bemeneti szűkületek 
 
             A nyelőcső felső harmadát elérő szűkületet 248 esetben (15,5%) észleltünk (210 
felső harmadi, 38 középső harmadi, de felső harmadot is érintő tumor). Közülük 14 eset 
volt a hypopharynxot is elérő kiterjedésű. Ezen felső harmadi tumoroknál 78 esetben 
sikerült endoprotézist beültetni (2 műtéti úton, 3 exploratív műtét alatt endoszkópos 
módszerrel, 73 endoszkópos módszerrel). 138 esetben a szűkület magas kezdete nem 
tette lehetővé a protézis beültetését. Ezen esetekben a szűkület felső pontja és a garat  
 

közötti távolság nem volt elegendő a 
protézis tölcsér része számára (64. 
ábra). A szükséges távolságot a 
musculus cricopharingeustól 2 cm-re 
lehet kijelölni. A protézis tölcsér felett 
kívánatos biztonsági távolságot is 
tartani, mert a protézis proximális 
irányú minimális elmozdulása is légúti 
akadályt és asfixiát okozhat [428,429].  

 

A tompaszögben nyíló és ezáltal 
rövidebb tölcsér résszel rendelkező  
 
 
64. ábra. A hypopharynx-nyelőcső 
átmenetben kezdődő malignus 
szűkület. A magas pozíciója miatt 
endoprothesis beültetésre 
alkalmatlan radiomorfológiai 
helyzet 
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(65. ábra) tubusok látszanak e helyzetben 
megfelelőnek. Az öntáguló stent fajták közül a 
kifejezett tölcsér rész nélküli típusok (Wallstent, 
Esophacoil-stent) jelenthetnek jó választást. A 
proximálisan nyíló öntáguló stentek a protézis 
felső pontjának pontosabb beállítását teszik 
lehetővé, ezért javasolt a választásuk e 
helyzetekben. 

 

Az utóbbi években a nyelőcső-bemenet 
vonalának anatómiájához igazodó öntáguló 
fémstentek is megjelentek, melyek rövid felső 
tölcséres résszel rendelkeznek (Niti-S Cervical 
stent).  
 
65. ábra. Tompább szögben álló, rövid 
tölcsérrel rendelkező tubus, a nyelőcső 
bemenet közeli szűkületek kezelésére biztosít 
lehetőséget  
   

 
5.2.4. Cardiát érintő szűkületek  
 

A 270 cardiát érintő szűkület (9 cardiát elérő középső harmadi-, 204 cardiára 
terjedő alsó harmadi-, 57 cardia-tumor) esetében 114 alkalommal történt sikeres 
endoprotézis beültetés (5 esetben műtéti úton, 31 esetben műtét alatt endoszkópos 
módszerrel, 78 alkalommal endoszkópos módszerrel).  

 

          
 

 
 

 
 

66. ábra. Szöglettörés a nyelőcső 
alsó harmadában, 
kontrasztanyagos nyelés röntgen 
vizsgálaton 

67. ábra. Cardián túl terjedő 
szűkület esete. A protézis gyomorba 
érő végével szemben lévő gyomorfal 
a protézisre proximális irányú 
nyomó erőt fejt ki 

 79



A cardia területén kialakuló tumoros szűkületekben viszonylag gyakran fordul 
elő szöglettöréssel, tengelyeltéréssel járó anomália, anyagunkban 74 eset (27,4%) volt. 
Ez nehezítette, anyagunkban 50 esetben lehetetlenné tette e régióban az endoprotézis 
beültetést (66. ábra).  

A nyelőcső disztális végén, a cardiát érintő, esetenként gyomorra terjedő 
folyamatoknál a protézist a beültetéskor a szemben lévő gyomorfal gyakran visszatolja, 
proximális irányú migrációt okozva (70. ábra). Ezen jelenség 14 esetben okozta a 
protézis azonnali migrációját és a protézis beültetés sikertelenségét. A jobb 
megkapaszkodást biztosító öntáguló stentek több esélyt biztosítanak e szövődmény 
elkerülésére. 

 
5.2.5. Oesophago-respiratórikus fistulák 
 

Az észlelt 264 oesophago-respiratorikus sipoly esetében 22 (9,1%) a nyelőcső 
lumen kontúregyenetlensége, 180 esetben (68,2%) szűkülete, 27 esetben (10,2%) 
szöglettörése és tengelyeltérése,  53 esetben (13,3%) nekrótikus üreggé alakulása, 28 
esetben (10,6%) külső kompressziós jellegű szűkülete volt megfigyelhető, egymással 
kombináltan megjelenő formában. A nyelőcső tumoros szakaszán a lumen tág üreggé 
alakulása nagyobb arányban fordult elő.  

188 esetben (71,2%) volt sikeres az endoprotézis beültetés [61,62,63,155]. A 
gyorsabb progressziójú, nagyobb biológiai malignitású tumorral rendelkező 
betegcsoportban (82 eset - 13. táblázat) a protézis beültethetőségi aránya 68,3% volt. 
Ennek megfelelően a túlélési átlag szignifikánsan rövidebb, 2,1 hónap volt, szemben a 
3,1 hónapos „végstádium jellegű” fistulával rendelkező betegekével (52. ábra). 

Az oesophago-respiratorikus sipolyok eseteiben a beültetés közbeni letális 
aspiráció veszélye egyike a problémáknak. Ez a szűkület feltágításakor regurgitáló 
gyomortartalomtól következhet be a még le nem fedett sipolynyíláson keresztül. 
Elkerülése és következményeinek kivédése a beteg anti-Trendelenburg testhelyzetben, 
trachea- és felső gasztrointesztinális szívási lehetőségek használatával lehetséges. 
Anyagunkban, a 188 fistulás betegnél történt protézis beültetés során e szövődmény 
enyhébb fokon 5-10%-ban fordult elő, 5 esetben (2,6%) volt súlyosabb fokú, 1 esetben 
(0,5%) volt letális kimenetelű.  
Az oesophago-respiratorikus fistulák eseteiben a protézis endoszkópos beültetése a 
műtéti behúzás módszerénél a magas műtéti kockázat és szövődmény arány miatt jobb 
esélyeket nyújt. A protézis által lefedett sipoly záródása is előfordul (tumorszövet általi 
benövés), mely a légúti kontamináció megszűnésével a beteg állapotán mindenképpen 
javít.  
A sipollyal rendelkező betegek esetében a hálós szerkezetű, bevonat nélküli stentek 
kevésbé alkalmasak. A migrációra hajlamos esetekben az utóbbi években megjelent 
újabb fejlesztésű stent típusok részben a lumenhez való jobb adaptációjuk, részben 
pedig a nikkel-titánium ötvözetű fémszál anyaguk miatt, mely a borításon kívüli 
helyzetű, jobb helyben maradási esélyt nyújtanak. Számos helyzetben látszanak 
használhatónak a szivaccsal kombinált protézisek (Wilson-Cook cuffed-stent). Kettős 
„öblű” szájadékkal rendelkező protézist hozott forgalomba a Micro-tech (Nanjing) Co. 
Ltd, „Anastomosed-mouth fistula-occluding connecting esephageal stent” néven, mely a 
sipoly biztonságosabb lezárását igyekszik elérni.  
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A sipoly diagnózisának felállítását követően késedelem nélkül szükséges a beteg 
kezelésbe vétele, mivel az állapotromlás viszonylag gyorsan csökkenti a túlélési 
esélyeket [29].   
 
5.2.6.  Légúti tumorok okozta szűkületek 
 
           A légúti eredetű malignus tumorok által okozott nyelőcsőszűkületek protetizálása 
speciális problémakört jelent. A nyelőcső lézió morfológiai képe alapvetően eltér a 
nyelőcsőtumoroknál megszokottól (lásd a 6. és 7. ábrát). A szűkületek jelentős része 
benyomat, diszlokáció, külső kompresszió képét mutatja (12. táblázat). Gyakran 
hiányzik a protézis felső-, tölcsér részének feltámaszkodását lehetővé tevő kónusz (nem 
körkörös jellegű a szűkület). A szűkület keménysége, rugalmassága, tágulékonysága a 
nyelőcsőcarcinoma okozta léziókétól eltér. A beültetett protézis gyakran a légutak 
kompresszióját okozza. Ez a rendszerint beszűkült légzési tartalékkal rendelkező 
betegnél emeli a kockázatot. Tágítást igénylő merev tubusok használata esetén a tágítás 
fázisában kiderülhet a kompresszió, de az öntáguló fémstenteknél ezen jelenség csak a 
teljes expanzió után jön létre, napokkal a protézis beültetése után. Ezen utóbbi 
szövődmény lehet egyik oka a „korai váratlan exitus” (early unexpected deaths) 
jelenségének. Az oesophago-respiratórikus fistulák megléte további komplikációk 
forrása lehet.      
A légúti tumor okozta szűkületek kezelésében az öntáguló stentek több, alaktanilag 
bonyolultabb állapot kezelését teszik lehetővé, beültetésük a beteg számára könnyebb 
tolerálhatósága, a beültetési procedúra egyszerűbbsége miatt. A migráció lehetőségének 
fokozottsága miatt az alacsonyabb migrációs hajlamú protézisek használata javasolható.       
 
5.2.7. Mediastinális tumorok okozta szűkületek 
 

A mediastinalis tumorok okozta nyelőcsőszűkületek 96%-a külső kompressziós 
jellegű volt (12. táblázat). Ezen szűkületek sajátossága a kisebb kiterjedés (rövidebb). A 
morfológiai sajátosság következménye a beültetett protézis fokozott migrációs hajlama 
(lásd a 8.,9. és 10. ábrát). Tekintve, hogy ezen elváltozások gyakran szekunder 
jellegűek, a betegek kezelésénél számításba kell venni az alapbetegség (gyakran 
folyamatban lévő) onkológiai kezelésekor bekövetkező remisszió következményét. A 
szűkület oldódása a beültetett protézis migrációját eredményezheti.          
A rövid, külső kompressziós, migrációra hajlamos szűkületek kezelésére a hálós 
szerkezetű, bevonatlan öntáguló fémstentek kínálják a legjobb lehetőséget (Wallstent, 
Ultraflex non covered stent).    
 
5.2.8. A szövődmények problémája 
 

A vizsgált 865 endoprotézis beültetésnél észlelt szövődmény (3. táblázat) 
gyakoriságban nem tér el más szerzők tapasztalatától 
[14,15,51,130,347,348,430,431,432]. A szövődmények elkerülése, számuk csökkentése 
és ellátásuk legoptimálisabb módja fontos kérdés. Kedvezőbb esetben a szövődmény a 
beültetés sikerét befolyásolja (pl. migráció) és újabb beültetési kísérlettel, más fajta 
protézissel későbbi időpontban a kórállapot megoldhatóvá válik. A késői szövődmények 
jelentős része tartozik ide. Kedvezőtlen, ha a szövődmény a beteg életét közvetlenül 
veszélyezteti, vagy állapotának heveny romlását eredményezi. 
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A beültetés kapcsán a beteg életét közvetlenül veszélyeztető szövődmények : 
perforáció, vérzés, légutak kompressziója, aspiráció-suffocatio – azonnali beavatkozást 
és megoldást követelnek. Döntően a sikert veszélyeztető, beültetés kapcsán észlelt 
szövődményként a beültetett protézis migrációja fordul elő.  

Az életet veszélyeztető korai szövődmény (a beavatkozást követő egy héten 
belül) a korai váratlan halálozás, haemorrhagia, légúti kompresszió, míg a sikert 
befolyásoló a migráció volt. 

A késői szakban (egy héten túl) jelentkező szövődmények fő jellemzője, hogy 
azok sokkal inkább a betegség progressziójával függenek össze, mint a protézis 
beültetés procedúrájával. A vérzés heveny életveszélyt okozó, a migráció, a protézis 
eldugulása, tumoros felülnövekedés, fistula képződés és újdonképződés, a sikerességet 
befolyásoló szövődmények voltak. Reflux jelentkezését a betegek tolerálható 
panaszként élték meg, következményeinek megítélése e beteganyagon nehéz.     

Az 1604 inoperábilis beteg közül 940 betegen (865 sikeresen, 75 megkísérelt), a 
szövődmények miatti reintervenció kapcsán végzett (39 eset) beültetési eseteket is 
beleszámolva, összesen 979 beültetési procedúra történt (35. ábra és 1. táblázat). Ezen 
esetek kapcsán 50 szövődményt észleltünk a protézis beültetés közben, 31 esetet a 
korai- és 171 esetet a késői időperiódusban. Életet veszélyeztető jellegű volt a 
szövődmények 26,1%-a (57 eset), a sikerességet befolyásoló jellegű volt 73,9% (161 
eset). Letális kimenetelű a szövődmények 2,8%-a, 24 eset volt.  
 
5.2.8.1. Perforációs szövődmények 
 

A perforációs esetek korrekt ellátását az azonnali felismerés tette lehetővé. Ez a 
felszívódó kontrasztanyaggal végzett ellenőrző röntgen vizsgálatnak volt köszönhető. A 
perforációs szövődmény legnagyobb gyakorisággal a vezetődrót levezetése (1 eset) és a 
tágítás fázisában (5 eset), ritkábban a protézis levezetése kapcsán (1 eset) szokott 
előfordulni. A kialakulás lehetőségét a lumen morfológiai anomáliái okozzák (38. ábra).  
A vezetődrót az ulcerációkban, tasakokban könnyen elakadhat és a tumorszövetet 
átfúrva a mediastinumba jut. Ezen jelenség a drót visszahúzásával következmények 
nélkül marad, a vezetődrót vékonysága miatt, különösen akkor, ha sikeres protézis 
beültetés követi az eseményt. Amennyiben a beavatkozást végző számára a vezető rossz 
pozíciója nem kerül felismerésre és megkezdődik a tágítás procedúrája, a következmény 
súlyosabb lehet. Összetett morfológiai anomáliák esetén, különösen rosszabbul 
kooperáló betegeknél a probléma felismerése nehéz lehet. 
A tágítás fázisában bekövetkező perforációk leggyakoribb oka a tumoros szakaszon 
bekövetkező fali ruptúra, ritkábban a lumenbe domborodó endofitikus növedéken 
megakadó tágító eszköz és a lumen kanyarulatossága, szöglettörése, tengelyeltérése 
következtében oldalirányú erőhatást kifejtő tágító eszköz. Amennyiben a sérülés 
kialakulását sikeres tubus beültetés követi a szövődmény gyógyulási esélyei jók, de 
szem előtt tartandó, hogy ezen események során a normálistól eltérő baktériumflórájú 
nyelőcső tartalom kerül a medistinális térbe. 
A protézis beültetése kapcsán a szöglettörések, kanyarulatok lehetnek okai a tubus 
elakadásának és a lumenből kilépésének. A szűkület konzisztenciájának eltérése szintén 
kockázatot jelent. A levezetés közbeni perforáció a rigid tubusoknál gyakoribb, az 
öntáguló stentek esetén ritkábban fordul elő.   
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A 7 szövődményes eset közül 5 alkalommal a protézis megfelelő elhelyezése 
megoldást jelentett, 2 betegnél műtétre (mediastinális drainage) volt szükség (közülük 1 
esetben tápláló gastrostomát is készítettünk).  
A perforációs szövődmény elkerülésének módja a nyelőcső lumen morfológiai 
eltéréseinek megfelelő figyelembe vétele, a beültetés procedúrájának óvatos és 
kíméletes kivitelezése. 
 
5.2.8.2. A légutak kompressziója 
 
            A protézis beültetéssel kapcsolatos légúti kompresszió kialakulása többnyire a 
protézis nyelőcső lumenének felnyitása-, belső-kitámasztása következtében létrejövő 
térszűkület következménye [145,274]. A légutak összenyomása nem csak azon 
nyelőcsőtumoroknál fordulhat elő e mechanizmussal,  ahol a folyamat a légutakba tör, 
de a légutak tumor által fixált helyzete elősegíti a szövődmény kialakulását. Paganin 
bronchoscopos vizsgálattal igazoltan oesophago-respiratorikus fistulák protézisel kezelt 
eseteiben, a protézis sipolynyíláson keresztüli légútba domborodását (protrusio) találta 
[361]. A szövődmény megoldására a légutak stentelését végezte.   

Beteganyagunkban 7 esetben észleltük (0,8%) szövődményként a légúti 
kompressziós szindróma kialakulását, a protézis beültetés után. 4 alkalommal a 
beültetés tágítási fázisában felismerve a légutak összenyomódását nem végeztük el a 
protézis beültetését. A szövődmény megoldása a beültetett protézis azonnali 
endoszkópos eltávolítása volt, melyet 6 esetben sikeresen végeztünk el, 1 beteg 
szövődménye letális kimenetelű volt.   
A légutak szűkülete miatt 3 betegnél történt a nyelőcső protézis beültetés előtt légúti 
stent beültetése, mely ezt követően lehetővé tette a protézis beültetését. 
Gyakorlatunkban a légúti stent beültetésének lehetősége technikai és szervezési okok 
miatt a vizsgált időszak (1984-2004) utolsó évtizedében lett elérhető. 
A szövődmény felismerése nem mindig könnyű, különösen a tracheobronchiális eredetű 
tumorok okozta nyelőcsőszűkületek eseteiben, ahol a beteg légzési státusa eleve rossz. 
A romlás ezen esetekben nehezen felismerhető. Hasonló állapotot jelentenek az 
oesophago-rspiratorikus sipollyal rendelkező betegek is. 
A felismerés további nehézségét tudják jelenteni az öntáguló stentek, melyek teljes 
expanziója a beültetés után napokkal következik be, korai váratlan exitus eseteivel 
összefüggésbe hozhatóan.       
 
5.2.8.3. Aspiráció, suffokáció 
 
            A beültetés közbeni aspiráció enyhe fokban nagyon gyakori jelenség. Azon 
betegeknél következik be nagyobb gyakorisággal, ahol a tumoros folyamat a nyelési 
reflex fiziológiás kivitelezését károsította. A beteg gondos és célirányos kikérdezésével 
felderíthető ezen állapot (még korrekt neurológiai kivizsgálás nélkül is). Az 1604 beteg 
között 97 (6,1%) esetben volt kimutatható, de enyhébb fokban feltehetően ennél 
nagyobb volt a gyakoriság.  
A beültetés közbeni minimális aspirátumot a beteg kiköhögi, erre figyelemmel kell 
lenni a beültetés során. A nagyobb mennyiség képes szövődményként jelentkezni, 
anyagunkban ez 5 esetben (0,5%) fordult elő.  
Nehezen kivédhető és kezelhető az aspirációs szövődmény az oesophago-respiratorikus 
fistulával rendelkező betegeknél, akiknél a tágítás fázisában a fistula nyílásától 
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disztálisan feltáguló nyelőcsőszakaszon keresztül nagyobb volumenű gyomortartalom 
regurgitáció fordulhat elő (1 letális kimenetelű eset).  
A szövődmény lehetősége miatt a protézis beültetés kapcsán végzett röntgen 
vizsgálatokhoz felszívódó kontrasztanyagot kell használni.     
A szövődmény kivédésére tracheális és oesophagealis szívó berendezéssel szükséges 
felkészülni. 
A tervezett beültetés előtt a betegnek éhgyomorra kell lennie, de ez a fiziológiásan 
meglévő gyomorsecretum mennyiségét gyakran nem befolyásolja. A szűkület miatt a 
gyomor szonda segítségével való kiürítése gyakran nem lehetséges.      
 
5.2.8.4. Haemorrhágiás szövődmények 
 
            17 esetben (1,8%) észleltünk a vérzést a protézis beültetésével kapcsolatba 
hozhatóan. 10 esetben a beültetés kapcsán, 1 esetben a korai, 6 esetben a késői szakban. 
Vélhetően enyhébb fokban a kimutatottnál gyakrabban fordult elő, de egyrészt a 
spontán vérzéscsillapodás miatt, másrészt a beteg eleve anémiás volta miatt elfedődött 
és meghatározó komplikációt nem okozott.   
A beültetés kapcsán észlelt vérzések a nyálkahártya és a tumoros felszín mechanikus 
sérülései miatt jönnek létre. A mechanikus sérülések mérséklése érdekében mind a 
tágítás, mind a protézis beültetése kapcsán paraffin olajjal síkosítjuk az eszközöket és a 
protézist. Haemostiptikus gyógyszereken kívül e szövődmény nem igényelt más 
beavatkozást. 
A korai szakban észlelt 1 eset elhúzódó vérzéscsillapodással volt összefüggésbe 
hozható. 
A protézis beültetést követő késői szakban 6 esetben észleltünk vérzéses szövődményt, 
ennek oka 2 esetben a protézis okozta erózió, 4 esetben a tumor nekrózisa volt. A 
pontos ok felderítése ezen esetekben a betegek állapota miatt nehéz volt. 1 esetben a 
protézis tölcséri rész peremének megfelelően dekubitálódott nyelőcsőfalon aorto-
oesophagealis sipoly és gyors exsanguinatio alakult ki. Ezen letális szövődményen kívül 
észlelt vérzéses szövődmények haemostiptikus kezeléssel és transzfúzióval uralhatóak 
voltak. 
 
5.2.8.5. Migrációs szövődmények 
 
            A migrációs szövődmény lényege a beültetett protézis elmozdulása, rossz 
pozícióba kerülése. Előfordul, hogy a protézis levezetése közben nem hozható 
megfelelő helyzetbe. 1 alkalommal levezetés közben elakadt. 2 alkalommal külső 
kompressziós szűkület esetén a szűkület tartási képtelensége miatt azonnal disztális 
irányba csúszott. 14 esetben a cardia területén azonnal visszalökődött a szemben lévő 
gyomorfal behatása következtében (1. táblázat). 21 esetben a protézis beültetés utolsó 
lépéseként végzett kontrasztanyagos nyelés röntgen rossz pozíciót, elmozdulást 
mutatott. A korai szakban 8 esetben, a későiben 88 esetben alakult ki migráció. A már 
korrigált helyzetű protézis újra elmozdulását 13 esetben észleltük (3. táblázat).  
Az elmozdulás iránya lehet proximális és disztális, ez utóbbi gyakoribb. A proximális 
irányú elmozdulás veszélyes lehet, a garat feletti területre jutó tubus tölcsére képezte 
légúti akadály miatt. A protézis könnyen okozhat suffokációt, különösen a gyenge, 
rossz állapotú betegnél. A vizsgált beteganyagban 1 betegnél fordult elő, hogy a 
szájüregen keresztül, hányás és köhögés kapcsán a protézist kiürítette. A disztális irányú 
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elmozdulás következtében a protézis tartózkodhat a nyelőcsőben, gyomorban illetve a 
béltraktusban (68. és 69. ábra). Abban az esetben, amikor az elmozdulás kis mértékű, a 
probléma a tumoros szakasz fedetlenné válása és a protézis feletti, vagy alatti szakaszon 
kialakuló progrediáló szűkület kialakulásában áll. Az így kialakuló kép a tumoros 
felülnövekedéshez hasonló, attól nehezen elkülöníthető, kezelése is hasonlatosan 
végezhető.    
 

         
 
 
 
 
 

68. ábra. Migrált endoprotézis 
a gyomor űrterében 

69. ábra. Migrált endoprotézis a 
jejunumban 

A kimozdult protézis helyzetét endoszkóppal korrigáltuk, összesen 38 esetben. Ez 
technikailag a protézis fiberoszkóppal való elmozdítását jelenti. 53 esetben nem volt 
megfelelő pozícióba hozható az elmozdult protézis, ezért endoszkóppal csak az 
eltávolítására volt lehetőség, de  újabb protézis beültetésével (15 esetben) jó pozíció volt 
elérhető. Ezen esetekben lényegében a migrált protézis cseréje történt. Véglegesen 38 
esetben végeztük a beültetett protézis eltávolítását (70. ábra). Azon protéziseket lehetett 
endoszkóppal korrigálni illetve eltávolítani, melyek a nyelőcsőben, gyomorban 
helyezkedtek el (68. ábra). Az endoszkóppal elérhetetlen távolságra került protézis (69. 
ábra) miatt műtéti eltávolításra kényszerültünk 7 esetben, cserére 1 esetben (4. táblázat).  

 
21. táblázat. A migráció aránya a felhasznált protézis fajtáknál 
 
Protézis fajta Eset Migráció  
Rüsch 817 98 ( 12 % ) 
Wilson-Cook   13 1 ( 7,7 % ) 
Atkinson 1 1 * 
Ultraflex stent   38 2 ( 5,3 % ) 
Z-stent 4 1 * 
* értékelhetetlenül alacsony esetszám 
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A migráció aránya a beteganyagban felhasznált protézis fajtákra vonatkozóan 
(21. táblázat) igazolni látszik azt az irodalmi adatok által is jelzett állítást, hogy az 
öntáguló stentek migrációs aránya a rigid tubusokénál alacsonyabb 
[10,272,273,274,342,430,433,434,435]. Erre vonatkozóan azonban vizsgálatunk nem 
volt összehasonlító jellegű. Tapasztalatunk szerint a migráció nem kizárólag a protézis 
fizikai sajátosságainak következménye, hanem annak, hogy az adott protézis fajta nem 
felel meg a morfológiai helyzet követelményeinek. Ezen megfigyelés helyességét 
(általánosságban) támogatni látszanak azon közlések, melyek a stentek bevontsága és a 
migráció aránya között nem találtak összefüggést [414].   

 

    
A.                                                                     B. 
 

 

70. ábra. Migrált protézis 
endoszkópos eltávolítása. A. 
protézis a gyomor űrterében. B. a 
protézis megragadása az 
endoszkóp munkacsatornáján át 
levezetett dróthurokkal. C. a 
protézis kihúzása 
 C.   

 
A Flamingo stent kónikus kialakítása és fémanyagának a bevonat külső felszínén 

való elhelyezése eleve a disztális irányú migráció megelőzése érdekében történt [280]. 
A migrációs szövődmények megelőzésére újszerű technikai megoldást alkalmaznak a 
Niti-S Double Stent-nél (Taewong Medical, Seoul, Korea), melynek külső hálós fonata 
kettős,  ettől a gyártók a jobb rögzülést és a migráció alacsonyabb arányát várják.         
A beültetett protézis migrációja gyakran összefüggésbe hozható a beteg onkológiai 
(kemo-radio-terápia) kezelésével, melynek során jó válaszreakcióként a tumortömeg 
regressziója kapcsán, a tumoros lumen tágulása és a beültetéskor jól rögzült protézis 
meglazulása észlelhető. Ezen helyzetet vizsgálattal nehéz igazolni, inkább a klinikai kép 
utal rá. Ezen esetekben a protézis endoszkópos eltávolítása a megoldás.   
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5.2.8.6. Korai váratlan exitus 
 
            A szövődmény a 865 protézis beültetésen átesett beteg közül 21 esetben (2,2%) 
fordult elő. Jellegzetessége a beteg hirtelen és előzmények nélküli állapotromlása és 
exitusa. Tekintve, hogy rendszerint a sikeresnek vélt protézis beültetést követően, a 
beteg otthonába való távozása után alakul ki, a pontos kórok nehezen deríthető ki.    

A korai időszakban észlelt váratlan exitus jelensége irodalmi közlések szerint a 
figyelem középpontjában álló kérdés. Hátterében a protézis okozta légúti kompressziós 
szindrómát, a protézis proximális irányú migrációjának következményeként jelentkező 
légúti akadályt, reflux következtében kialakuló aspirációs asfixiát feltételeznek 
[268,436]. Nagy valószínűséggel e szövődmény gyűjtőfogalom, több kórok, esetleg 
ezek kombinációja eredményezheti.   

A kezelés és megelőzés nehézségét a szövődmény okának tisztázatlansága adja, 
ezért erre vonatkozóan csak bizonytalan ajánlásokat találhatunk.   
 
5.2.8.7. A tumor felülnövekedése 
 
            A szövődmény a felülnövekedés, túlnövekedés, benövés elnevezést kapta, 
lényegében azon jelenség miatt, amikor a protézis által lefedett szakasz alól proximális 
vagy disztális irányban infiltratív növekedéssel tumorszövet jelenik meg (71. és 72. 
ábra).  
 

     
 
 
 
 
 
 

71. ábra. Tumoros felülnövekedés 
Ultraflex stent feletti 
nyelőcsőszakaszon. Endoszkópos 
vizsgálati kép 

72. ábra. Tumoros felülnövekedés 
Rüsch endoprotézistól disztális 
nyelőcsőszakaszon. Endoszkópos 
vizsgálati kép 

 
Gyakori, hogy a progresszió a mucosa alatt zajlik és bedomborodás képében jelenik 
meg. Előfordul, hogy a tubus fémanyag által nem kitámasztott tölcséri részét 
összenyomja (73. ábra).  
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A tumorszövet a csak fémhálós 
szerkezetű, bevonatlan stenteknél 
a háló résein keresztül képes 
átnőni és a protézis belsejében 
szűkületet okozni. A részben hálós 
szerkezetű, bevont stentek esetén 
(pl. Ultraflex öntáguló fémstent) a 
bevonat nélküli szakaszokon képes 
a benövés szövődménye létrejönni 
(74. ábra A.). A tumorszövet 
behatolása, belenövése a rigid 
tubusoknál is előforduló jelenség 
(75. ábra), a gyakoriság a bevonat 
nélküli stenteknél eléri a 20-30%-
ot, szemben a bevont stentek 2%-
ával [280]. 

     
 
 
 
 
 
 

A stentek fémhálója az esetek egy 

granulációs szövet a bevonat  
részében granulációt vált ki. A 

73. ábra. Tumoros felülnövekedés 
következtében összenyomódott Rüsch 
endoprotézis tölcsér. Endoszkópos 
vizsgálati kép 

            
A.                                                              B.                                                  
 
 
 
 
 
 

74. ábra. A. Pulmonalis carcinoma okozta nyelőcsőstenosisba ültetett 
Ultraflex öntáguló fámstent proximális, hálós szerkezetű, bevonat 
nélküli részén észlelt tumoros benövés. Késői szövődmény. B. a kóros 
állapot endoszkópos megoldása második protézis (Häring-Rüsch 
tubus) beültetésével  
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nélküli stenteknél a lumenben 
megjelenve a tumoros benövés 
képét utánozhatja.   

 

A tumorszövet benövés 
szövődményre a beteg panaszainak 
alakulása, dysphagiájának romlása 
vagy újra kialakulása hívja fel a 
figyelmet. Mivel a betegek egy  
része megszokja a dysphagiával 
való együttélést, a probléma sokáig 
rejtve maradhat. Igazolása 
kontrasztanyagos nyelés röntgen 
vizsgálattal és endoszkópiával 
lehetséges. Gyakran nehéz az étel 
impaktációtól elkülöníteni a 
radiomorfológiai kép alapján, ezért 
mindkét vizsgálati módszer 
használatára szükség van. A 
szövődmény kezelését 
meghatározza, hogy a meglévő 
protézis az adott időpontban 
rendszerint mozdíthatatlanul 
rögzült. Újabb protézis 
beültetésével, mely az elzáródott 
protézis belsejébe a szűkületet 
áthidalva kerül, megoldható a 
szövődmény (74. ábra A és B). A 
lumen újra átjárhatóságának 
biztosítása érdekében ablatív 
kezelési módszerek (laser, 
elektokauter, stb) is szóba jöhetnek. 
A granulációs szövet esetén 
ugyanezen eljárások végezhetők 
(76. ábra).  

 
 

 
 

75. ábra. Tumorszövet benövése Rüsch 
tubus proximális részén 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
76. ábra. Granulációs szövet 
benövése Ultraflex stent disztális 
hálós szerkezetű részletén 
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5.2.8.8. A protézis eldugulása 
 
            A beültetett protézis a nyelőcsőben merev, perisztaltika nélküli szakasznak felel 
meg. A protézis belső felszínéhez a száraz, szilárdabb, tapadós, nagyobb ételdarabokat 
tartalmazó étel kitapadhat. Az egymásra rakódó impaktátum a lumen szűkületét, 
súlyosabb esetben elzáródását okozhatja (77. ábra). 
 

 
 
 
 
 
 
 
5.2.8.9. Fistula képződés, újdonképződés 

Az elzáródott protézis feletti 
nyelőcsőszakaszon tágulat jöhet létre, a 
lenyelt táplálék a protézis melletti 
nyelőcsőszakaszba juthat, mely további 
szövődmények forrása lehet. A 14. ábra e 
szituáció egyik példája, mely oesophago-
respiratórikus fistula megnyílását okozta.    
A szövődmény megelőzése érdekében 
szükséges a beteg étrendjének 
szabályozása. Az étel impaktátum 
flexibilis endoszkóppal általában 
eltávolítható (desobliteratio). 
 A vizsgált beteganyagban a protézis 
eldugulása 12 esetben (1,3%) fordult elő, 
a késői időszakban. 10 esetben sikerült 
endoszkóppal átjárhatóvá tenni, 2 esetben 
a protézis eltávolítására és újabb protézis 
beültetésére (csere) kényszerültünk.     

77. ábra. Rüsch endoprotézis étel 
által elzáródva. Endoszkópos 
vizsgálat 

 
            Fistula képződés a nyelőcső endoprotézis beültetésen átesett betegeken kialakuló 
sipoly, az újdonképződés fogalma a már kialakult sipoly miatt protézis beültetésen 
átesett, de ismét fistula megjelenését mutató eseteket jelenti. 
Oesophago-respiratorikus fistula kialakulása, illetve újra képződése az esetek nagyobb 
részében a tumoros folyamat progressziójának következménye, ritkábban a protézis 
okozta decubitus eredménye. A két kórok elkülönítése endoszkópos vizsgálattal 
lehetséges, de gyakran nehéz.  
Mivel e szövődmény a késői szakban alakul ki, a protézis endoszkópos korrekciója, 
vagy cseréje a rögzültsége miatt nem könnyű. Lehetséges a fistulanyílást újabb protézis 
beültetésével lefedni. Erre a célra bevonat nélküli hálós szerkezetű stentek nem 
javasolhatók. 

Anyagunkban oesophago-respiratorikus fistula kialakulását az endoprotézis 
beültetésen átesett betegeknél 30 esetben észleltük, 5 eset volt (0,6%) bizonyíthatóan a 
protézis behatásának következménye.  A protézis beültetése 3 esetben műtéti úton, 27 
esetben endoszkópos úton történt.  Ezen betegeket 13 esetben endoszkópos 
korrekcióval, 6 esetben endoszkópos cserével, 2 esetben újabb protézis beültetésével 
kezeltük (36. ábra). 9 beteg esetében csupán supportív kezelésre adódott lehetőség. 

3 alkalommal (0,1%) észleltünk fistula újdonképződést, 1 esetben endoszkópos 
korrekcióval, 1 esetben endoszkópos protézis cserével, 1 alkalommal újabb protézisnek 
a meglévőbe ültetésével sikerült a szövődményt megoldani.         
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5.2.8.10. Gasztro-oesophageális reflux 
 
           A reflux betegség a tumorképződésben etiológiai szerepet hordoz.  
A reflux jelensége epizódikus, nem mindig folyamatosan érvényesülő, ezért 
következményei nem prognosztizálhatók pontosan. A reflektórikus dysphagiával 
rendelkező betegeknél (az 1604 inoprábilis beteg között 6,1% volt) lehetnek a 
következményei súlyosabbak. A rosszabb általános állapot, gyengébb erőnlét tovább 
súlyosbítja a következményeket. A korai váratlan exitusok egy részéért a voluminózus 
reflux eseményeket tették felelőssé [130,268].  
A protézis beültetéssel kezelt betegek közül a késői periódusban 28 (3,2%) számolt be 
panaszként megélt refluxról.  
Kézenfekvőnek tűnik, hogy a szövődmény azon betegeknél jön létre, ahol a protézis 
vége a cardián át a gyomor űrterébe ér, de a vizsgált beteganyagban ezen összefüggés 
nem volt igazolható. Betegeinknél antacid terápiát állítottunk be, életmódra, 
táplálkozási-, diétás rendre vonatkozóan utasításokat adtunk. 
A szövődmény jelentősége figyelmet érdemlő [130,249,437], megelőzése érdekében 
több szerző antireflux-szeleppel ellátott protézisek használatát javasolja 
[49,268,436,437].         
 
5.2.9. A protézis megválasztásának problémája 
 

A kivitelezhetőség, a hosszabb távú eredményesség, a szövődmények elkerülése, 
a beültetési módszer és a protézis fajta valamint a méret megválasztásán múlik. A 
választást az adott szűkület morfológiai képéhez szükséges igazítani. Részben a 
radiológiai vizsgálat, részben a tágítás fázisában észlelhető jelenségek értékelhetőek.   

Napjainkban a rigid tubusok, öntáguló fém- és műanyag-stentek számos fajtája 
vált hozzáférhetővé (22. táblázat). Ezen protézisek fizikai sajátosságaikban ( expanziós 
erő, nyílási sebesség, méret, bevontság) jelentősen különböznek egymástól [438], ez 
nyit lehetőséget az eltérő morfológiai helyzethez való alkalmazkodáshoz. A 
paraméterek sajátosan eltérnek egymástól az egyes típusoknál, mely eltérések az egyik 
betegnél előnyt, a másiknál használhatatlanságot jelentenek.  

Számos összehasonlító tanulmány készült az egyes tubusok, stentek klinikai 
összehasonlításáról, felhasználhatóság, túlélési eredményesség, szövődmények 
arányának értékelésével [439,349,430,433,434,440,441]. A rigid tubusok szembeállítása 
az öntáguló stentekkel egyértelműen a szövődmények számának csökkenését, a 
szükséges (hospitális) ápolási idő rövidülését eredményezte az öntáguló stentek javára  
[10,272,273,274,342,430,433,434,435]. Az öntáguló stentek klinikai eredményeinek 
összevetése során Cowling [350] a Wallstent, Strecker és Gianturco-Z stent, Siersema 
[430] a Flamingo, Gianturco-Z és Ultraflex stentek összehasonlítását mutatja be. Az 
egyes típusok szövődmény arányai eltérőek. A fizikai sajátosságok „in vitro” 
összehasonlító vizsgálatáról Chan számolt be. Ennek során az Esophacoil, Wallstent, 
Gianturco-Z, Song és Ultraflex stenteket expanziós erő, oldalirányú erőbehatás kapcsán 
észlelhető meghajlási rádiusz méréséről szolgáltat adatokat. Nyitási erő vonatkozásában 
a sorrend (az expanziós erő csökkenő mértékében) Esophacoil, Wallstent, Gianturco-Z, 
Song és Ultraflex volt. A meghajlás vonatkozásában a legellenállóbb az Esophacoil, a 
leggyengébb a Song és Gianturco-Z stent volt [438]. Az expanziós erő szerepe a 
protézis nyílási sebességében, az expanzió mértékében, a későbbi időben az oldalirányú  
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összenyomatással szembeni ellenállásban (hosszú távú nyitva maradás és 
eredményesség) van. Más vonatkozása e fizikai sajátosságoknak, hogy a beteg számára 
a fokozatos és lassú expanzió ugyan elhúzódóbb jellegű, de enyhébb postintervenciós 
panaszokat okoz. A meghajlással szembeni ellenállás a megtöretések kialakulásának 
 
22. táblázat. Gyakrabban használt nyelőcső endoprotézisek 
 
Név Előállító 
Rigid tubusok  
Rüsch (Häring) Willy Rüsch AG. Kernen. Germany 
Wilson-Cook Wilson-Cook Medical Inc. Winston-Salem. USA 
Atkinson Key Med. Ltd. Southend . England 
Celestin Ambletin Ltd. Gloucestershire. England 

Medoc Ltd. Tetbury. England 
Mousseau-Barbin Ambletin Ltd. Letburg, Glos. England 
Clearview  Pan Medical Co. Gloucester. England 
Pauldrach Pauldrach Gmbh. Garbsen. Germany  
Endo Plus Endo Plus Ltd. 
Key Med Key Med. Inc. Spring Valley. NY.USA 
Procter-Livingstone Boston Scientific Co. Watertown. USA 
Öntáguló stentek  
Ultraflex Boston Scientific Corp. Watertown. USA 
Wallstent Schneider AG,Zürich,Switzerland 

Microvasive Endoscopy, Boston Scientific Co. 
Natick USA 

Flamingo oesophageal 
stent 

Schneider AG,Zürich,Switzerland 

Z-stent Wilson-Cook Medical Inc. Winston-Salem. USA 
Stecker stent Boston Scientific Co. Watertown.USA 
Gianturco Z-stent William Cook, Bjaeverskov, Danmark 
Esophacoil stent Instent Inc. Eden, Prairie, Minneapolis. USA 
Song stent Sooho Medi-Tech Co. Seoul, Korea 
Alimaxx-E stent Alveolus,Charlotte NC. 
Polyflex stent Willy Rüsch GMBH, Kernen, Germany 
Niti-S stent Tae Woong Medical Co. Goyang-si, Korea 
Micro-tech stent Micro-tech (Nanjing) Co.Ltd. China. 
Eska-Buess stent Eska, Germany 
Jiangsu stent Jiangsu Zhongtian Investment & Development Co. 

Ltd. China. 
 
fontos tényezője. A protézis e tulajdonságának előnyeként adódik a falat-bólus 
akadálytalanabb keresztülhaladása a protézis szakaszán. Hátránya, hogy a kialakuló 
szöglettörések a protézis végén ürülési akadály kialakulást és a falnak nekifekvő ponton 
decubitáció, perforáció, fistula képződés szövődményét okozhatják. A gyengébb fizikai 
ellenállóképességű protézisek esetében a tumoros progresszió előrehaladtával a stent 
collapszusa jöhet létre [350].   

A protézisek fizikai sajátosságai az alapanyagaik és formai kialakításuk 
eredményei. A rigid tubusok fémspirálból, latex-gumi, silicone, polyvinil alapanyagból 
rozsdamentes acéldrót spirál, tartalommal készülnek. Az öntáguló stentek rozsdamentes 

 92



acél vagy nikkel-titánium (nitinol) drót fonatából állnak, polyuretán vagy silicon 
bevonattal. A bevonat a fémanyagot körülveszi vagy a belső felszínt béleli.    

A rigid tubusok a műtéti behúzás legalkalmasabb eszközei. A manőver a tubus 
fal-anyagának szilárdságával válik könnyebbé, de a perforációs, haemorrhagiás, késői 
szakban fistula képződéses szövődmények lehetősége fokozottabb. A nagyobb 
szöglettörések eseteinek hosszabb távú kezelésében jól használhatók, de ezen esetekben 
a légúti kompressziós szövődmények esélye nagyobb. 

A fémspirálból készült és bevonatot nem tartalmazó Souttar és Abrams’ tubusok 
[47,183] használata viszonylag magas szövődmény arányuk miatt háttérbe szorult. 

Tygon csőből (extracorporális szív-tüdő készülékhez használt műanyag cső) 
házilag készített tubus használatáról Imre, Kotsis, Vörös és Kovács számolt be 
[28,210,212,216,335,442,443], e protézisekkel munkacsoportunk nem szerzett 
tapasztalatot. A közlések szerint ezek anyaga merevebb a Rüsch, Celestin tubusokénál.  

Bevonat nélküli fémhálós szerkezetű stentek a granulációs szövet képződése 
következtében jobban rögzülnek, migrációra hajlamos helyzetekben jobban 
használhatók, de a tumor és granulációs szövet benövés szövődménye gyakoribb. 
Kettős hálóval ellátott bevont stentek (Niti-S Double stent) e lehetőséget igyekeznek 
megelőzni. 

Fémhálós szerkezetű, bevont öntáguló stentek beültetése számos olyan 
morfológiai szituációban is kivitelezhető volt, ahol a rigid tubusok nem voltak 
használhatók. Az alakfelvételi sajátosságuk következtében migrációs készségük 
alacsonyabb, ezért migrációra hajlamos morfológiai helyzetekben javasolható 
választásuk [145,347,349,429,435,444,445,446,447,448,449]. 

A műanyagból készült öntáguló stentek expanziós ereje általában kisebb, késői 
kollapszus készségük jelentősebb. Megfelelő pozícióba juttatásuk a szöglettöréssel járó 
szűkületekbe nehezebb [56,439,440,441,444]. 

Az öntáguló stentek nyílási-nyitási mechanizmusa szempontjából disztálisan és 
proximálisan nyílók léteznek. Számos típus mindkét verzióban létezik. A proximálisan 
nyíló változat a magas pozíciójú szűkületeknél a helyszűke miatti pontosabb 
pozicionálást esetenként könnyebbé tudja tenni. A reflux-regurgitáció eseteiben is a 
proximális nyitás látszik hasznosabbnak. 

Szivaccsal kombinált protézisekről kedvező tapasztalatokat szerzett néhány 
szerző (Wilson-Cook és házilag készített Tygon-tubus) 
[131,135,212,443,450,450,451,452,453].  

Antireflux szeleppel ellátott stentek használata javasolt a cardián átérő 
pozíciókban. [268,342,349,436] 
A protézis sajátosságai közé tartozik a beültetés utáni eltávolíthatóság lehetősége. Erre a 
kimozdulás, rossz pozícióba kerülés, egyéb szövődmény miatt lehet szükség. A silicon-, 
gumi-, műanyag-anyagú protézisek a fiberoszkóp munkacsatornáján keresztül levezetett 
fogó eszközzel, dróthurokkal ragadhatók meg és mozdíthatók. Merev endoszkóppal 
szintén lehetőség van a protézis igazítására (ez a beavatkozás aneszteziológiai segédletet 
igényel). A protézis mozdítására, eltávolítására ballon-szondák is használhatók (Rigiflex 
- Microvasive, Watertown. USA). A fémhálós szerkezetű, a bevont de fémhálót külső 
felszínén tartalmazó stentek utólagos mozdítása, eltávolítása nehézségekbe ütközik. Az 
utólagos korrekció illetve eltávolíthatóság érdekében néhány stent típust húzó fonallal 
szerel a gyártó (Niti-S, FerX Ella, Boubella ES).  
A protézis külső-, belsőátmérője fontos technikai adottság. A forgalomban lévő 
protézisek 12 (Ultraflex), 13 (Rüsch-tubus), 16, 18, 20 (Polyflex), 18, 21, 25 (Z-stent) 
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mm belső átmérővel rendelkeznek. A külső átmérő a falvastagságtól függően alakul, a 
lumen szükséges tágítását határozza meg a rigid tubusoknál.  
A protézis hosszának az áthidalandó szűkült szakaszhoz kell igazodnia. Az 1984 és 
2004 közötti időszakban általunk leggyakrabban használt Rüsch-tubusok egyik legfőbb 
előnye a méretre vághatóság volt. A beültetésre kész állapotúra szerelt öntáguló stentek 
méretre szabása általában nem lehetséges.    

A protézisek hozzáférhetősége, beszerezhetősége financiális okoktól is 
meghatározottan befolyásolja a választhatóságot. A tanulmányban vizsgált 20 éves 
időszak első 10 évében kizárólag a Rüsch-Häring tubusok voltak számunkra 
hozzáférhetőek, 1995-96 után sikerült tapasztalatot szerezni Wilson-Cook, Atkinson, 
majd Z-stent, Ultraflex és újabban Polyflex stentekkel. A beültetett protézisfajták 
megoszlása (2. táblázat) nem az (optimális) szükség szerinti választást, hanem a 
lehetőség adta felhasználást mutatja.  

A beültetendő protézis megválasztásának szempontja a morfológiai helyzethez 
való adaptáció [32,61,63,295]. A választásnak egyedinek kell lennie.   
 
5.2.10. A posztintervenciós állapot problémái 
 
            A protézis beültetést követően szükséges a beteg megfigyelése, a lehetséges 
szövődmények időben való felismerése érdekében. A szükséges megfigyelés intenzitása 
függ a beteg állapotától, a protézis beültetés kapcsán jelentkezett problémáktól. Miután 
a beavatkozások egy része járóbeteg ellátás keretében, egy része rövid ápolási idejű 
beavatkozásként történt illetve történik, a megfigyelési idő ennek volt megfelelő. A 
korai váratlan exitus szövődményének idején a betegek rendszerint már otthonukban 
voltak. 
Szövődmény észlelése esetén szükséges a megfelelő beavatkozás elvégzése, ezért 
javasolható a protézis beültetést olyan intézetben végezni, ahol a szövődmény 
ellátásához szükséges személyi és technikai háttér rendelkezésre áll.  

A beavatkozással kapcsolatos fájdalom és csillapítása a post-intervenciós 
időszak nem elhanyagolható problémája. A műtéti módszerrel beültetett protéziseknél a 
posztoperatív fájdalomcsillapítás szabályai a mérvadóak. Az endoszkópos módszerrel 
történő beültetések végezhetőek narkózisban és éber állapotban. Az éber állapot a beteg 
kooperációja esetén könnyíti a procedúrát. A fájdalom qualitása és mértéke függ a 
beültetési technikától és a beültetésre kerülő protézistől. A fájdalom a beültetési 
folyamat tágítási-, levezetési- és posztintervenciós-szakaszában eltérő tényezőkből 
adódik. A tágítás szakaszában a fájdalmasság függ a használt eszköztől. A flexibilis 
eszközök kevesebb fájdalmat okoznak, jobban tolerálhatóak. A levezetési szakaszban a 
protézis anyagának rigidsége a meghatározó. A protézist lejuttató eszköz a másik 
lényeges tényező. Lehet merev oesophagoscop [341], flexibilis endoszkóp [52], 
flexibilis és egyéb speciális introducer (Savary-Gillard, Nottingham introducer, Dumon-
Gilliard pusher) [131,418]. A posztintervenciós szakaszban a fájdalmat részben a 
beavatkozás okozta trauma, részben a protézis okozza. Az öntáguló stentek nyitási 
fázisa gyakran napokra elhúzódó, ez jelentős mellkasi szorító fájdalmat tud okozni, 
mely figyelmet és a rigid stenteknél tapasztalhatónál erősebb fájdalomcsillapítást 
igényel.    
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5.3. Az endoprotézis beültetés palliatív értéke 
 

 
A beavatkozások elvégezhetősége, a panaszok sikeres megoldásának aránya, 

szövődményei, a szövődmények kezelhetősége és kimenetele, a betegek 
életminőségének alakulása, az egyes kezelési csoportokban tapasztalt túlélési idők, 
jelzői a beavatkozás palliatív értékének. Ezen megfontolások alapján értékelve az 
endoprotézis beültetést, az elvégezhetőség: 56,7%, a sikeresség csak rövid távon: 8,4% 
(73 beteg), hosszú távon: 88,8% (768 beteg), a szövődmény arány: 29,1% (252 eset), a 
szövődmény endoszkópos úton történő kezelhetőségének aránya: 53,6%, letális 
kimenetelű 1,2% (3 eset) volt, a dysphagia score az induló 1,93 értékről a beavatkozást 
követő 7 nap múlva 0,38 értéket mutatott, az életminőség és a túlélés mutatói kedvező 
értéket adtak.  
Kifejezett értéke az endoszkópos beültetési módszernek az éber állapotban 
végezhetőség, mely idős korú, rosszabb általános állapotú, nagyobb műtéti rizikójú 
betegek palliatív kezelését is lehetővé teszi. Az éber állapot további előnye, hogy a 
beavatkozás ambulanter, illetve rövid ápolási idővel, költséghatékonyan végezhető 
[28,32,224,272,341]. 
 
 
6. KÖVETKEZTETÉSEK 
 
6.1. A nyelőcsőszűkület miatt kezelt betegek jellegzetességei 
  

1. Az 1984-2004 közötti időszakban a Semmeilweis Egyetem I.sz. Sebészeti 
Klinikáján malignus nyelőcsőszűkület miatt jelentkezett betegek száma a 
vizsgálati periódus alatt közel megkétszereződött. 

2. A nők relatív aránya a beteganyagban növekedett. 
3. Az adenocarcinomák laphámrákokhoz viszonyított aránya a világstatisztikák 

adataival szemben nem növekedett.  
4. Az oesophago-respiratorikus sipoly a nyelőcsőtumoros betegek körében 66,3%-

ban végstádium jellegű, míg 33,7%-nál gyors progressziójú, agresszív tumoros 
folyamat eredménye volt. 

5. A betegek nagy része a tumoros betegség előrehaladott állapotában volt. 50,7%-
a a Karnofsky performans index besorolásának 7-8-9. kategóriájába; 35% a T3, 
61,6% a T4 klinikai TNM; 87,7% az AJCC III-IV. stádiumba volt sorolható. 

 
6.2. Az endoprotézis beültetés használhatóságára vonatkozó megállapítások  
 

1. Az endoprotézis beültetése a palliációt igénylő betegek 56,7%-ban volt 
elvégezhető. A megkísérelt beültetések 8 %-a volt sikertelen. 

2.  Az endoprotézis beültetés a nyelési panaszokat 88,8 %-ban azonnal és 
végérvényesen (hosszú távon), 8,4 %-ban rövid távon rendezte, a dysphagia 
score értékét 1,93-ról 0,38-ra csökkentette. 

3. A protézis beültetés szövődményeinek aránya 29,1% volt, közülük 2,8% volt 
letális kimenetelű. A szövődmények 57,9%-a endoszkópos reintervencióval 
megoldható volt. 

 95



4. A szövődmények számának csökkentése az indikációk és kontraindikációk 
fokozott szem előtt tartásával, a morfológiai anomáliák megfelelő értékelésével, 
a protézis és a beültetési taktika ennek megfelelő megválasztásával érhető el. 

5. A sikeres endoprotézis beültetést követően a betegek életminősége a 
lehetőségekhez képest elfogadható volt. 

6. A betegek túlélési ideje szignifikánsan hosszabb volt a protézis nélkül kezelt 
esetekénél. 

Mindezek összegzéseként megállapítható, hogy az endoprotézis beültetés sikeres 
esetben a palliáció összes elvárásának eleget tesz a tumoros eredetű 
nyelőcsőszűkületek kezelésében. 

 
6.3. Az edoprotézis beültetés módszerére vonatkozó megállapítások 
 

1. Az endoprotézis beültetés műtéti módszerét az endoszkópos technika háttérbe 
szorította, de nem tette nélkülözhetetlenné. 

2. Az endoprotézis beültetésének endoszkópos módszere technikailag egyszerű, a 
betegek számára jól tolerálható, alacsony szövődmény aránnyal végezhető. 

3. Az endoszkópos módszer járóbeteg ellátás keretében (ambulanter), illetve rövid 
ápolási időben, költséghatékonyan végezhető. 

4. Az endoprotézis beültetés módszere jól kombinálható más onkológiai kezelési 
módszerekkel (kemoterápia, irradiáció). 

 
6.4. Az endoprotézis beültetés indikációjára vonatkozó megállapítások 

 
1. Az endoprotézis beültetés indikált azon malignus eredetű 

nyelőcsőszűkületeknél, ahol a dysphagia pépes vagy annál hígabb 
konzisztenciájú étel fogyasztását lehetetlenné teszi, valamint indikált az 
oesophago-respiratorikus fistulák eseteiben. 

2. Kontraindikált a protézis beültetés a szövődmény veszélyét magában hordozó 
morfológiai helyzetekben. Kontraindikált a protézis beültetés súlyos cardio-
pulmonalis állapotú betegeknél, ahol a várható siker nem áll arányban a 
beavatkozás kockázatával. 

3. Relatíve kontraindikált lehet a protézis beültetés a beteg kollaborációjának 
hiányában. 

4. Beültethetetlen lehet a protézis a nyelőcső bemenet magasságában, magasan 
kezdődő szűkületeknél, ahol a musculus cricopharingeus vonalát 2 cm-nél 
jobban megközelíti, továbbá a cardiát érintő szűkületeknél, ahol a szemben lévő 
gyomorfal kimozdítja a beültetett protézist. 

 
6.5. Az endoprotézis beültetés sikerességét befolyásoló tényezők 
 

1. A protézis beültetés sikerességét elsősorban a szűkület radiomorfológiai 
viszonyai befolyásolják. Ezek felismerése, ismerete és megfelelő értékelése 
alapvető fontosságú.  

2. Az anomáliák sajátosságához igazodó protézis fajta, méret és beültetési mód 
egyedi megválasztása a sikeresség feltétele. 
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7. ÖSSZEFOGLALÁS 
 
A nyelőcső malignus szűkületét primer oesophagus tumor, tracheobronchialis eredetű 
tumoros folyamat és a mediastinum tumorai okozzák. A kórkép előfordulási 
gyakorisága Magyarországon növekszik. A kezelési eredmények javulása ellenére 
magas az előrehaladott stádiumú betegek aránya, akiknél reszekciós műtétre nincs 
lehetőség. A súlyos nyelésképtelenség és az oesophago-respiratorikus fistula 
életveszélyes állapotot hoz létre. A betegek életminőségének és várható élettartamának 
javítása a palliatív kezelés célja. Ezen követelménynek a nyelőcső endoprotézis 
beültetés módszere látszik megfelelni.  
Célkitűzés: a tanulmány célja a nyelőcső endoprotézis beültetés használhatóságának 
felmérése, a módszer helyének meghatározása a palliatív kezelések rendszerében, az 
indikációk és kontraindikációk pontos definiálása, a sikerességet befolyásoló tényezők 
megállapítása. 
Módszerek: adatokat rögzítettem és statisztikai módszerekkel elemeztem az 1984 és 
2004 közötti időszakban a Semmelweis Egyetem I.sz. Sebészeti Klinikáján, malignus 
tumor következtében kialakult nyelőcsőszűkületes betegekről. A 2092 beteg közül 
1604-nél volt a tumoros folyamat inoperábilis, 1526 betegnél merült fel az endoprotézis 
beültetés indikációja. 41 esetben műtéti úton behúzva, 824 esetben endoszkópos úton 
betolva történt a protézis beültetése. A protézis beültetésre alkalmatlan esetekben, a 
sikertelen beültetések eseteiben és a szövődményes esetekben supportív kezelés történt. 
Táplálási céllal gastrostomia 146, percutan endoszkópos gastrostomia 15, tápláló 
jejunostomia 8 esetben készült, 612 beteg csak konzervatív kezelésben részesült. A 
protézis beültetést 133 esetben irradiációs kezeléssel, 56 esetben kemoterápiával 
kombináltuk. Légúti protézis beültetés 3 beteg esetében, laser rekanalizáció 2 betegnél 
történt. 
Eredmények: az indikált esetek 56,7%-ában sikeres volt az endoprotézis beültetés. A 
protézis a nyelési panaszt 88,8%-ban végérvényesen, 8,4%-ban időlegesen oldotta meg. 
A beavatkozással kapcsolatban szövődmény 29,1%-ban fordult elő, ezek: a beültetett 
protézis migrációja,  perforáció, haemorrhagia, légúti kompressziós szindróma, korai 
váratlan halálozás, a protézis eldugulása, tumoros felülnövekedés, fistula képződés és 
újdonképződés, aspiráció, reflux voltak. Letális kimenetelű szövődmény 2,8 %-ban 
fordult elő. A műtéti úton történt protézis beültetések műtéti szövődményeinek aránya 
21,9 % volt. A protézissel kezelt betegek átlagos túlélése 5,4 (0-60) hónap volt. A 
táplálási céllal gastrostomiával, percutan endoszkópos gastrostomiával, jejunostomiával 
kezelt betegek átlagos túlélése 3,6 (0-36) hónap volt. A kizárólag konzervatív supportív 
kezelésben részesült betegek túlélése átlag 3,2 (0-25) hónap volt. A különbség a 
protetizált és a két nem protézis beültetéssel kezelt betegcsoport túlélésében 
szignifikáns, az utóbbi két csoport között nem szignifikáns. 
Következtetések: a malignus eredetű nyelőcsőszűkületek palliatív kezelésében az 
endoprotézis beültetés jól használható módszer. A pull through technikát a betegek 
számára kisebb megterhelést jelentő endoszkópos push through módszer kiszorította, de 
egyes esetekben nem lehet e módszert sem nélkülözni. A protézis beültetés javítja a 
betegek túlélési és életminőségi mutatóit. A supportív táplálási lehetőségként 
alkalmazott módszerek a betegek szubjektív éhség érzetét csökkentik, de a túlélést nem 
befolyásolják. 
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SUMMARY 
 
The malignant strictures of the esophagus can be caused by a tumor of the esophagus, a 
tracheobronchial tumor, or mediastinal tumors. In Hungary the frequency of the 
occurrence of such a disease is growing. In spite of the improving results of treatment, 
the percentage of patients in a highly developed stage of this illness is too high, and in 
these developed cases there is no chance of resection surgery. The inability to swallow 
and the esophago-respiratory fistulas can cause a life threatening situation. The goal of 
palliation is to improve the patient’s life expectancy and life quality. These goals can be 
achieved by the method of implanting an endoprosthesis in the esophagus. Objectives: 
The aims of the study were to examine the methods of endoprosthesis implantation from 
the aspect of applicability, also to determine the place of the treatment in the system of 
palliative treatments, the definition of the indications and contraindications for the 
treatment, and the determinations of the factors that have an influence on the 
effectiveness of the treatment. Methods: I have gathered and analyzed data about the 
cases of patients treated at the 1’st Department of Surgery of the Semmelweis 
University with strictures of the esophagus caused by malignant tumors in the time 
period between 1984 and 2004. Out of 2092 cases the tumor was inoperable in 1604. 
The endoprosthesis was indicated in 1526 cases. In 41 cases the endoprosthesis was 
inserted through surgery, and in 824 cases it was implanted by the endoscopic method. 
In cases in which the prosthesis could not be implanted and/or when complications 
occurred supportive treatment was administered with gastrostomy in 146,  percutaneous 
endoscopic gastrostomy in 15-, catheter jejunostomy in 8- and conservative supportive 
therapy in 612 cases. The implantation of the prosthesis was combined with radiation 
treatment in 133 patients and with chemotherapy in 56. In 3 cases respiratory tract stents 
were implanted, and 2 patients had undertaken laser recanalization. Results: In 56,7% 
of the cases in which the implantation of the prosthesis was indicated the procedure was 
successful. The implantation of the endoprosthesis solved all the swallowing problems 
permanently (for a long period of time) in 88.8% of all patients, and in 8,4% it proved 
to be a temporary solution for the problem. Complications occurred in 29,1% of all 
cases. The complications were such as: migration of the prosthesis, perforation, 
haemorrhagia, respiratory compression syndrome, early unexpected death, stent 
obstruction (food bolus impactation), tumor overgrowth and ingrowth, fistula formation 
and neoformation, aspiration, reflux. Lethal complications occurred in 2,8% of all cases. 
The percentage of the complications that occurred after the surgical implantation of the 
endoprosthesis was 21,9%. The average survival time of patients that have received a 
prosthesis was 5,4 (0-60) moths, with nutritional support including gastrostomy, 
jejunostomy or PEG 3.6 (0-36) months and with supportive therapy alone 3.2 (0-25) 
months, respectively. The difference in the survival between the groups treated with 
prosthesis and other two is significant, while between the latter two is not significant. 
Conclusions: The implantation of endoprosthesis for palliative treatment in cases of 
malignant strictures of the esophagus in successful cases is effective. Although the pull-
through method has been mostly replaced by less cumbersome push through technique, 
it still remains a useful procedure in some cases. Prosthesis implantation improves 
survival and quality of life. Methods used for nutritional support like gastrostomy, 
jejunostomy and PEG depress the subjective feeling of hunger but not influence 
survival. 
 

 98



8. IRODALOMJEGYZÉK 
 

1. DeMeester T. R., Levin B.: Cancer of the esophagus. Grune & Stratton Inc. 
Orlando, 1985. 

2.   Pearson J.G.: The present status and future potential of radiotherapy in the 
management of esophageal cancer. Cancer. 1977,39,2:882–890.  

3. Ihekwaba F.N., Solanke T.F.: Carcinoma of the oesophagus. Br. J. Surg. 
1984,71,2:116–118. 

4. Wang P., Chien K.: Surgical treatment of carcinoma of the esophagus and cardia 
among the chinese. Ann Thor. Surg. 1983,35,2:143–151. 

5. Yang C.S.: Research on esophageal cancer in China : a review. Cancer Res. 
1980,40,(8pt1):2633–2644. 

6. Zhang D.W., Cheng G.Y., Huang G.J., Zhang R.G., Liu X.Y., Mao Y.S., Wang 
Y.G., Chen S.J., Zhang L.Z., Wang L.J., Zhang D.C., Yang L., Meng P.J., Sun 
K.L.: Operable squamous esophageal cancer: Current results from the East. 
World J. Surg. 1994,18,3:347-354. 

7. Watson A.: Operable esophageal cancer: Current results from the West.  World 
J. Surg. 1994,18,3:361–366. 

8. Gollub M.J., Gerdes H., Bains M.S.: Radiographic appearances of esophageal 
stents. RadioGraphics 1997,17,5:1169-1182.  

9. Fok M., Law S.Y.K., Wong J.: Operable esophageal carcinoma: Current results 
from Hong Kong. World J. Surg. 1994,18,3:355-360. 

10. Allum W.H., Griffin S.M., Watson A., Colin-Jones D.: Guidelines for the 
management of oesophageal and gastric cancer. Gut. 2002,50,Suppl 5:1-23. 

11. Koshy M., Esiashvilli N., Landry J.C., Thomas Jr.C.R., Matthews R.H.:Multiple 
management modalities in esophageal cancer: epidemiology, presentation and 
progression, work-up and surgical approaches. Oncologist 2004,9,2:137-146. 

12. Casson A.G., Schrump D.S.: Biology and epidemiology of malignant 
esophageal carcinoma. In: Patterson G.A., Cooper J.D., Deslauriers J., Lerut 
A.E.R., Luketich J.D., Rice T.W., Pearson F.G (ed) : Pearson’s thoracic and 
esophageal surgery. Third edition. Chapter 40, Churchill Livingstone,  
Philadelphia. 2008 :439-453. 

13. Mandard A. M., Chasle J., Marnay J., Villedieu B., Bianco C., Roussel A., Elie 
H., Vernhes J.C.: Autopsy findings in 111 cases of esophageal cancer. Cancer 
1981,48,2:329–335. 

14. Watson A.: A study of the quality and duration of survival following resection, 
endoscopic intubation and surgical intubation in oesophageal carcinoma. Br. J. 
Surg. 1982,69,10:585–588.  

15. O'Hanlon D.M., Callanan K., Karat D., Crisp W., Griffin S.M.: Outcome, 
survival and cost in patients undergoing intubation for carcinoma of the 
esophagus. Am. J. Surg. 1997,174, 9:316-319.  

16. Kocher H., Linklater K., Patel S., Ellul J.P.M.: Epidemiological study of 
esophageal and gastric cancer in South-East England. Br. J. Surg. 
2001,88,9:1249-1257. 

17. Griffin S.M., Dunn L.: Oesophageal cancer. Surg. 2008,26,11:458-462.  
18. DeMeester T.R., Barlow A.P.: Surgery and current management for cancer of 

the esophagus and cardia : part I. Curr. Probl. Surg. 1988,25,7:475-531. 

 99



19. Hritz I., Herszényi L., Lakatos G., Prónay L., Tulassay Zs.: A nyelőcső 
rosszindulatú daganatai : kóreredet, diagnózis és kezelés ( áttekintő tanulmány ) 
Orvosképzés 2006,81,1:11-20. 

20. Bollschweiler E., Wolfgarten E., Gutschow C., Holscher A.H.: Demographic 
variations in the rising incidence of esophageal adenocarcinoma in white males. 
Cancer.  2001,92,3:549-555. 

21. Kubo A., Corley D.A.: Marked multi-ethnic variation of esophageal and gastric 
cardia carcinomas within the United States. Am. J. Gastroenterol 2004,99,4:582-
588. 

22. Faller J.: Surgery for esophageal and cardia cancer in Hungary : A nationwide 
retrospective five-year survey. Surg. Today Jpn. J. Surg. 1996,26:368–372. 

23. Demográfiai Évkönyv 2007. Központi Statisztikai Hivatal. Budapest. 2008. 
24. Népegészségügyi Jelentés. ÁNTSZ Országos Szakfelügyeleti Módszertani 

Központ. Budapest. 2008. 
25. Egészségügyi Statisztikai Évkönyv 2007. Központi Statisztikai Hivatal. 

Budapest. 2008. 
26. Attah E.B., Hajdu S.I.: Benign and malignant tumors of the esophagus at 

autopsy. J. Thorac. Cardiovasc. Surg. 1968,55,3:396–404.  
27. Macfarlane G.J., Boyle P.: The epidemiology of esophageal cancer int he UK 

and other European countries. J.  R. Soc. Med. 1994,87,6:334-337. 
28. Kovács I., Sz. Kiss S., Takács I.: Malignus nyelőcsőszűkületek palliációja. 

Magy. Seb. 1994,47,2:79–85. 
29. Kupcsulik P., Balázs Á., Miklós I., Kokas P.: Inoperábilis nyelőcsődaganatok 

palliatív kezelése endoszkópos tubuslevezetéssel. Magy Onkol. 1990,34,3:155–
164. 

30. Ong S.P., Duggan A.: Oesophageal cancer. Diagnostic, therapeutic and 
preventive strategies. Med. Today 2004,5,3:16-23.  

31. Blot W.J, McLaughlin J.K.: The changing epidemiology of esophageal cancer. 
Semin. Oncol. 1999,26,5,Suppl15:2-8. 

32. Balázs Á., Kokas P., Miklós I., Kupcsulik P.: Nyelőcsőtumoros betegek 
klinikánk szakambulanciáján. Orv. Hetil. 2004,145,6:267–276.  

33. Szántó I., Vörös A., Gonda G., Nagy P., Ajtorjai Á., Banai J., Gamal E. M., 
Cserepes É.: Az oesophagogastricus junctio adenocarcinomáinak Siewert-Stein 
klasszifikációjáról. Magy. Seb. 2001,54,3:144–149.  

34. Siewert J.R., vonRahben B.H.A., Stein H.J.: Esophageal cancer 2004. Chir. 
Gastroenterol. 2004,20, suppl1:8-12. 

35. Lakatos P.L., Lakatos L., Fuszek P., Lukovich P., Kupcsulik P., Halász J., 
Schaff Zs., Papp J.: A nyelőcső és a gastrooesophagealis junctio daganatainak 
gyakorisága és szövettani megoszlása 1993-2003 között. Orv. Hetil. 
2005,146,9:411-416. 

36. Hennessy T.P.J.: Cancer of the oesophagus. Postgraduat. Med. J. 
1996,72,850:458-463. 

37. Powell J., McConkey C.C., Gillison E.W., Spychal R.T.: Continuing rising trend 
in oesophageal adenocarcinoma. Int. J. Cancer 2002,102,4:422-427. 

38. Patel M., Ferry K., Francesschi D., Kaklamanos I., Livingstone A., Ardalan B.: 
Esophageal carcinoma: Current controversial topics. Cancer Investigation 
2004,22,6:897-912.  

 100



39. Faller J.: A nyelőcsőrák sebészi kezelésének változása az elmúlt 50 év folyamán. 
Magy. Seb. 2009,62,1:4-8. 

40. Parkin D.M., Bray F., Ferlay J., Pisani P.: Global cancer statistics, 2002. CA 
Cancer J. Clin. 2005,55:74-108. 

41. Griffith J.L., Davis J.T.: A twenty-year experience with surgical management of 
carcinoma of the esophagus and gastric cardia. J. Thorac. Cardiovasc. Surg. 
1980,79,3:447–452.  

42. Jemal A., Murray T., Samuels A.: Cancer statistics 2003. Cancer J. Clin. 
2003,53:5-26.  

43. Ottó Sz., Kásler M.: Rákmortalitás és -incidencia hazánkban, az európai adatok 
tükrében. Magy. Onkol. 2002,46,2:111-117. 

44. Kelley D. J., Wolf R., Shaha A. R., Spiro R. H., Bains M. S., Kraus  D. H., Shah 
J. P.: Impact of clinicopathologic parameters on patient survival in carcinoma of 
the cervical esophagus. Am. J. Surg. 1995,170,11:427–431. 

45. Müller J.M., Erasmi H., Stelzner M., Zieren U., Pichlmaier H.:  Surgical therapy 
of oesophageal carcinoma.  Br. J. Surg. 1990,77,8:845-857. 

46. Faller J., Ondrejka P., Ráth Z., Metzger P., Karády Gy.: Kezelési elveink a 
nyelőcső sebészi betegségeiben. Magy. Seb. 1986,39,5:258-265. 

47. Ammann J.F., Collis J.L.: Palliative intubation of the esophagus. Analysis of 59 
cases. J. Thor. Cardiovasc. Surg. 1971,61,6:863–869.  

48. Becker H.D. : Esophageal cancer. Early disease: Diagnosis and current 
treatment  World J.Surg. 1994,18,3:331-338. 

49. Dua K., Kozarek R., Kim J., Evans J., Medda B.K., Lang J., Hogan W.J., Shaker 
R.: Self-expanding metal esophageal stent with anti-reflux mechanism. 
Gastrointest. Endosc. 2001,53,6:603-613.  

50. Earlam R., Cunha-Melo J.R.: Oesophageal squamous cell carcinoma : I. A 
critical review of surgery. Br. J. Surg. 1980,67,6:381-390. 

51. Ellul J.P.M., Watkinson A., Khan R.J.K., Adam A., Mason R.C.: Self-expanding 
metal stents for the palliation of dysphagia due to inoperable oesophageal 
carcinoma. Br. J. Surg. 1995,82,3:1678–1681.  

52. Ogilvie A.L., Dronfield M.W., Ferguson R., Atkinson M.: Palliative intubation 
of oesophagogastric neoplasms at fiberoptic endoscopy. Gut. 1982,23:1060-
1067.  

53. Ong G.B.: Progress in treatment of carcinoma of the esophagus. World J. Surg. 
1981,5:487–488.  

54. Orringer M. B.: Palliative procedures for esophageal cancer. Surg. Clin. North 
Am. 1983,63,4:941–950.   

55. Saunders N.R.: The Celestin tube in the palliation of carcinoma of the 
oesophagus and cardia. Brit.J.Surg. 1979,66,6:419–421. 

56. Tolmácsi B., Rábai K., Szamosi T., Czeglédi Zs., Gyökeres T., Zsigmond F., 
Banai J.: Malignus nyelőcső-obstructio palliatiója öntáguló fémsztent 
behelyezésével. Magy. Seb. 2009,62,2:59-66 

57. Akiyama H.: Surgery for carcinoma of the oesophagus. Curr. Probl. Surg. 
1980,17,2:54-120. 

58. Rowland C.G., Pagliero K.M.: Intracavitary irradiation in palliation of 
carcinoma of oesophagus and cardia. Lancet 1985,2,8462:981-983.  

 101



59. Bohák Á., Papp I., Vörös A., Kiss J.: A nyelőcső és cardia-táji daganatok 
preoperatív stádium beosztása endoscopos ultrahanggal. Magy. Seb. 
1992,45:98–107. 

60. Lázár Gy.: A nyelőcsősebészet aktuális kérdései. Orvosképzés 2008,83,3:215-
290. 

61. Balázs Á., Galambos Z., Kupcsulik P.: Tumoros eredetű oesophago-
respiratorikus fisztulák. Magy. Seb. 2005,58,5:297–304. 

62. Balázs Á., Kupcsulik P.K., Galambos Z.: Nyelőcsőtumor-eredetű oesophago-
respiratoricus fistulák kórtani jellemzői. Magy. Onkol. 2008,52,2:163–170. 

63. Balázs Á., Galambos Z., Kupcsulik P.K.: Characteristics of esophago-
respiratory fistulas resulting from esophageal cancers. A single-center study on 
243 cases in a 20-year period. World J. Surg. 2009,33,5:994-1001. 

64. Shin J.H., Song H.Y., Ko G.Y., Lim J.O., Yoon H.K., Sung K.B.: 
Esophagorespiratory fistula: long-term results of palliative treatment with 
covered expandable metallic stents in 61 patients. Radology 2004,232,1:252–
259. 

65. Turner J.R., Shen L.H., Crum C.P., Dean P.J., Odze R.D.: Low prevalence of 
human papilloma virus infection in esophageal squamous cell carcinomas from 
North America: analysis by a highly senzitive and specific polymerase chain 
reaction-based approach. Human Pathol. 1997,28,2:174-178.   

66. Morita M., Saeki H., Mori M., Kuwano H., Sugimachi K.: Risk factors for 
esophageal cancer and the multiple occurrence of carcinoma in the upper 
aerodigestive tract. Surgery 2002,131,1:S1-6. 

67. Kopper L., Tímár J.: Molekuláris onkológia. Semmelweis Kiadó 2007, 
Budapest.  

68. Zeka A., Eisen E.A., Kriebel D., Gore R., Wegman D.H.: Risk of upper 
aerodigestive tract cancers in a case-cohort study of autoworkers exposed to 
metalworking fluids. Occupational Envir. Med. 2004,61,5:426-431. 

69. Kovács G.: A tüdőrák etiológiája és prevenciója. In: Kovács G., Ostoros Gy., 
Szondy K.(szerk): Tüdőrák a gyakorlatban. 4. fejezet:53-64. Medicina 2004, 
Budapest. 

70. Nouarie M., Pourshams A., Kamangar F., Sotoudeh M., Derakhshan M.H., 
Akbari M.R., Fakheri H., Zahedi M.J., Caldwell K., Abnet C.C., Taylor P.R., 
Malekzadeh R., Dawsey S.M.: Ecologic study of serum selenium and upper 
gastrointestinal cancer in Iran. World J. Gastroenterol. 2004,10,17:2544-2546. 

71. Molnár J., Molnár B., Tóth K., Leiszter K., Tulassay Zs.: A szelénhiány és az 
emésztőszervi daganatos betegségek kapcsolata - Irodalmi áttekintés. Magy. 
Belorv. Arch. 2008,61,1:13-19.  

72. Mayne S.T., Navarro S.A.: Diet, obesity and reflux in the etiology of 
adenocarcinomas of the esophagus and gastric cardia in humans. J. Nutr. 
2002,132,11Suppl:3467S-3470S. 

73. Souza R.F., Spechler S.J.: Concepts in the prevention of adenocarcinoma of the 
distal esophagus and proximal stomach. Cancer J. Clin. 2005,55,6:334-351. 

74. Chow W.H., Blot W.J., Vaughan T.L., Risch H.A., Gammon M.D., Stanford 
J.L., Dubrow R., Schoenberg J.B., Mayne S.T., Farrow D.C., Ahsan H., West 
A.B., Rotterdam H., Niwa S., Fraumeni J.F.Jr.: Body mass index and the risk of 
adenocarcinoma of the esophagus and gastric cardia. J. Nat. Cancer Inst. 
1998,90,2:150-155. 

 102



75. Hung H.C., Huang M.C., Lee J.M., Wu D.C., Hsu H.K., Wu M.T.: Association 
beetween diet and esophageal cancer in Taiwan. J. Gastroenterol. Hepatol. 
2004,19,6:632-637. 

76. Schottenfeld D.: Alcohol as a co-factor in the etiology of cancer. Cancer 
1979,43,5:1962-1966. 

77. Castellsague X., Munoz N., Stefani E.D., Victora C.G., Castelletto R., Rolon 
P.A., Quintana M.J.: Independent and joint effects of tobacco smoking and 
alcohol drinking on the risk of esophageal cancer in men and women. Int. J. 
Cancer 1999,82,5:657-664. 

78. Launois B., Paul J.L., Lygidakis N.J., Campion J.P., Mallsdant Y., Grossetti D., 
Delarue D.: Results of the surgical treatment of carcinoma of the esophagus. 
Surg.  Gynecol. Obstet. 1983,156,6:753–760.  

79. Franceschi S., Talamini R., Barra S., Baron A.E., Negri E., Bidoli E., Serraino 
D., La Vecchia C.: Smoking and drinking in relation to cancer of the oral cavity, 
pharynx, larynx and esophagus in Northern Italy. Cancer Res. 1990,50,20:6502-
6507.  

80. Chyou P., Nomura A.M.Y., Stemmermann G.N.: Diet, alcohol, smoking and 
cancer of the upper aerodigestive tract: A prospective study among Hawaii 
japanese men. Int. J. Cancer 1995,60,5:616-621. 

81. Kinjo Y., Cui Y., Akiba S., Watanabe S., Yamaguchi N., Sobue T., Mizuno S., 
Beral V.: Mortality risk of oesophageal cancer associated with hot tea, alcohol, 
tobacco and diet in Japan. J. Epidemiol. 1998,8,4:235-243. 

82. Tuyns A.J., Péquignot G., Jensen O.M.:Oesophageal cancer and alcohol 
consumption, importance of type of beverage. Int. J. Cancer 1979,23,4:443-447.  

83. Tuyns A.J.: Oesophageal cancer in non-smoking drinkers and in non-drinking 
smokers. Int. J. Cancer 1983,32,4:443-444.  

84. Tavani A., Negri E., Franceschi S., LaVecchia C.: Risk factors for esophageal 
cancer in women in Northern Italy. Cancer 1993,72,9:2531–2536.  

85. Mullen J., Reichman J., Rosato E.: Multiple carcinomas following treatment for 
Hodgkin’s disease. J. Surg. Oncol. 1979,11,1:75-78. 

86. Sherrill D.J., Grishkin B.A., Galal F.S., Zajtchuk R., Graeber G.M.: Radiation 
associated malignancies of the esophagus. Cancer 1984,54,4:726–728. 

87. Pizzarello D.J., Roses D.F., Newall J., Barish R.J.: The carcinogenicity of 
radiation therapy. Surg. Gynecol. Obstet. 1984,159,8:189–200.  

88. Cao W., Chen X., Dai H., Wang H., Shen B., Chu D., McAfee T., Zhang Z.F.: 
Mutation spectra of p53 in geographically localized esophageal squamous cell 
carcinoma groups in China. Cancer 2004,101,4:834-844. 

89. Fishel R.: Signaling mismatch repair in cancer. Nat. Med. 1999,5,11:1239-1241. 
90. Wijnhoven B.P.L., Tilanus H.W., Dinjens N.M.:Molecular biology of Barrett’s 

adenocarcinoma. Ann. Surg. 2001,233,3:322-337. 
91. Kopper L., Moldvay J.: A tüdőrák molekuláris biológiája. In: Kovács G., 

Ostoros Gy., Szondy K.(szerk): Tüdőrák a gyakorlatban. 2. fejezet:23-34. 
Medicina 2004, Budapest. 

92. Csikos M., Horváth Ö. P., Petri A., Petri I.: A nyelőcső krónikus heges 
szűkületeiben kialakuló malignus elváltozás. Magy. Seb. 2005,58,6:357–362. 

93. Voutilainen M.E., Juhola M.T.: The changing epidemiology of esophageal 
cancer in Finland and the impact of the surveillance of Barrett’s esophagus in 
detecting esophageal adenocarcinoma. Dis. Esoph. 2005,18,4:221-225. 

 103



94. Goodner J.T.: Treatment and survival in cancer of the cervical esophagus. Am. 
J. Surg. 1969,118,11:673–675. 

95. Devesa S.S., Blot W.J., Fraumeni J.F.Jr.: Changing patterns in the incidence of 
esophageal and gastric carcinoma in the United States. Cancer 1998,83,11:2049-
2053. 

96. Hesketh P.J., Clapp R.W., Doos W.G., Spechler S.J.: The increasing frequency 
of adenocarcinoma of the esophagus. Cancer 1989,64,2:526-530. 

97. Hölscher A.H., Bollschweiler E., Schneider P.M., Siewert R.: Prognosis of early 
esophageal cancer. Comparison between adeno- and squamous cell carcinoma. 
Cancer 1995,76,2:178-186. 

98. Lauren P.: The two histological main types of gastric carcinoma: diffuse and so-
called intestinal-type carcinoma. An attempt at a histo-clinical classification. 
Acta Pathol. Microbiol. Scand. 1965,64:31-49. 

99. Jakl R. J., Miholic J., Koller R., Markis E., Wolner E.: Prognostic factors in 
adenocarcinoma of the cardia. Am. J. Surg. 1995,169, 3:316–319. 

100.Guanrei Y., He H., Sungliang Q., Yuming C.: Endoscopic diagnosis of 115 
cases of early esophageal carcinoma. Endoscopy 1982,14,5:157-161. 

101.Adachi Y., Kitamura K., Tsutsui S., Ikeda Y., Matsuda H., Sugimachi K.: How 
to detect early carcinoma of the esophagus. Hepato-Gastroenterol. 
1993,40,3:207–221.  

102.Koehler R.E., Moss A.A., Margulis A.R.: Early radiographic manifestations of 
carcinoma of the esophagus. Radiology 1976,119,1:1-5. 

103.Akiyama H., Tsurumaru M., Kajiyama Y.: Radical lymph node dissection for 
cancer of the thoracic esophagus. Ann. Surg. 1994,220,3:364-373. 

104.Ide H., Nakamura T., Hayashi K., Endo T., Kobayashi A., Eguchi R., Hanyu F. 
: Esophageal squamous cell carcinoma : Pathology and prognosis. World J. 
Surg. 1994,18,3:321-330. 

105.Tachibana M., Yoshimura H., Kinugasa S., Hashimoto N., Dhar D.K., Abe S., 
Monden N., Nagasue N. : Clinicopathological features of superficial squamous 
cell carcinoma of the esophagus. Am. J. Surg. 1997,174,7:49–53. 

106.Schaff Zs., Szepesi Á.: Praemalignus állapotok, léziók, korai daganatok a 
gastrointestinalis tractusban. Magy. Belorv. Arch. 1995,48,2:61-71. 

107.Sugimachi K., Ohno S., Matsuda H., Mori M., Matsuoka H., Kuwano H.: 
Clinicopathologic study of early stage esophageal carcinoma. Br. J. Surg. 
1989,76,6:759–763. 

108.Hirota T., Nishikami T., Suzuki T., Komukai S., Kuwabara S., Aizawa K., 
Hatakeyama K.: Esophageal intramural metastasis from an adenocarcinoma of 
the gastric cardia. Report of a case.  Surg. Today 1998,28,11:1160-1162. 

109.Kato H., Tachimori Y.,Watanabe H., Itabashi M., Hirota T., Yamaguchi H., 
Ishikawa T.: Intramural metastasis of thoracic esophageal carcinoma. Int. J. 
Cancer 1992,50,1:49-52.  

110.Takubo K., Sasjima K., Yamashita K., Tanaka Y., Fujita K.: Prognostic 
significance of intramural metastasis in patients with esophageal carcinoma. 
Cancer 1990,65,8:1816-1819. 

111.Quint L.E., Hepburn L.M., Francis I.R., Whyte R.I., Orringer M.B.: Incidence 
and distribution of distant metastases from newly diagnosed esophageal 
carcinoma. Cancer 1995,76:1120-1125. 

 104



112.Nishikami T., Suzuki T., Tanaka Y., Aizawa K., Hatakeyama K., Muto T.: 
Intramural metastases from thoracic esophageal cancer: Local indicator of 
advanced disease. World J. Surg. 1996,20,1:32-37. 

113.Enterline H., Thompson J.: Pathology of the esophagus. Springer-Verlag 1984 
New York, Berlin, Heidelberg, Tokyo. 

114.Anderson L.L., Lad T.E.: Autopsy findings in squamous-cell carcinoma of the 
esophagus. Cancer 1982,50,10:1587–1590. 

115.Isono K., Onoichi S., Ishikawa T., Sato H., Nakayama K.: Studies on the causes 
of deaths from esophageal carcinoma. Cancer 1982,49,10:2173–2179. 

116.Boyce H.W.Jr.: Palliation of advaced esophageal cancer. Semin. Oncol. 
1984,11,2:186-195. 

117.Arlington A., Bohorquez J.: Irradiation of carcinoma of the esophagus 
containing a tracheoesophageal fistula. Cancer 1993,71,12:3808–3812. 

118.Burt M., Diehl W., Martini N., Bains M.S., Ginsberg R.J., McCormack P.M., 
Rusch V.W.: Malignant esophagorespiratory fistula : management options and 
survival. Ann. Thorac. Surg. 1991,52,6:1222–1229. 

119.Do Y.S., Song H.Y., Lee B.H., Byun H.S., Kim K.H., Chin S.Y., Park J.H.: 
Esophagorespiratory fistula associated with oesophageal cancer : Treatment with 
a Gianturco stent tube. Radiology 1993,187,3:673–677. 

120.Duranceau A., Jamieson G.G.: Malignant tracheoesophageal fistula ( collective 
review ). Ann. Thorac. Surg. 1984,37,4:346–354. 

121.Fok M., Cheng S.W.K., Wong J.: Endosonography in patient selection for 
surgical treatment of esophageal carcinoma. World J. Surg. 1992,16,6:1098-
1103. 

122.George F.G.: Radiation management in esophageal cancer. Am.J.Surg. 
1980,139,6:795-804. 

123.Hause D.W., Kagan A.R., Fleischman E., Harvey J.C.: Tracheo-esophageal 
fistula complicating carcinoma of the esophagus. Am. Surgeon 1992,58,7:441–
442.  

124.Hankins J.R., Cole F.N., Attar S., McLaughlin J.S.: Carcinoma of the 
esophagus : Twelve years’ experience with a philosophy for palliation. Ann. 
Thorac. Surg. 1982,33,5:464–472. 

125.Hishikawa Y., Tanaka S., Miura T.: Esophageal fistula associated with 
intracavitary irradiation for esophageal carcinoma. Radiology 1986,159,2:549–
551. 

126.Langer M., Choi N. C., Orlow E., Grillo H., Wilkins E. W.: Radiation therapy 
alone or in combination with surgery in the treatment of carcinoma of the 
esophagus. Cancer 1986,58,6:1208–1213. 

127.Little A.G., Ferguson M.K., DeMeester T.R., Hoffman P.C., Skinner D.B.: 
Esophageal carcinoma with respiratory tract fistula. Cancer 1984,53,6:1322–
1328. 

128.Lolley D. M., Ray J.F., Ransdell H.T., Razzuk M.A., Urschel H.C.: 
Management of malignant esophagorespiratory fistula. Ann. Thorac. Surg. 
1978,25,6:516-520 

129.Marmuse J.P., Koka V.N., Guedon C., Benhamon G.: Surgical treatment of 
carcinoma of the proximal esophagus. Am. J. Surg. 1995,169,4:386–390. 

 105



130.Ross W.A., Alkassab F., Lynch P.M., Ayers G.D., Ajani J., Lee J.H., Bismar 
M.: Evolving role of self-expanding metal stents in the treatment of malignant 
dysphagia and fistulas. Gastrointest. Endosc. 2007,65,1:70-76. 

131.Spinelli P., Cerrai F.G., Mancini A., Meroni E., Pizzetti P.: Esophageal 
intubation for malignant fistulas. Surg. Endosc. 1991,5,3:127–129.  

132.Haiderer O., Masri Z. H., Giradet R.E., Ransdell H.T.: Palliation of advanced 
esophageal carcinoma by permanent intubation. J. Thorac. Cardiovasc. Surg. 
1974,67,3:491–495.  

133.Martini N., Goodner J.T., D’Angio  G.J., Beattie E.J.: Tracheoesophageal 
fistula due to cancer. J. Thorac. Cardiovasc. Surg. 1970,59,3:319–324.    

134.Daffner R.H., Postlethwait R.W., Putman C.E.: Retrotracheal abnormalities in 
esophageal carcinoma: prognostic implications. Am. J. Roentgenol. 
1978,130,4:719-723. 

135.Fitzgerald R.H., Bartles D.M., Parker E.F.: Traheoesophageal fistulas secondary 
to carcinoma of esophagus. J. Thorac. Cardiovasc. Surg. 1981,82,2:194–197.  

136.Feezor R.J., Hess P.J., Lee W.A.: Endovascular treatment of malignant 
aortoesophageal fistula. J. Vasc. Surg. 2009,49,3:378. 

137.DeLucas G., Ortiz R.L.M, Julián P.L.M., Rodríguez M.M.M., Santos T.AJ.: An 
aortoesophageal fistula as the initial manifestation of esophageal carcinoma. 
Gastroenterol. Hepatol. 1999,22,6:320-321. 

138.Khawaja F.I., Varindani M.K.: Aortoesophageal fistula. Review of clinical, 
radiographic and endoscopic features. J. Clin. Gastroenterol. 1987, 9,3:342-344. 

139.Hollander J.E., Quick G.: Aortoesophageal fistula: a comprehensive review of 
the literature. Am. J. Med. 1991,91,3:279-287. 

140.Ikeda Y., Morita N., Kurihara H., Niimi M., Okinaga K.: A primary 
aortoesophageal fistula due to esophageal carcinoma successfully treated with 
endoluminal aortic stent grafting. J. Thorac. Cardiovasc. Surg. 2006,131,2:486-
487. 

141.Nakshabendi I.M., Havaldar S., Nord J.: Pyopneumopericardium due to an 
esophagopericardial fistula: treatment with a coated expandable metal stent. 
Gastrointest. Endosc. 2000,52,5:689-691. 

142.Akiyama H., Tsurumaru M., Kawamura T.,Ono Y.: Principles of surgical 
treatment for carcinoma of the esophagus. Ann. Surg. 1981,194,4:438–446.  

143.Inui A.: Cancer anorexia-cachexia syndrome: Current issues in research and 
management. CA Cancer J Clin 2002,52,2:72–91.  

144.Balázs Á., Lukovich P., Kokas P., Kupcsulik P.: A nyelőcső stenosisát okozó 
inoperabilis légúti tumorok palliatív kezeléséről. Med. Thorac. 2008,61,6:299–
306. 

145.Weigert N., Neuhaus H., Rösch T., Hoffmann W., Dittler H.J., Classen M.: 
Treatment of esophagorespiratory fistulas with silicone-coated self-expanding 
metal stents. Gastrintest. Endosc. 1995,41,5:490-496. 

146.Pac-Ferrer J., Lamiquiz A., Izquierdo J.M., Casanova J., Torres P., Vara F.: 
Treatment of malignant tracheoesophageal fistula with an endotracheal silicone 
prosthesis in a patient with lymphoma. J. Thor. Cardiovasc. Surg. 
1994,108,3:595–596. 

147.Altorki N.K., Girardi L., Skinner D.B.: Squamous cell carcinoma of the 
esophagus : Therapeutic dilemma. World J. Surg.  1994,18,3:308-311. 

 106

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Feezor%20RJ%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Hess%20PJ%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Lee%20WA%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10410456?ordinalpos=4&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10410456?ordinalpos=4&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum


148.Collis J.L.: Surgical treatment of carcinoma of the oesophagus and cardia. Br. J. 
Surg. 1971,58,10:801–804.   

149.Steiger Z., Wilson R.F., Leichman L., Franklin R., Dindogru A., Kinzie J.: 
Management of malignant bronchoesophageal fistulas. Surg. Gynecol. Obstetr. 
1983,157,3:201–204.  

150.Keagy B., Murray G.F., Starek P.J.K., Battaglini J.W., Lores M. E., Wilcox 
B.R.: Esophagogastrectomy as palliative treatment for esophageal carcinoma : 
Results obtained in the setting of a thoracic surgery residency program. Ann. 
Thorac. Surg. 1984,38,6:611–616. 

151.Alrenga D.P.: Fatal hemorrhage complicating carcinoma of the esophagus: 
report of four cases. Am. J. Gastroenterol. 1976,65:422-426.  

152.Carter R., Mulder G.A., Snyder E.N., Brewer L.A.: Aortoesophageal fistula. 
Am. J. Surg. 1978,136,1:26-30. 

153.Matsubara T., Ueda M., Nakajima T., Nakagawa K., Yamashita T., Horikoshi 
N., Yanagisawa A.: Can esophagectomy cure cancer of the thoracic esophagus 
involving the major airways ? Ann. Thorac. Surg. 1995,59,1:173–177.  

154.Kotsis L.: Diagnostic algorithm in secondary esophageal strictures. Eur. J. 
Cardiothorac. Surg. 1998,13,3:330-331. 

155.Balázs Á., Kupcsulik P.K., Galambos Z.: Esophago-respiratory fistulas of 
tumorous origin. Non-operative management of 264 cases in a 20-year period. 
Eur. J. Cardiothorac. Surg. 2008,34,5:1103–1107. 

156.Ahmed J., Leeder P.C.: Investigation of dysphagia. Surg. 2008,26,11:444-447.  
157.Dehdashti F., Siegel B.A.: Nuclear imaging. In: Patterson G.A., Cooper J.D., 

Deslauriers J., Lerut A.E.R., Luketich J.D., Rice T.W.: Pearson F.G (ed) : 
Pearson’s thoracic and esophageal surgery. Third edition. Chapter 6, Churchill 
Livingstone  Philadelphia. 2008:85-95. 

158.Law S., Wong J.:Surgical management of squamous cell carcinoma. In: 
Patterson G.A., Cooper J.D., Deslauriers J., Lerut A.E.R., Luketich J.D., Rice 
T.W.: Pearson F.G (ed) : Pearson’s thoracic and esophageal surgery. Third 
edition. Chapter 42, Churchill Livingstone Philadelphia. 2008:464-485. 

159.Strausz J.: A tüdőrák diagnosztikája. In: Kásler M. (szerk): A komplex 
onkodiagnosztika és onkoterápia irányelvei. 6. Fejezet. Semmelweis Kiadó 
2008, Budapest.  

160.Bruni H.C., Nelson R.S.: Carcinoma of the esophagus and cardia. J. Thor. 
Cardiovasc. Surg. 1975,70,2:367–370. 

161.Hiele M., De-Leyn P., Schurmans P., Lerut A., Huys S., Geboes K., Gevers 
A.M., Rutgeerts P.: Relation between endoscopic ultrasound findings and 
outcome of patients with tumors of the esophagus or esophagogastric junction. 
Gastrointest. Endosc. 1997,45,5:381-386.  

162.Vickers J., Alderson D.: Oesophageal cancer staging using endoscopic 
ultrasonography. Br. J. Surg. 1998,85,7:994-998. 

163.Ziegler K., Sanft C., Zeitz M., Friedrich M., Stein H., Häring R., Riecken E.O.: 
Evaluation of endosonography in TN staging of oesophageal cancer. Gut. 
1991,32,1:16-20.  

164.Rice T.W., Zuccaro G.Jr.:Endoscopic ultrasonography. In: Patterson G.A., 
Cooper J.D., Deslauriers J., Lerut A.E.R., Luketich J.D., Rice T.W.: Pearson 
F.G (ed) : Pearson’s thoracic and esophageal surgery. Third edition. Chapter 7, 
Churchill Livingstone, Philadelphia. 2008:97-110. 

 107



165.Kiss J.: Praemalignus, korai nyelőcső és gyomordaganatok sebészete. Magy. 
Belorv. Arc. 1995,48,2:113–118.  

166.Sugimachi K., Ohno S., Matsuda H., Mori M., Kuwano H.: Lugol-combined 
endoscopic detection of minute malignant lesion of the thoracic esophagus. Ann. 
Surg. 1988,208:179-183.  

167.Schandall A., Johnson C.: Laparoscopy or scanning in oesophageal and gastric 
carcinoma ? Br. J. Surg. 1985,72,6:449–451. 

168.Breasted J.H.: The Edwin Smith surgical papyrus. Chicago, University of 
Chicago Press 1930:312. 

169.Brewer L.A.: History of surgery of the esophagus. Am. J. Surg. 
1980,139,6:730-743. 

170.Billroth T.: Über die resektion des oesophagus. Arch. Klin. Chir. 1871,13:65.  
171.Symonds C.J.: The treatment of malignant stricture of the oesophagus by tubage 

or permanent catheterism. Br. Med. J. 1887,1:870–873. 
172.Czerny V.: Neue operationen. Zentralbl. Chir. 1877,4:433-434. 
173.Mikulicz J.: Ein fall von resection des carcinomatosen oesophagus mit 

plastischem ersatz des excidirten stukes. Prag. Med. Wochnschr. 1886,11:93. 
174.Rehn L.: Operationen an dem brustabschnitt der speiseröhre. Arch. Klin. Chir. 

1898,57:733. 
175.Torek F.: The first successful case of resection of the thoracic portion of the 

esophagus for carcinoma. Surg. Gynecol. Obstet 1913,16:614.  
176.Wulstein L., Wilms M. (szerk):  A sebészet tankönyve. (2. magyar kiadás) 

Franklin Társ. Budapest,1923. 
177.Kirschner M.B.,  Kleinschmidt O.: Sebészeti műtéttan. Magyar Orvosi 

Könyvkiadó Társulat 1940, Budapest.    
178.Kirschner M.B.: Ein neues verfahren der oesophagoplastik. Langenbecks Arch. 

Chir. 1920,114:606–610. 
179.Ong G.B.: The Kirschner operation-A forgotten procedure. Br. J. Surg. 

1973,60,3:221-227. 
180.Wong J., Lam K.H., Wei W.I., Ong G.B.: Results of the Kirschner operation. 

World J. Surg. 1981,5,4:547-552. 
181.Whooley B.P., Law S., Murthy S.C., Alexandrou A., Chu K., Wong J.: The 

Kirschner operation in unresectable esophageal cancer. Arch. Surg. 
2002,137,11:1228-1232. 

182.Cliffton E.E., Goodner J.T., Bronstein E.: Preoperative irradiation for cancer of 
the esophagus. Cancer 1960,13,1:37-45.   

183.Souttar H.S.: A method of intubating the oesophagus for malignant strictures. 
Brit. Med. J. 1924,1:782. 

184.Souttar H.S.: Treatment of carcinoma of the oesophagus based on 100 personal 
cases and 18 post-mortem reports. Br. J. Surg. 1927,15:76–94.  

185.Kupcsulik P.: Új (ambulans) módszer inoperabilis nyelőcsődaganatok 
endoscopos intubatiojára. Magy. Seb. 1990,43,6:310–317.   

186.Keszler P.: A hazai mellkassebészet és társdiszciplináinak kialakulása. Magy. 
Seb. 2000,53,5:225 – 229.  

187.Ohsawa T.: Esophageal surgery. J.Jpn. Surg. Soc. 1933,34:1318–1950. 
188.Oshawa T.: The surgery of the oesophagus Jap.Chir. 1933,10:604-695. 

 108



189.Adams W., Permister D.B.: Carcinoma of the lower thoracic esophagus. Report 
of successful resection and esophagogastrostomy. J. Thorac. Surg. 1938,7:621-
632. 

190.Sweet R.H.: Surgical management of cancer of the mid-esophagus. Preliminary 
report. N. Engl. J. Med. 1945,233:1-7. 

191.Garlock J.H.: Surgical treatment of carcinoma of esophagus. Arch. Surg. 
1940,41:1184. 

192.Wookey H.: The surgical treatment of carcinoma of the hypopharynx and the 
oesophagus. Br. J. Surg. 1948,35:255-256. 

193.Seidenberg B., Rosenak S., Hurwitt E., Som L.: Immediate reconstruction of the 
cervical esophagus by a revascularized isolated jejunal segment. Ann. Surg. 
1959,149,2:162-171.  

194.Belsey R.: Reconstruction of the esophagus with left colon. J. Thor. Cardiovasc. 
Surg. 1965,49,1:33-55. 

195.Skinner D.B.: En bloc resection for neoplasms of the esophagus and cardia. J. 
Thor. Cardiovasc. Surg. 1983,85,1:59-71.   

196.Imre J., Petri I., Gergely M.: Lehetőségek a nyelőcsövön varrt anastomosisok 
biztonságosságának fokozására. Magy. Seb. 1975,28,6:364-371.   

197.Gergely M.: Az ún. Bristol-hatás a sebészetre hazánkban. Magy. Seb. 
1992,45,3:157–159. 

198.Faller J., Ondrejka P.: Resection and replacement in the treatment of cancer of 
the esophagus and the esophagogastric junction. In: Siewert J.R., Hoelscher 
A.H. (eds): Diseases of the esophagus. Springer-Verlag, Berlin. 1987:455-457.  

199.Mousseau M., Le Forestier J., Barbin J., Hardy M.: Place de l’intubation à 
demeure dans le traitment palliatif du cancer de l’oesophage. Arch. Mal. Appar. 
Digest. 1956,45:208-214. 

200.Celestin L.R.: Permanent intubation in inoperable cancer of the oesophagus and 
cardia. Ann. R. Coll. Surg. Engl. 1959,25:165–170. 

201.Gourevitch A.: Intubation of the cardia for inoperable carcinoma. Lancet 
1959,2,7097:258-260. 

202.O’Connor T., Watson R., Lepley D.Jr. et al.: Esophageal prosthesis for 
palliative intubation. Arch. Surg. 1963,87:257-278.  

203.Häring R.: Eine neue Ösophagusprothese als Palliativmassnahme beim 
inoperablen Ösophagus und Kardiakarzinom. Chirurg 1964,35:549-551. 

204.Häring R., Dressler S.: Palliative behandlung des stenosierenden Ösophagus- 
und Kardiakarzinoms mit einer Ösophagus-Endoprothese. Med. Klin. 
1967,62,12:484-488.   

205.Atkinson M., Ferguson R.: Fiberoptic endoscopic palliative intubation of 
inoperable oesophagogastric neoplasms. Br. Med. J. 1977,1:266–271. 

206.Carter M.G.: Endoscopic intubation and dilatation in the management of 
esophageal carcinoma. Am. J. Surg. 1957,93,2:266-270. 

207.Provan J.L.: Use of Celestin tube for palliation of malignant oesophageal 
obstruction. Thorax 1969,24,5:599–602. 

208.Hegarty M.M., Angorn I.B., Bryer J.V., Henderson B.J., le Roux B.T., Logan 
A.: Palliation of malignant esophago-respiratory fistula by permanent indwelling 
prosthetic tube. Ann. Surg. 1977,185,1:88-91. 

 109



209.Jager F.C., Bartelsman J.F., Tygat G.N.: Palliative treatment of obstructing 
esophagogastric malignancy by endoscopic positioning of a plastic prosthesis. 
Gastroenterology 1979,77,5:1008-1014. 

210.Imre J.: Endo-oesophagealis műanyag-protézissel szerzett tapasztalataink az 
inoperábilis nyelőcső-daganatos betegek palliatív kezelésében. Magy. Seb. 
1965,18:81-83.  

211.Horváth Ö., Zöllei I., Csíkos M., Petri I., Imre J.: Malignus oesophago-
respiratorikus fistulák kezelése. Magy. Seb. 1981,34,5:321. 

212.Kotsis L., Kulka F., Vörös A., Zubovits K., Apáthy E.: A nyelésképesség 
helyreállítása nyelőcsőkompresszióval járó inoperabilis tüdőtumorokban. Magy. 
Seb. 1983,36,6:329–335. 

213.Csikos F., Papp R., Kotányi P., E.Szabó L.: Inoperabilis nyelőcső-
cardiatumorok palliatív sebészi kezelése endoprothesissel Orv. Hetil. 
1985,126,28:1713-1721. 

214.E.Szabó L., Csikós F., Papp R., Kotányi P.: Palliative surgical treatment of 
inoperable oesophageal and cardia tumours with prosthesis. Acta Chir. Acad. 
Sci. Hung. 1986,27,4:233-247. 

215.Ondrejka P., Faller J., Jakab F., Sugár I., Ráth Z.: Intraoperatív endoszkópia a 
nyelőcső tumorok palliatív kezelésében. Magy. Seb. 1988,41,2:111-115.   

216.Vörös A., Kiss J., Kotsis L., Molnár Gy., Bohár Á., Kulka F.: Az endoprothesis 
alkalmazása a nyelőcsőtumorok palliatív kezelésében. Magy. Seb. 
1989,42,6:301–307. 

217.Rónay P.: Az oesophagus endoprothesis szerepe inoperabilis nyelőcsőrákos 
betegeken. Magy. Seb. 1991,44,5:247–253. 

218.Gehér P., Kecskés L.: A nyelőcső műtéti endoprothesis intubatiójával szerzett 
10 éves tapasztalataink. Magy. Seb. 1997,50,6:357–359.  

219.Palotás A., Szentpáli K., Paszt A., Balogh Á., Lázár Gy.: Inoperabilis 
nyelőcsőtumor palliációja endoszkópos intubációval. Magy. Onkol. 
2003,47,4:385-389. 

220.Kovács I., Dévényi K., Sz. Kiss S.: A malignus nyelőcső szűkületek 
kezelésének új indikációi polyflex sztent alkalmazásával. Magy. Seb. 
2002,55,4:237–242. 

221.Solt J., Papp Zs., Moizs M.: Gianturco-S prothesis implantatio oesophago-
gastricus malignus stenosis áthidalására. Orv. Hetil. 1993,134,8:409-412. 

222.Solt J., Heiner J., Gárdos A., Moizs M.: Wallstent alkalmazása a felső 
gastrointestinális rendszer malignus szűkületeiben. Orv. Hetil. 
1993,134,30:1643-1646. 

223.Gál I., G Kiss Gy., Szegedi L.: Öntáguló stentek alkalmazása benignus és 
malignus nyelőcsőbetegségekben. Orv. Hetil. 2005,146,46:2345-2349. 

224.Szentpáli K., Palotás A., Lázár G., Paszt A., Balogh A.: Endoscopic intubation 
with conventional plastic stents: a safe and cost-effective palliation for 
inoperable esophageal cancer. Dysphagia 2004,19,1:22-27. 

225.Ong G.B., Lee Y.: Pharyngogastric anastomosis after oesophagopharyngectomy 
for carcinoma of the hypopharynx and cervical oesophagus. Br. J. Surg. 
1960,48,9:193–200.   

226.Nakayama K., Kinoshita Y.: Surgical treatment combined with preoperative 
concentrated irradiation. JAMA 1974,227:178-181.  

 110



227.Denk W.: Zur radikaloperation des oesophaguskarzinomas. Zentrabl. Chir. 
1913,40:1065.   

228.Turner G.: Excision of thoracic esophagus for carcinoma with construction of 
extrathoracic gullet. Lancet 1933,2:13-15. 

229.Finley R.J., Grace M., Duff J.H.: Esophagogastrectomy without thoracotomy 
for carcinoma of the cardia and lower part of the esophagus. Surg. Gynecol. 
Obstetr. 1985,160,1:49–56. 

230.Faller J., Miklós I., Ondrejka P.: A thoracotomia nélküli nyelőcsőkiirtás helye a 
nyelőcsősebészetben. Magy. Seb. 1990,43,2:73–80. 

231.Tilanus H.W., Hop W.C.J., Langenhorst B.L.A.M., vanLanschot J.J.B.: 
Esophagectomy with or without thoracotomy. J. Thorac. Cardiovasc. Surg. 
1993,105,5:898–903.  

232.Chu K., Law S.Y.K.,Fok M., Wong J.: A prospective randomized comparison 
of transhiatal and transthoracic resection for lower-third esophageal carcinoma. 
Am. J. Surg. 1997,174,3:320–324. 

233.Faller J.: A transhiatalis tompa nyelőcső kiirtás helye a nyelőcső sebészetben. 
Magy. Seb. 1992,45,3:167–169. 

234.Balázs Á., Forgács A., Flautner L., Kupcsulik P.: Colon transversum mellkasi 
herniatiójának esete transhiatalis oesophagektomia ritka szövődményeként. 
Orv.Hetil. 1997,138,40:2535-2538.  

235.Tóth I., Szűcs G., Kiss J. I., Gyáni K.: Nyelőcső-reszekciók sebészi 
szövődményei: tapasztalataink 168 műtét kapcsán. Magy. Seb. 2004,57,4:201–
208.   

236.Nishi M., Hiramatsu Y., Hioki K., Hatano T., Yamamoto M.: Pulmonary 
complications after subtotal oesophagectomy. Br. J. Surg. 1988,75,6:527–530.  

237.Oliver S.E., Robertson C.S., Logan R.F.: Oesophageal cancer a population-
based study of survival after treatment. Br. J. Surg. 1992,79,12:1331–1335.   

238.DeMeester T.R., Barlow A.P.: Surgery and current management for cancer of 
the esophagus and cardia : part II. Curr. Probl. Surg. 1988,25,8:539-605. 

239.Giuli R., Gignoux M.: Treatment of carcinoma of the esophagus. Retrospective 
study of 2400 patients. Ann. Surg. 1980,192,1:44–52. 

240.Hambraeus G.M., Mercke C.E., Hammar E., Landberg T.G., Wang-Andersen 
W.: Surgery alone or combined with radiation therapy in esophageal carcinoma. 
Cancer 1981,48,1:63–68. 

241.Parker E.F., Gregorie H.B., Prioleau W.H., Marks R.D., Bartles D.M.: 
Carcinoma of the esophagus. Observation of 40 years. Ann. Surg. 
1982,195,5:618-623. 

242.Sugimachi K., Matsuzaki K., Matsuura H., Kuwano H., Ueo H., Inokuchi K.: 
Evaluation of surgical treatment of carcinoma of the oesophagus in the elderly : 
20 years’ experience. Br. J. Surg. 1985,72,1:28–30.  

243.Bottrill D.O., Plane J.H., Newaishy G.A.: Technical notes. A proposed 
afterloading technique for irradiation of the oesophagus. Br. J. Rad. 
1979,52,7:573–574. 

244.Balázs Á., Kupcsulik P., Vigváry Z., Miklós I., Forgács A.: Intraluminalis after-
loading radioterápiás (IALR) módszer nyelőcső-tumorok kezelésére. Magy. Seb. 
1994,47,3:135-148. 

 111



245.Akiyama H., Tsurumaru M., Watanabe G., Ono Y., Udagawa H., Suzuki M.: 
Development of surgery for carcinoma of the esophagus. Am. J. Surg. 
1984,47,1:9–16.   

246.Roth J. A., Ajani J.A., Rich T.A.: Multidisciplinary therapy for esophageal 
cancer. Adv. Surg. 1990,23:239–260.  

247.Swisher S. G., Hunt K.K., Holmes E.C., Zinner M.J., McFadden D.W.: 
Changes in the surgical management of esophageal cancer from 1970 to 1993. 
Am. J. Surg. 1995,169,6:609–614. 

248.Vörös A., Kiss J., Ajtorjay Á., Nagy P., Jakkel T., Bohák Á., Szántó I.: A 
lymphadenectomia jelentősége a nyelőcső és cardiatáji tumorok műtéti 
kezelésében. Magy. Seb. 1998,51,1:3–8. 

249.Szirányi E., Mayer Á.: A nyelőcsődaganatok sebészi kezelésének eredményei 
osztályunkon. Magy. Seb. 2001,54,3:158–161. 

250.Lerut T., Nafleux P., Moons J., Coosemans W., Decker G., deLeyn P., 
vanRaemdonck D., Ectors N.: Three-field lymphadenectomy dissection for 
carcinoma of the esophagus and gastroesophageal junction in 174 R0 resection. 
Impact on staging, disease-free survival and outcome. Ann. Surg. 
2004,240,6:962–974.  

251.Kakegawa T., Yamana H., Andor N.: Analysis of surgical treatment for 
carcinoma situated in the cervical esophagus. Surg. 1985,97,2:150–157.  

252.Lu Y.K., Li Y.M., Gu Y.Z.: Cancer of esophagus and esophagogastric junction : 
Analyisis of results of 1025 resections after 5 to 20 years. Ann. Thorac. Surg. 
1987,43,2:176–181.  

253.Patonay P., Naszály A., Mayer Á.: Radiokemoterápia hatásosságának vizsgálata 
nyelőcsőrákban. Magy. Seb. 2000,53:193–197. 

254.Urschel J.D., Vasan H., Blewett C.J.: A meta-analysis of randomized controlled 
trials that compared neoadjuvant chemotherapy and surgery to surgery alone for 
resectable esophageal cancer. Am. J. Surg. 2002, 183,3:274-279. 

255.Horváth Ö.P., Papp A., Kalmár K., Cseke L., Al-Farhat Y., Ésik O.: A 
neoadjuváns kezelés eredményezte fejlődés a gasztrointesztinális daganatok 
sebészetében. Magy. Seb. 2006,59,5:333-341. 

256.Papp A., Cseke L., Pavlovics G., Farkas R., Varga G., Márton S., Pótó L., Ésik 
O., Horváth Ö.P.: A preoperatív kemo-radioterápia hatása az előrehaladott felső 
és középső harmadi nyelőcső laphámrákok kezelésében. Magy. Seb. 
2007,60,3:123-129. 

257.Schwer A.L., Ballonoff A., McCammon R., Rusthoven K., D’Agostino R.B.Jr., 
Schefter T.E.: Survival effect of neoadjuvant radiotherapy before 
esophagectomy for patients with esophageal cancer: A surveillance, 
epidemiology and end-results study. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 
2009,73,2:449-455. 

258.Bognár G., Ledniczky Gy., Imdahl A., Ihling C., Ondrejka P.: Neoadjuváns 
terápián átesett nyelőcsőrákos betegek prediktív faktorai. Magy. Seb. 
2006,59,1:20-26. 

259.Ellis F.H.jr.: Treatment of carcinoma of the esophagus and cardia. Mayo Clin. 
Proc. 1960,35:653-663. 

260.Kawano T., Haruki S., Ogiya K., Kawada K., Nakajima Y., Nishikage T., 
Kojima K., Nagai K., Kawachi H.: Reliability of endoscopic esophageal 

 112



261.Cuschieri A., Shimi S., Banting S.: Endoscopic oesophagectomy through a right 
thoracoscopic approach. J. R. Coll.Surg. Edinb. 1992,37,1:7-11.  

262.Watson D.I., Davies N., Jamieson G.G.: Totally endoscopic Ivor Lewis 
esophagectomy. Surg. Endosc. 1999,13:293-297. 

263.Yoshida T., Inoue H., Iwai T.: Hand-assisted laparoscopic surgery for the 
abdominal phase in endoscopic esophagectomy for esophageal cancer: an 
alteration on the site of minilaparotomy. Surg. Laparosc. Endosc. Percutan Tech. 
2000,10,6:396-400. 

264.Koide N., Hiraguri M., Nishio A., Igarashi J., Watanabe H., Adachi W., Amano 
J.: Three elderly patients with lower esophageal cancer successfully treated by 
transhiatal esophagectomy assisted by mediastinoscopy. Surg. Laparosc. 
Endosc. Percutan Tech. 2000,10,6:391-395. 

265.Oláh T., Szendrényi V.: Thoracoscopos nyelőcső műtétek. Magy. Seb. 
2005,58:373–377. 

266.Lukovich P., Papp A., Nehéz L., Nagy K., Kupcsulik P.: Nyelőcsőtumor miatt 
végzett laparoscopos transhiatalis nyelőcső-exstirpatio. Magy. Seb. 
2008,61,5:263-269. 

267.Yamamoto S., Kawahara K., Mackawa T., Shiraishi T., Shirakusa T.: The port 
site recurrence after a thoracoscopic and video-assisted esophagectomy for 
advanced esophageal cancer. J. Thorac. Oncol 2009,4,1:131-134. 

268.Dua K.S.: Stents for palliating malignant dysphagia and fistula : is the paradigm 
shifting ? Gastrointest. Endosc. 2007,65,1:77-81. 

269.Frenken M.: Best palliation in esophageal cancer: surgery, stenting, radiation, or 
what ? Dis. Esophagus 2001,14,2:120-123. 

270.Hennessy T.P.J.: Choice of treatment in carcinoma of the oesophagus. Br. J. 
Surg. 1988,75,3:193–194. 

271.Kupcsulik P., Balázs Á., Vigváry Z., Miklós I.: Endoscopos tubuslevezetés és 
intracavitalis irradiatio inoperabilis nyelőcsődaganatok palliatív kezelésére. Orv.  
Hetil. 1991,132,7:337-353. 

272.Birch J.F., White S.A., Berry D.P., Veitch P.S.: A cost-benefit comparison of 
self-expanding metal stents and Atkinson tubes for the palliation of obstructing 
esophageal tumors. Dis. Esophagus 1998,11,3:172-176. 

273.Davies N., Thomas H.G., Eyre-Brook I.A.: Palliation of dysphagia from 
inoperable oesophageal carcinoma using Atkinson tubes or self-expanding metal 
stents. Ann. R. Coll. Surg. Engl. 1998,80,6:394-397. 

274.Mohan V., Kozarek R.A.: Placement of conventional and expandable stents for 
malignant esophageal stenoses. Techniques in Vascular and Interventional Rad. 
2001,3,3:166-175. 

275.Schag C.C., Heinrich R.L., Ganz P.A.: Karnofsky performance status revisited: 
Reliability, validity and guidelines. J. Clin. Oncol. 1984,2:187-193. 

276.Gelfand G.A.J., Finley R.J.: Quality of life with carcinoma of the esophagus. 
World. J. Surg. 1994,18,3:399-405. 

277.Visick A.H.: A study of failures after gastrectomy. Ann. R. Coll. Surg. Engl. 
1948,3,5:266-284. 

278.Alderson D., Wright P.D.: Laser recanalisation versus endoscopic intubation in 
the palliating of malignant dysphagia Br. J. Surg. 1990,77,10:1151–1153. 

 113



279.Dakkak M., Benett J.R.: A new dysphagia score with objective validation. J. 
Clin. Gastroenterol. 1992,14,2:99-100. 

280.Cowling M.G., Mason R.C., Adam A.N.: Esophageal and upper GI stenting. 
Techniques in Vascular and Interventional Rad. 1999,2,1:2-7. 

281.Patonay P., Naszály A., Mayer Á.: A nyelőcsőrák szimultán radio-
kemoterápiája (saját eredményeink alapján). Magy. Onkol. 2004,48,2:151-156. 

282.Lecleire S., Di Fiore F., Antonietti M., Ben Soussan E., Hellot M.F., Grigioni 
S., Dechelotte P., Lerebours E., Michel P., Ducrotte P.: Undernutrition is 
predictive of early mortality after palliative self-expanding metal stent insertion 
in patients with inoperable or recurrent oesophageal cancer. Gastrointest. 
Endosc. 2006,64,4:479-484.  

283.Langer F.B., Zacheri J.: Palliative endoscopic interventions in esophageal 
cancer. Eur. Surg. 2007,39,5:288-294. 

284.Hermanek P., Sobin L.H.: TNM classification of malignant tumours. Springer. 
1987. Berlin, Heidelberg, New York, London, Paris, Tokyo.  

285.Spiessl B., Beahrs O.H., Hermanek P., Hutter R.V.P., Scheibe O., Sobin L.H., 
Wagner G.: TNM atlasz. A rosszindulatú daganatok TNM/pTNM 
klasszifikációja. Springer Hungarica. 1992. Budapest. 

286.Rösch T.: The new TNM classification in gastroenterology ( 1997). Endoscopy 
1998,30,7:643–649. 

287.Rubin P., Hansen J.T.: TNM staging atlas. Lippincott 2007. Philadelphia. 
288.Beahrs O.H., Henson D.E., Hutter R.V.P., Kennedy B.J. (editors). American 

Joint Committee on Cancer manual for staging of cancer. 4th. ed.:52-71 
Lippincott, 1992.Philadelphia 

289.Fleming J.: AJCC cancer staging manual. 5.edition Lippincott, Raven. 1997. 
Philadelphia, New York. 

290.Green F.L., Page D.L., Fleming I.D., Fritz G.: AJCC Cancer staging manual. 
Part III. Digestive system: Esophagus :91-98. 6 th. ed. Springer 2002. New 
York.   

291.Green F.L.,  Compton C.C., Fritz A.G., Shan J.P., Winchester D.P.: AJCC 
Cancer staging atlas. Part II. Digestive system, Chapter 9.Esophagus:75-89. 
1.ed. Springer 2006, New York.  

292.Siewert J.R., Stein H.J.: Classification of adenocarcinoma of the 
oesophagogastric junction. Br. J. Surg. 1998,85,11:1457-1459. 

293.Hishikawa Y., Tanaka S., Miura T.:  Early esophageal carcinoma treated with 
intracavitary irradiation.  Radiology 1985,156,2,519–522. 

294.Balázs Á., Kupcsulik P., Vigváry Z., Miklós I., Kokas P., Forgács A.: Palliativ 
intraluminalis after-loading radioterápia (IALR) eredményei nyelőcsőtumorok 
kezelésében. Magy. Seb. 1997,50,2:71-75.    

295.Balázs Á., Kupcsulik P.K., Galambos Z.: Reply to Lajos Kotsis (Reply to the 
Letter to the Editor) Eu. J. Cardio-Thorac. Surg. 2009,36,1:226. 

296.Rubányi P: A cardia-tájék sebészetének néhány vitás kérdése. Magy. Seb. 
1974,27,1:1-6.  

297.Wong J.: Esophageal resection for cancer: The rationale of current practice.  
Am. J. Surg. 1987,153,1:18–24.  

298.Kato H., Tachimori Y.,Watanabe H., Itabashi M.: Surgical treatment of thoracic 
esophageal carcinoma directly invading the lung. Cancer 1992,70,6:1457–1461. 

 114



299.Gudovsky L.M., Koroleva N.S., Biryukov Y.B., Chernousov A.F., Perelman 
M.I.: Tracheoesophageal fistulas. Ann. Thorac. Surg. 1993,55,4:868-875. 

300.Le Quesne L.: Pharyngolaryngectomy with immediate pharingogastric 
anastomosis. Br. J. Surg. 1966,53,2:105–109. 

301.Logan A.: The surgical treatment of carcinoma of the esophagus and cardia. J. 
Thorac. Cardiovasc. Surg. 1963,46,2:150-162. 

302.Lortat-Jakob J.L., Maillard J.N., Richard C.A., Fekete F., Launois B.: Surgical 
treatment of cancer of the oesophagus. Br. J. Clin. Pract. 1970,24,1:13-16. 

303.Garvin P.J., Kaminski D.L.:  Extrathoracic esophagectomy in the treatment of 
esophageal cancer. Am. J. Surg. 1980,140,6:772-778. 

304.Ying-kai W., Guo-jun H., Ling-fang S., Yu-de Z., Xun-sheng L.: Progress in 
the study and surgical treatment of cancer of the esophagus in China, 1940 - 
1980. J. Thorac. Cardiovasc. Surg. 1982,84,3:325–333. 

305.Caracci B., Garvin P., Kaminski D.L.: Surgical therapy of advanced esophageal 
cancer. A critical appraisal. Am. J. Surg. 1983,146,12:704–707. 

306.Csontos Zs., Cseke L., Lukács L., Horváth Örs P.: Korlátok és lehetőségek 
malignus nyelőcső tumorok palliatív sebészi kezelése esetén. Magy. Seb. 
1999,52,1:27-31.  

307.Siewert J.R.: The right stuff in surgery for esophageal cancer strategy. Magy. 
Seb. 1992,45,3:129–132.  

308.Le-Tian X., Zhen-Fu S., Ze-Jian L., Lian-Hun W.: Surgical treatment of 
carcinoma of the esophagus and cardiac portion of the stomach in 850 patients. 
Ann. Thorac. Surg. 1983,35,5:542–547.   

309.Sugimachi K., Inokuchi K., Ueo H., Matsuura H., Matsuzaki K.: Surgical 
treatment for carcinoma of the esophagus in the elderly patient. Surg. Gynec. 
Obstetr. 1985,160,4:317–320. 

310.Isolauri J., Markkula H., Autio V.: Colon interposition in the treatment of 
carcinoma of the esophagus and gastric cardia. Ann. Thorac. Surg. 
1987,43,4:420–424.  

311.Balázs Á., Kupcsulik P., Vigváry Z., Mikós I., Kokas P., Forgács A.: 
Posztoperativ intraluminalis after-loading radioterápia (IALR) eredményei 
nyelőcsőtumorok kezelésében. Magy. Seb. 1998,51,1:11-16.   

312.Collin C.F., Spiro R.H.: Carcinoma of the cervical esophagus : Changing 
therapeutic trends. Am. J. Surg. 1984,148,10:460–466. 

313.Fok M., Sham J.S.T., Choy D., Cheng S.W. K., Wong J.: Postoperative 
radiotherapy for carcinoma of the esophagus : A prospective, randomized 
controlled study. Surg. 1993,113,2:138–147. 

314.Zieren H.U., Müller J.M., Jacobi C.A., Pichlmaier H., Müller R.P., Staar S.: 
Adjuvant postoperative radiation therapy after curative resection of squamous 
cell carcinoma of the thoracic esophagus : A prospective randomized study. 
World J. Surg. 1995,19,3:444–449. 

315.Earlam R., Cunha-Melo J.R.: Oesophageal squamous cell carcinoma : II. A 
critical review of radiotherapy. Br. J. Surg. 1980,67,7:457-461. 

316.Fink U., Stein H.J., Wilke H., Roder J.D., Siewert J.R.: Multimodal treatment 
for squamous cell esophageal cancer. World J. Surg. 1995,19,2:198-204. 

317.Franklin R., Steiger Z., Vaishampayan G., Asfaw I., Rosenberg J., Loh J., 
Hoschner J., Miller P.:  Combined modality therapy for esophageal squamous 
cell carcinoma. Cancer 1983,51,3:1062–1071. 

 115



318.Giuli R., Sancho-Garnier H.: Diagnostic, therapeutic and prognostic features of 
cancers of the esophagus : Result of the international prospective study 
conducted by the OESO group. ( 790 patients ).  Surg. 1986,99,5:614–622.  

319.Nishihira T., Nakano T., Mori S.: Adjuvant therapies for cancer of the thoracic 
esophagus. World J. Surg. 1994,18,3:388-398. 

320.Belsey R.H.R.: Palliative management of esophageal carcinoma. Am. J. Surg. 
1980,139,6:789-794. 

321.Hambraeus G.M., Mercke C.E., Willen R., Ranstam J., Samuelsson L., Lamm 
I.L.,  Landberg T.G.: Prognostic factors influencing survival is combined 
radiotherapy and surgery of squamous cell carcinoma of the esophagus with 
special reference to a histopathologic grading system. Cancer 1988,62,5:895–
904.  

322.Faller J., Balogh I., Ráth Z.: A nyelőcsőrák diagnosztikájának és terápiájának 
néhány kérdése 5 éves beteganyagunk tükrében.  Magy. Seb. 1994,47,6:321–
331.   

323.Akakura I., Nakamura Y., Kakegawa T., Nakayama R., Watanabe M., 
Yamashita M.: Surgery of carcinoma of the esophagus with pre-operative 
radiation. Chest 1970,57,1:47-57. 

324.Marks R.D., Scruggs H.J., Wallace K.M.: Preoperative radiation therapy for 
carcinoma of the esophagus. Cancer 1976,38,1:84–89. 

325.Launois B., Delarue D., Campion J. P., Kerbaol M.: Preoperative radiotherapy 
for carcinoma of the esophagus. Surg. Gynecol. Obstet. 1981,153,11:690–692. 

326.Gignoux M., Roussel A., Paillot B., Gillet M., Schlag P., Favre J. P., Dalesio 
O., Buyse M., Duez N. : The value of preoperative radiotherapy in esophageal 
cancer : Result of a study of the E.O.R.T.C.  World J. Surg. 1987,11,4:426–432.  

327.Yadava O. P., Hodge A. J., Matz L. R., Donlon J. B.: Esophageal malignancies 
: Is preoperative radiotherapy the way to go ? Ann. Thorac. Surg. 1991,51:189–
193. 

328.Nygaard K., Hagen S., Hansen H. S., Hatlevoll R., Hultborn R., Jakobsen A., 
Mäntyla M., Modig H., Munck-Wikland E., Rosengren B., Tausjo J.,Elgen K.: 
Pre-operative radiotherapy prolongs survival in operable esophageal carcinoma: 
A randomized, multicenter study of pre-operative radiotherapy and 
chemotherapy. The second Scandinavian trial in esophageal cancer. World J. 
Surg. 1992,16,6:1104–1110.  

329.Vogel S.B., Mendenhall W.M., Sombeck M.D., Marsh R.,Woodward E.R.: 
Downstaging of esophageal cancer after preoperative radiation and 
chemotherapy. Ann. Surg. 1995,221,6:685–695. 

330.Balázs Á., Kupcsulik P., Vigváry Z., Miklós I., Forgács A., Kokas P.: 
Preoperativ intraluminalis after-loading radioterápia (IALR) eredményei 
nyelőcsőtumorok kezelésében. Magy. Seb. 1997,50,3:137-142. 

331.Fekete F., Francois M., Baboka G., Lortat-Jacob J.L.: Méthodes palliatives 
permettant l’alimentation orale dans le cancer de l’oesophage. J. Chir. 
1978,115,12:649-652. 

332.Mannell A., Becker P.J., Nissenbaum M.: Bypass surgery for unresectable 
oesophageal cancer : early and late results in 124 cases. Br. J. Surg. 
1988,75,3:283–286. 

333.Vörös A., Kiss J., Kulka F.: Bypass műtétek alkalmazása a nyelőcső- és 
cardiatáji daganatok palliatív kezelésében. Magy. Seb. 1988,41,6:305–312.  

 116



334.Vörös A., Kiss J., Kulka F.: Surgical palliation in obstructing lesions-
intrathoracic bypass procedure. In: Wilkins E.W., Delarus N.O.: International 
trends in general thoracic surgery. Mosby, St.Louis. 1988. 

335.Kotsis L., Krisar Z., Dobjanszky S.: A nem resecálható cardiatumorok palliatív 
kezelése oesophago-jejunalis bypassal. Orv. Hetil. 1975,116,14:792-794. 

336.Baulieux J., Barth X., Boulez J., Peix J.L., Adeleine P., Maillet P.: The 
advantage of palliative resection in squamous cell carcinoma of the esophagus. 
Int. Surg. 1985,70,3:197–204. 

337.Conlan A.A., Nicolaou N., Hammond C.A., Pool R., deNobrega C., Mistry 
B.D.: Retrosternal gastric bypass for inoperable esophageal cancer. A report of 
71 patients. Ann. Thor. Surg. 1983,36,4:396-401.  

338.Skinner D.B., Ferguson M.K., Soriano A., Little A.G., Staszak V.M.: Selection 
of operation for esophageal cancer based on staging. Ann. Surg. 
1986,204,4:391–400.  

339.Bertelsen S., Aasted A., Vejlsted H.: Surgical treatment for malignant lesion of 
the distal part of the esophagus and the esophagogastric junction. World J. Surg. 
1985,9,4:633–638.  

340.Postlethwait R.W.: Technique for isoperistaltic gastric tube for esophageal 
bypass. Ann. Surg. 1979,189,6:673-676. 

341.Kupcsulik P. K., Miklós I., Balazs A., Kokas P.: New method for ambulatory 
intubation of nonresectable oesophageal tumours. Experiences in 247 
consecutive cases. Amb. Surg. 1993,1,3:141–145.  

342.Siersema P.D.: New developments in palliative therapy. Best. Pract. Res. Clin. 
Gastroenterol. 2006,20,5:959-968. 

343.Reed M.F., Mathisen D.J.: Tracheoesophageal fistula. Chest Surg. Clin. 
2003,13,2:271–289. 

344.Kostic Sz: A trachea betegségeinek sebészi kezelése. In: Vadász P. (szerk): Az 
általános mellkassebészet tankönyve. 9. fejezet :101-114, Semmelweis Kiadó 
2006. Budapest. 

345.Kotsis L., Vörös A., Kulka F.: Új nyelőcső intubációs módszer. Magy. Seb. 
1983,36,6:323–327. 

346.Lishman A.H., Dellipiani A.W., Devlin H.B.: The insertion of oesophagogastric 
tubes in malignant oesophageal stricure, endoscopy or surgery ? Br. J. Surg. 
1980,67,4:257-259. 

347.Cook T.A., Dehn T.C.B.: Use of covered expandable metal stents in the 
treatment of oesophageal carcinoma and tracheo-oesophageal fistula. Br. J. Surg. 
1996,83,10:1417–1418. 

348.Desa L., Raghunath A.S., Chawla S.L., Peel A.L.G., Dellipiani A.W.: 
Treatment policy for the management of carcinoma of the oesophagus. Br. J. 
Surg 1988,75,3:275–278. 

349.Siersema P.D., Schrauwen S.L., vanBlankenstein M., Steyerberg E.W., vanDer 
Gaast A., Tilanus H.W., Dees J., Rotterdam Esophageal Tumor Study Group: 
Self-expanding metal stents for complicated and recurrent esophagogastric 
cancer. Gastrointest. Endosc. 2001,54,5:579-586. 

350.Cowling M.G., Hale H., Grundy A.: The use of self-expanding metal stents in 
the management of malignant esophagal strictures. Br. J. Surg. 1998,85,6:264-
266 

 117



351.Lagattolla N.R.F., Rowe P.H., Anderson H., Dunk A.A.: Restenting malignant 
esophageal strictures. Br. J. Surg. 1998,85,6:261-263 

352.Den Hartog Jager F.C.A., Bartelsman J.F.W.M., Tytgat G.N.J.: Palliative 
treatment of obstructing oesophagogastric malignancy by endoscopic 
positioning of a plastic prosthesis. Gastroenterology 1979,77,5:1008-1014.  

353.Albes J. M., Schäfers H. J., Gebel M., Ross U. H.: Tracheal stenting for 
malignant tracheoesophageal fistula. Ann. Thorac. Surg. 1994,57,5:1263–1266.  

354.Nam D.H., Shin J.H., Song H.Y., Jung G.S., Han Y.M.: Malignant esophageal-
tracheobronchial strictures : parallel placement of covered retrievable nitinol 
stents. Acta Radiol. 2006,47,1:3–9. 

355.Nomori H., Horio H., Imazu Y., Suemasu K.: Double stenting for esophageal 
and tracheobronchial stenoses. Ann. Thorac. Surg. 2000,70,6:1803–1807.  

356.Stephens K.E., Wood D.E.: Bronchoscopic management of central airway 
obstruction. J. Thorac. Cardiovasc. Surg. 2000,119,2:289-296.  

357.Sihoe A.D., Wan I.Y., Yim A.P.: Airway stenting for unresectable esophageal 
cancer. Surg. Oncol. 2004,13,1:17–25. 

358.Kent M.S., Wizorek J.J., Luketich J.D.: Interventional bronchoscopy for the 
management of airway obstruction. In: Patterson G.A., Cooper J.D., Deslauriers 
J., Lerut A.E.R., Luketich J.D., Rice T.W.: Pearson F.G (ed) : Pearson’s thoracic 
and esophageal surgery. Third edition. Chapter 18, Churchill Livingstone 
Philadelphia 2008:231-241. 

359.Lee K.E., Shin J.H., Song H.I., Kim S.B., Kim K.R., Hyoung Kim J.: 
Management of airway involvement of oesophageal cancer using covered 
retrievable nitinol stents. Clin. Radiol. 2009,64,2:133-141. 

360.Witt C., Ortner M., Ewert R., Schmidt B., Steiniger L., Baumann G., Lochs H., 
Schreiber B.: Multiple fistulas and tracheobronchial stenoses require extensive 
stenting of the central airways and esophagus in squamous-cell carcinoma. 
Endoscopy 1996,28,4:381–385. 

361.Paganin F., Schouler L., Cuissard L., Noel J.B., Becquart J-P., Besnard M., 
Verdier L., Rousseau D., Arvin-Berod C., Bourdin A.: Airway and esophageal 
stenting in patients with advanced esophageal cancer and pulmonary 
involvement. PLoS ONE 2008,3,8:e3101.(doi:10.1371/journal.pone.0003101)  

362.Morris C.D., Budde J.M., Godette K.D., Kerwin T.L., Miller J.I.Jr.: Palliative 
management of malignant airway obstruction. Ann. Thor. Surg. 2002,74,6:1928-
1933. 

363.Hyden E.C., Langholz B., Tilden T., Lamm K., Luxton G., Astrahan M., Jepson 
J., Petrovich Z.: External beam and intraluminal radiotherapy in the treatment of 
carcinoma of the esophagus. J. Thorac. Cardiovasc. Surg. 1988,96,2:237-241. 

364.Mannell A., Becker P.J. : Evaluation of the results of oesophagectomy for 
oesophageal cancer.  Br. J. Surg. 1991,78,1:36–40. 

365.Morita K., Takagi I., Watanabe M., Niwa K., Kanazawa H.: Relationship 
between the radiologic features of esophageal cancer and the local control by 
radiation therapy.  Cancer 1985,55,11:2668–2676.  

366.Sugimachi K., Inokuchi K.: Hyperthermochemoradiotherapy and esophageal 
carcinoma. Semin. Surg. Oncol. 1986,2,1:38–44.  

367.Pearson J.G.: Radiotherapy for esophageal carcinoma. World J. Surg. 
1981,5,4:489–497.  

 118



368.Araujo C.M.M., Gil R.A., Carvalho R., Garcia J.A., Froimtchuk M.J.,  Pinto 
L.H.J., Canary P.C.V.: A randomized trial comparing radiation therapy versus 
concomitant radiation therapy and chemotherapy in carcinoma of the thoracic 
esophagus. Cancer 1991,67,9:2258–2261. 

369.Dallüge K.H., Grunau H.: Bestrahlung von ösophaguskarzinomen mit schnellen 
neutronen. Radiobiol. Radiother. 1985,26,1:91–94. 

370.Wara W.M., Mauch P.M., Thomas A.N., Phillips T.L.: Palliation for carcinoma 
of the esophagus. Radiology 1976,121,12:717–720.  

371.Pearson J.G.: Carcinoma of the oesophagus – Operation or radiation. 
Langenbecks Arch. Chir. 1974,337:739-743. 

372.Schalldach U., Keinert K., Köst S. Reinhold S., Schumann E.: Ergebnisse der 
telekobalt-strahlentherapie des ösophaguskarzinoms. Radiobiol. Radiother. 
1984,25,6:811–815. 

373.Steiger Z., Franklin R., Wilson R.F., Leichman L., Seydel H., Loh J.J.K., 
Vaishamapayan G., Knechtges T., Asfaw I., Dindogru A., Rosenberg J.C., 
Buroker T., Torres A., Hoschner D., Miller P., Pietruk T., Vaitkevicius V.: 
Eradication and palliation of squamous cell carcinoma of the esophagus with 
chemotherapy, radiotherapy and surgical therapy. J. Thor. Cardiovasc. Surg. 
1981,82,5:713–719.  

374.Vivekanandam S., Reddy K.S., Valevan K., Balasundaram V., Ranga Rao S., 
Subba Rao K.S., Nachiappan M.: External beam radiotherapy and intraluminal 
brachytherapy in advanced inoperable esophageal cancer : JIPMER experience. 
Am. J. Clin. Oncol. 2001,24,2:128-130. 

375.Watson T.A.: Radiation treatment of cancer of the esophagus. Surg. Gynecol. 
Obstet. 1963,117,9:346-354. 

376.Marcial V.A., Tome J.M., Ubinas J., Bosch A., Correa J.N.: Role of radiation 
therapy in esophageal cancer. Radiology 1966,87,2:231-239. 

377.Rider W.D., Mendoza R.D.: Some opinions of treatment of cancer of the 
esophagus. Am. J. Roentgenol. 1969,105,3:514-517. 

378.Németh Gy., Kuttig H., Wolfgang S.: Háromdimenzionális besugárzástervezés 
nyelőcsőtumoroknál. Magy. Onkol. 1986,30:189–194. 

379.Okawa T., Tanaka M., Kita-Okawa M., Nishio M., Kikuchi Y., Shirato H., 
Yamada S., Asakawa H., Niibe H., Dokiya T. Tanaka Y., Hishikawa Y., Hirota 
S., Imajo Y., Hirokawa Y., Hayabuchi N., Miyaji N.: Superfitial esophageal 
cancer : Multicenter analysis of results of definitive radiation therapy in Japan. 
Radiology 1995,196,1:271–274.   

380.Mayer Á.: Az emésztőtraktus korai rákjainak radio-kemoterápiája. Magy. 
Belorv. Arch. 1995,48,2:119-121. 

381.Poller I., Papp I., Miklós I., Székely J.: Inoperabilis nyelőcsőtumorok palliatív 
intraluminalis sugárkezelése high dose rate after loading készülékkel. Magy. 
Onkol. 1994,38,4:177–178. 

382.Harvey J.C., Fleischman E.H., Belloti J.E., Kagan A.R.: Intracavitary radiation 
in the treatment of advanced esophageal carcinoma: A comparison of high dose 
rate vs. low dose rate brachytherapy. J. Surg. Onkol. 1993,52,2:101-104.  

383.Jager J.J., Pannebakker M., Rijken J., deVos J., Vismans F.J.: Palliation in 
esophageal cancer with a single session of intraluminal irradiation. Radiother. 
Oncol. 1992,25,2:134-136. 

 119



384.Hishikawa Y., Kurisu K., Taniguchi M., Kamikonya N., Miura T.: Small, 
superficial esophageal carcinoma treated with high-dose-rate intracavitary 
irradiation only.  Radiology 1989,172,1:267–270. 

385.Lerut T.E., de Leyn P., Coosemans W., Van Raemdonck D., Cuypers P., Van 
Cleynenbreughel B.: Advanced esophageal carcinoma. World J. Surg. 
1994,18,3,379-387. 

386.Wang S.L., Liao Z., Liu H., Ajani J., Swisher S., Cox J.D., Komaki R.: 
Intensity-modulated radiation therapy with concurrent chemotherapy for locally 
advanced cervical and upper thoracic esophageal cancer. World J.Gastroenterol. 
2006,12,34:5501–5508. 

387.Sugimachi K., Matsufuji H., Kai H., Masuda H., Ueo H., Inokuchi K., Jingu K.: 
Preoperative irradiation for carcinoma of the esophagus. Surg. Gynec. Obstetr. 
1986,162,2:174–176. 

388.Hou B. S., Xiong Q. B., Li D. J.: Thermo-chemo-radiotherapy of esophageal 
cancer. Cancer 1989,64,9:1777–1782. 

389.Brown J.M.: Sensitizers and protectors in radiotherapy. Cancer 1985,55,9:2222 
– 2228. 

390.John M.J., Flam M.S., Mowry P.A., Podolsky W.J., Xavier A.M., Wittlinger 
P.S., Padmanabhan A.: Radiotherapy alone and chemoradiation for 
nonmetastatic esophageal carcinoma : A critical review of chemoradiation. 
Cancer 1989,63,12:2397–2403.  

391.Hoskin P.: Optimisation of palliative radiotherapy. Eur. J. Cancer 2007,5,5:380-
382. 

392.Hyer J.D., Silvestri G.: Diagnosis and staging of lung cancer. Clin. Chest. Med. 
2000,21,1:95-106. 

393.Ramalingam S., Belani C.: Systemic chemotherapy for advanced non-small cell 
lung cancer: recent advances and future directions. Oncologist 2008,13,(suppl 
1):5-13. 

394.Sandler A., Gray R., Perry M.C., Brahmer J., Schiller J.H., Dowlati A., 
Lilenbaum R., Johnson D.H.: Paclitaxel-carboplatin alone or with bevacizumab 
for non-small-cell lung cancer. N. Engl. J. Med. 2006,355,24:2542-2550.  

395.Yip D., Harper P.G.: Predictive and prognostic factors in small cell lung cancer. 
Lung Cancer 2000,28,3:173-185. 

396.Bains M., Kelsen D.P., Beattie E.J.Jr, Martini N.: Treatment of esophageal 
carcinoma by combined preoperative chemotherapy. Ann. Thorac. Surg. 
1982,34,5:521-528. 

397.Kelsen D., Hilaris B., Coonley C., Chapman R., Lesser M., Dukeman M., 
Heelan R., Bains M.: Cisplatin, vindesine and bleomycin chemotherapy of local 
regional and advanced esophageal carcinoma. Am. J. Med. 1983,75,4:645-652.  

398.Vikram B., Chadha M., Malamud S., Yu L.: Patterns of failure in carcinoma of 
the upper esophagus after alternating chemoradiotherapy. Am. J. Surg. 
1994,168,5:423–424.  

399.Sargeant I.R., Loizou L.A., Tobias J.S., Blackman G., Thorpe S., Bown S.G.: 
Radiation enhancement of laser palliation for malignant dysphagia: a pilot study. 
GUT 1992,33,12:1597-1601. 

400.Maunoury V., Brunetaud J.M., Cochelard D., Boniface B., Cortot A., Paris J.C.: 
Endoscopic palliation for inoperable malignant dysphagia: long term follow up. 
GUT 1992,33,12:1602-1607.  

 120



401.Eckhauser M.L.: Laser therapy of gastrointestinal tumors. World J. Surg. 
1992,16,6:1054-1059. 

402.Sihvo E.I., Pentikainen T., Luostarinen M.E., Ramo O.J., Salo J.A.: Inoperable 
adenocarcinoma of the oesophagogastric junction: a comparative clinical study 
of laser coagulation versus self-expanding metallic stents with special reference 
to cost analysis. Eur. J. Surg. Oncol. 2002,28,7:711-715. 

403.Litle V.R., Luketich J.D., Christie N.A., Buenaventura P.O., Alvelo-Rivera M., 
McCaugham J.S., Nguyen N.T., Fernando H.C.: Photodynamic therapy as 
palliation for esophageal cancer: experience in 215 patients. Ann. Thorac. Surg. 
2003,76,5:1687-1692. 

404.Heier S.K., Rothman K.A., Heier L.M., Rosenthal W.S.: Photodynamic therapy 
for obstructing esophageal cancer: light dosimetry and randomized comparison 
with Nd:YAG laser therapy. Gastroenterol. 1995,109,1:63-72. 

405.Lee F.I., Bellary S.V.: Ethanol-induced tumor necrosis to palliate esophago-
gastric cancer. Gastrointest. Endosc. 1990,36,4:418-419. 

406.Mukai M., Kubota S., Morita S., Akanuma A.: A pilot study of combination 
therapy of radiation and local administration OK-432 for esophageal cancer. 
Five-year survival and local control rate. Cancer 1995,75,9:2276-2280. 

407.Johnston J.H., Fleischer D., Petrini J. Nord H.J.: Palliative bipolar 
electrocoagulation therapy of obstructing esophageal cancer. Gastrointest. 
Endosc. 1987,33,5:349-353. 

408.Byfield J.E., Barone R., Mendelsohn J., Frankel S., Quinol L., Sharp T., 
Seagren S.: Infusional 5-fluorouracil and x-ray therapy for non-resectable 
esophageal cancer. Cancer 1980,45,4:703–708. 

409.Van Andel J. G., Dees J., Dijkhuis C.M, Fokkens W., vanHouten H., deJong 
P.C., vanWoerkom-Eykenboom W.M.H. : Carcinoma of the esophagus. Ann. 
Surg. 1979,190,6:684–689. 

410.Kelsen D.P., Hopfan A. S., Bains M. S., Kosloff C., Martini N., McCormack P., 
Golbey R. B.: Combined modality therapy of esophageal carcinoma. Cancer 
1981,48,1:31–37. 

411.Moertel C.G., Childs D.S., Reitemeier R.J., Colby M.Y., Holbrook M.A.: 
Combined 5-fluorouracil and supervoltage radiation therapy of locally 
unresectable gastrointestinal cancer. Lancet  1969,2,7626:865-867.  

412.Khushalani N.L., Leichman C.G., Proulx G.N., Nava H.,Bodnar L.,Klippenstein 
D.,Litwin A.,Smith J.,Nava E.,Pendyala L.,Smith P.,Greco W.,Berdzik 
J.,Douglass H.,Leichman L.: Oxaliplatin in combination with protracted-
infusion fluorouracil and radiation : report of a clinical trial for patients with 
esophageal cancer. J. Clin. Oncology  2002,20,11:2844–2850. 

413.Vermund H., Pories W.J., Hillard J., Wiley A.L., Youngblood R.: Neoadjuvant 
chemoradiation therapy in patients with surgical treated esophageal cancer. Acta 
Oncol. 2001,40,5:558-565. 

414.Vakil N., Aff A.: Esophageal cancer. Gastroenrol. 2002,18, 4:486-489. 
415.Harvey J.A., Bessell J.R., Beller E., Thomas J., Gotley D.C., Burmeister B.H., 

Walpole E.T., Thomson D.B., Martin I., Doyle L., Burmeister E., Smithers 
B.M.: Chemoradiation therapy is effective for the palliative treatment of 
malignant dysphagia. Dis. Esophagus 2004,17,3:260-265.   

416.Patonay P., Naszály A., Mayer Á.: Irreszekábilis elsődleges nyelőcső melanoma 
malignum radio-kemoterápiája. Magy. Onkol. 2004,48,4:303-308. 

 121



417.Ogoshi K., Satou H., Isono K., Mitomi T., Endoh M., Sugita M.: 
Immunotherapy for esophageal cancer. A randomized trial in combination with 
radiotherapy and radiochemotherapy. Cooperative Study Group for Esophageal 
Cancer in Japan. Am. J. Clin. Oncol. 1995,18,3:216-222.  

418.Chrisholm R.J., Stoller J.L., Carpenter C.M., Burhenne H.J.: Radiologic 
dilatation preceding palliative surgical tube placement for esophageal cancer. 
Am. J. Surg. 1986,151,3:397–399. 

419.Mason R.C., Bright N., McColl I.: Palliation of malignant dysphagia with laser 
therapy: Predictability of results. Br. J. Surg. 1991,78,11:1346-1347. 

420.Cottier D.J., Carter C.R., Smith J.S., Anderson J.R.: The combination of laser 
recanalization and endoluminal intubation in the palliation of malignant 
dysphagia. J.R.Coll. Surg. Edinb. 1997,42,1:19-20. 

421.Guo J., Teng G., Zhu G., He S., Fang W., Deng G., Li G.: Self-expandable 
esophageal stent loaded with 125-I seeds: Initial experience in patients with 
advanced esophageal cancer. Radiology 2008,247,2:574-581. 

422.Hamvas J.: Enteralis táplálás gasztroenterológiai betegségekben. LAM. 
2009,19,2:139-142. 

423.Palva T., Jokinin K., Karkola P.: Palliative treatment of esophageal cancer. 
Ann. Clin. Res. 1974,6,4:223-227. 

424.Preshaw R.M.: A percutaneous method for inserting a feeding gastrostomy 
tube. Surg. Gynecol. Obstet. 1981,152:659-661. 

425.Ponsky J.L., Gauderer M.W.L.: Percutaneous endoscopic gastrostomy: A non-
operative technique for feeding gastrostomy. Gastrointest. Endosc. 1981,27,1:9-
11. 

426.Cullen J.J.: Percutan endoscopic gastrostomy. Operative Techniques in General 
Surgery 2001,3,4:263-268. 

427.Mackey R., Chand B., Oishi H., Kameoka S., Ponsky J.L.: Percutaneous 
transesophageal gastrostomy tube for decompression of malignant obstruction: 
report of the first case and our series in the US. J. Am. Coll. Surg. 
2005,201:695-700.   

428.Gislason G.T., Pasricha P.J.: Crossing the upper limit : esophageal stenting in 
the proximal esophagus. Dysphagia 1997,12,2:84–85. 

429.Bethge N., Sommer A., Vakil N.: A prospective trial of self-expanding metal 
stents in the palliation of malignant strictures near the upper esophageal 
sphincter. Gastrointest. Endosc. 1997,45,4:300–303.   

430.Siersema P.D., Hop W.C., vanBlankenstein M., vanTilburg A.J., Bac D.J., 
Homs M.Y., Kuipers E.J.: A comparison of 3 types of covered metal stents for 
the palliation of patients with dysphagia caused by esophagogastric carcinoma : 
a prospective, randomized study. Gastrointest. Endosc. 2001,54,2:145-153.   

431.Johnson E., Enden T., Noreng H.J., Holck-Steen A., Gjerlaug B.E., Morken T., 
Johanessen H.O., Drolsum A.: Survival and complication after insertion of self-
expandable metal stents for malignant oesophageal stenosis. Scand. J. 
Gastroenterol. 2006,41,3:252-256. 

432.Neyaz Z., Srivastava D.N., Thulkar S., Bandhu S., Gamanagatti S., Julka P.K., 
Chattopadhyaya T.K.: Radiological evaluation of covered self-expandable 
metallic stents used for palliation in patients with malignant esophageal strictura. 
Acta Radiol. 2007,2:156-164. 

 122



433.Roseveare C.D., Patel P., Simmonds N., Goggin P.M., Kimble J., Shepherd 
H.A.:  Metal stents improve dysphagia, nutrition and survival in malignant 
oesophageal stenosis: a randomized controlled trial comparing modified 
Gianturco Z-stents with plastic Atkinson tubes. Eur. J. Gastroenterol. Hepatol. 
1998,10,8:653-657.  

434.De Palma G.D., DiMatteo E., Romano G., Fimmano A., Rondinone G., 
Catanzano C.: Plastic prosthesis versus expandable metal stents for palliation of 
inoperable esophageal thoracic carcinoma: a controlled prospective study. 
Gastrointest. Endosc. 1996,43,5:478-482.  

435.Knyrim K., Wagner H.J., Bethge N., Keymling M., Vakil N.: A controlled trial 
of an expansive metal stent for palliation of esophageal obstruction due to 
inoperable cancer. N. Engl. J. Med. 1993,329,18:1302-1307. 

436.Osugi H., Lee S., Higashino M., Tokuhara T., Kaseno S., Takada N., Takemura 
M., Mizumoto Y., Kinoshita H.: Usefulness of self-expandable metallic stent 
with an antireflux mechanism as a palliation for malignant strictures at the 
gastroesophageal junction. Surg. Endosc. 2002,16,10:1478-1482. 

437.Nunes C.C., Waechter F.L., Sampaio J.A., Pinto R.D., Alvares-Da-Silva M.R.: 
Comparative post-operative study of prostheses, with and without an antireflux 
valve system, in the palliative treatment of esophageal carcinoma. 
Hepatogastroenterology 1999,46,29:2859-2864.   

438.Chan A.C.W., Shin F.G., Lam Y.H., Ng E.K.W., Sung J.J.Y., Lau J.Y.W., 
Chung S.C.S.: A comparison study on physical properties of self-expandable 
esophageal metal stents. Gastrointest. Endosc. 1999,49,4:462–465.  

439.Conio M., Repici A., Battaglia G., De Pretis G., Ghezzo L., Bittinger M., 
Messmann H., Demarquay J.F., Blanchi S., Togni M., Conigliaro R., Filiberti 
R.: A randomized prospective comparison of self-expandable plastic stents and 
partially covered self-expandable metal stents in the palliation of malignant 
esophageal dysphagia. Am. J. Gastroenterol. 2007,102,12:2667-2677.  

440.Eickhoff A., Knoll M., Jakobs R., Weickert U., Hatmann D., Schilling D., 
Eickhoff J.C., Riemann J.F.: Self-expanding metal stents versus plastic 
prostheses in the palliation of malignant dysphagia. J. Clin. Gastroenterol. 
2005,39,10:877-885.  

441.Ginsberg G.G.: Palliation of malignant esophageal dysphagia: would you like 
plastic or metal ? Am. J. Gastroenterol. 2007,102,12:2678-2679.  

442.Kotsis L., Kulka F., Wachtl I.: Az inoperabilis, dysphagiat okozó tüdőtumorok 
palliatív sebészi kezeléséről. Pneumon. Hung. 1984,37,8:337-342. 

443.Kotsis L: What is the most effective palliation for esophagorespiratory fistulas?           
(Letter to the Editor) Eur. J. Cardiothorac. Surg. 2009,36,1:225. 

444.Bethge N., Vakil N.: A prospective trial of a new self-expanding plastic stent 
for malignant esophageal obstruction. Am. J. Gastroenterol. 2001,96,5:1350-
1354.  

445.Sarper  A., Oz N., Cihangir C., Demircan A., Isin E.: The efficacy of self-
expanding metal stents for palliation of malignant esophageal strictures and 
fistulas. Eur. J. Cardiothorac. Surg. 2003,23,5:794–798.  

446.Shields S.J.: Esophageal self-expandable metallic stents. Gastrointest. Endosc. 
1997,45,5:439–442. 

 123



447.Ramirez F.C., Dennert B., Zierer S.T., Sanowski R.A.: Esophageal self-
expandable metallic stents – indication, practice, techniques and complications, 
results of nation survey. Gastrointest. Endosc. 1997,45,5:360-364. 

448.Yakoub D., Fahmy R., Athanasion T., Alijani A., Rao C., Darzi A., Hanna 
G.B.: Evidence-based choice of esophageal stent for the palliative management 
of malignant dysphagia. World J. Surg. 2008,32,9:1996-2009. 

449.Song H.Y., Choi K.C., Kwon H.C., Yang D.H., Cho B.H., Lee S.T.: Esophageal 
strictures: treatment with a new design of modified Gianturco stent. Radiology 
1992,184,3:729-734. 

450.Hordijk M.L., Dees J. van Blankenkenstein M.: The management of malignant 
esophago-respiratory fistulas with a cuffed prosthesis. Endoscopy 
1990,22,6:241-244. 

451.Sargeant I.R., Thorpe S., Brown S.G.: Cuffed esophageal prosthesis: a useful 
device in desperate situation in esophageal malignancy.    Gastrointest. Endosc. 
1992,38,6:669-675 

452.Kotsis L., Zubovits K., Vadász P.: Management of malignant tracheoesophageal 
fistulas with a cuffed funnel tube. Ann.Thorac. Surg. 1997,64,2:355-358. 

453.Kotsis L., Zubovits K., Heiler Z.: Particular aspects and limits of palliation of 
secondary malignant esophageal strictures. Dis. Esoph. 1997,10,4:238–242. 

 
 
 
 

 124



9. SAJÁT PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE 
 
 
9.1. Az értekezés témájában folyóiratban megjelent közlemények 
 
Kupcsulik P.,Balázs Á.,Miklós I.,Kokas P.: Inoperábilis nyelőcsődaganatok palliatív 
kezelése endoszkópos tubuslevezetéssel. 
Magyar Onkológia 1990,34,3:155-164 
 
Kupcsulik P.,Balázs Á.,Vigváry Z.,Miklós I.: Endoscopos tubuslevezetés és 
intracavitalis irradiatio inoperabilis nyelőcsődaganatok palliatív kezelésére. 
Orvosi Hetilap 1991,132,7:347-353 
 
Kupcsulik P.K.,Miklós I.,Balázs Á.,Kokas P.: New method for ambulatory intubation 
of nonresectable esophageal tumours. Experience in 247 consecutive cases. 
Ambulatory Surgery 1993,1,3:141-145 
 
Balázs Á.,Kupcsulik P.,Vigváry Z.,Miklós I.,Forgács A.,Kokas P.: Intraluminalis after-
loading radioterápiás (IALR) módszer nyelőcső-tumorok kezelésére. 
Magyar Sebészet 1994,47,3:135-148 
 
Balázs Á.,Kupcsulik P.,Vigváry Z.,Miklós I., Kokas P., Forgács A.: Preoperativ 
intraluminalis after-loading radioterápia (IALR) eredményei nyelőcsőtumorok 
kezelésében. 
Magyar Sebészet 1997,50,3:137-142 
 
Balázs Á.,Kupcsulik P.,Vigváry Z.,Miklós I.,Kokas P.,Forgács A.: Palliativ 
intraluminalis after-loading radioterápia (IALR) eredményei nyelőcsőtumorok 
kezelésében. 
Magyar Sebészet 1997,50,2:71-75    
 
Balázs Á.,Kupcsulik P.,Vigváry Z.,Mikós I.,Kokas P.,Forgács A.: Posztoperativ 
intraluminalis after-loading radioterápia (IALR) eredményei nyelőcső és cardia tumorok 
kezelésében. 
Magyar Sebészet 1998,51,1:11-16   
 
Balázs Á.,Kokas P.,Miklós I.,Kupcsulik P.: Nyelőcsőtumoros betegek klinikánk 
szakambulanciáján. 
Orvosi Hetilap 2004,145,6:267–276  

 
Balázs Á.,Galambos Z.,Kupcsulik P.: Tumoros eredetű oesophago-respiratorikus 
fisztulák. 
Magyar Sebészet 2005,58,5:297–304 
 
Balázs Á.,Kupcsulik P.K.,Galambos Z.: Nyelőcsőtumor-eredetű oesophago-
respiratoricus fistulák kórtani jellemzői. 
Magyar Onkológia 2008,52,2:163–170 
 

 125



Balázs Á.,Kupcsulik P.K.,Galambos Z.: Esophago-respiratory fistulas of tumorous 
origin. Non-operative management of 264 cases in a 20-year period. 
European Journal of Cardio-Thoracic Surgery 2008,34,5:1103–1107 
IF:2,011  
 
Balázs Á.,Lukovich P.,Kokas P.,Kupcsulik P.: A nyelőcső stenosisát okozó inoperabilis 
légúti tumorok palliatív kezeléséről. 
Medicina Thoracalis 2008,61,6:299–306 
 
Balázs Á.,Galambos Z.,Kupcsulik P.K.: Characteristics of esophago-respiratory fistulas 
resulting from esophageal cancers. A single-center study on 243 cases in a 20-year 
period. 
World Journal of Surgery 2009,33,5:994-1001 
IF:1,778  
 
Balázs Á.,Kupcsulik P.K.,Galambos Z.: Reply to Lajos Kotsis (Reply to the Letter to 
the Editor) 
European Journal of Cardio-Thoracic Surgery 2009,36,1:226 
 
 
9.2. Az értekezés témájában nemzetközi folyóiratban megjelent abstractok 
 
Kupcsulik P.,Balázs Á.,Miklós I.: Complex Palliativ Treatment of Esophageal Tumors. 
Hepato-gastroenterology 1989,36,4:303 
IF : 1.00 
 
Miklós I.,Kupcsulik P.,Balázs Á.,Kokas P.: Ambulant Endoscopic intubation of tumors 
causing esophageal stenoses. 
Zeitschrifft für Gastroenterologie 1991,29,5:194  
IF : 0,538 
 
Miklós I.,Kupcsulik P.,Kokas P.,Balázs Á.,Márton E.,Poller I.: The complex palliative 
treatment of patients with nonoperable oesophagus tumors. 
Zeitschrifft für Gastroenterologie 1992,30,5:294  
IF : 0,681 
 
Balázs Á.,Kupcsulik P.,Vigváry Z.,Miklós I.,Kokas P.,Forgács A.: Preoperative 
Intraluminal Radiotherapy of Esophageal Cancer. 
Zeitschrifft für Gastroenterologie 1996,34,5:302  
IF : 0,958 
 
Vigváry Z.,Tarján Zs.,Makó E.,Haj H.,Kupcsulik P.,Balázs Á.: Long Term Experiences 
with LDR After-loading Irradiation of Esophageal Tumors.  
Zeitschrifft für Gastroenterologie 1997,35,5:412  
IF : 1,021 
 
 

 126



Vigváry Z.,Makó E.,Tarján Zs.,Kupcsulik P.,Faller J.,Balázs Á.: Long term results with 
pre-, postoperative and palliative LDR after-loading irradiation of esophageal tumours. 
British Journal of Surgery 1998,85,Suppl 2:185  
IF : 2,381 
 
Balázs Á.,Kokas P.,Galambos Z.,Kupcsulik P.: Esophago-respiratory fistulas of 
tumorous origine. 
Zeitschrift für Gastroenterologie 2001,39,5:382  
IF : 0,803 
 
Schiszler T.,Tarján Zs.,Kiss K.,Vighváry Z.,Balázs Á.,Makó E.: Oesophageal stent 
implantation: role of radiological examination. 
European Radiology 2002,Suppl.1,12:366   
IF : 1,37 
 
Balázs Á.,Kokas P.,Miklós I.,Lukovich P.,Kupcsulik P.: Problems of the management 
of the esophageal cancer in our outpatient service. 
Zeitschrift für Gastroenterologie 2003,41,5:430  
IF :1,076 
 
Lukovich P.,Kupcsulik P.,Balázs Á.,Kokas P.,Frank E.: Therapy of anastomotic leak 
and its complications after exstirpation of the oeseophagus. 
Zeitschrift für Gastroenterologie 2005,43,6:500  
IF :0,800 
 
 
9.3. Az értekezés témájában hazai folyóiratban megjelent abstractok 
 
Balázs Á.,Kupcsulik P.,Miklós I.,Flautner L.,Kiss K.: Endoscopos tubusbeültetés 
nyelőcsőrtumoros betegek palliativ kezelésére.   VIDEOFILM   
Magyar Onkológia 1997,41,4:283 
 
Balázs Á.,Kupcsulik P.,Kokas P.,Miklós I.,Forgács A.,Márton E.: Tumoros eredetű 
oesophago-respiratórikus fistulák kezelése endoscopos tubusbeültetéssel ( Videófilm) 
Magyar Sebészet 1998,51,3:177 
 
Schisler T.,Magyar Cs.,Balázs Á.,Kiss K.,Karlinger K.,Makó E.: A radiológiai vizsgálat 
szerepe a nyelőcső endoprothesis behelyezés indikációjában  
Magyar Radiológia 2000,Suppl.1:160 
 
Szűcs O.,Galambos Z.,Balázs Á.,Kupcsulik P.: Az operabilitás egyes kérdései a 
nyelőcső tumoros betegeknél. 
Magyar Sebészet 2002,55,3:124 
 
Lukovich P.,Kupcsulik P.,Balázs Á.,Kokas P.,Farkas Sz.,Tóth A.,Udud K.: Malignus 
tumorok okozta nyelésképtelenség miatt végzett endoscopos- radiológiai minimálisan 
invasiv beavatkozások. 
Magyar Onkológia 2004,48,Suppl.1:6 

 127



 
Galambos Z.,Balázs Á.,Kupcsulik P.: Malignus nyelőcsőtumorok epidemiológiai 
változásai az elmúlt két évtizedben Magyarországon. 
Magyar Sebészet 2006,59,4:232 
   
Balázs Á.,Galambos Z.,Lukovich P.,Kupcsulik P.: Nyelőcsőtumoros eredetű 
oesophago-respiratorikus fisztulák kórtana. 
Magyar Sebészet 2008,61,3:147 
 
9.4. Egyéb-nem az értekezés témájában folyóiratban megjelent közlemények 
 
Balázs Á.,Pulay I.,Faller J.: Acut pancreatitis szövődményeként kialakult transitorikus 
vakság esete. 
Magyar Sebészet 1985,38,3:182-186 
 
Balázs Á.,Forgács A.,Flautner L.,Kupcsulik P.: Colon transversum mellkasi 
herniatiójának esete transhiatalis oesophagektomia ritka szövődményeként. 
Orvosi Hetilap 1997,138,40:2535-2538  
 
Kupcsulik P.,Flautner L.,Pinkola K.,Darvas K.,Balázs Á.,Winternitz T.: Májdaganatok 
sebészete. 
Magyar Sebészet 1998,51,6:325-329 

 
Balázs Á.,Lukovich P.,Flautner L.: A femoralis regióra terjedő retroperitonealis 
pancreatogen abscessus. 
Orvosi Hetilap 2000,141,5:241-264 
 

 128



9.5. Egyéb-nem az értekezés témájában folyóiratban megjelent abstractok 
 
Márton E.,Karlinger K.,Mester A.,Balázs Á.: A HCTCA szerepe az epeútszűkületek 
átvizsgálásában 
Magyar Radiológia Supplementum 2000,1:137  
 
 
9.6. Az értekezés témájában elhangzott, folyóiratban nem megjelent abstractok  
 
Balázs Á.,Vigváry Z.,Kupcsulik P.: Inoperabilis nyelőcsőtumoros betegeink 
endooesophagealis palliativ radiotherápiája. 
Magyar Sebész Társaság Kongresszusa Pécs (1984) 
Abstr.: 240 
  
Balázs Á.,Vigváry Z.,Kupcsulik P.: Nyelőcsőtumoros betegek intraluminalis after-
loading irradiatiós kezelése. 
Magyar Onkológusok Társasága, Fiatal Onkológusok Fóruma Budapest (1984) 
 
Balázs Á.,Kupcsulik P.,Vigváry Z.,Miklós I.: Nyelőcső és cardiarák irradiatós és 
intubatiós kezeléséről. 
Magyar Sebész Társaság Kongresszusa (1986) 
 
Vigváry Z.,Faller J.,Kupcsulik P.,Balázs Á.: Nyelőcsőrákos betegek intraluminalis Cs-
137 kezelésével szerzett tapasztalataink. 
Magyar Radiológus Kongresszus (XIII) (1986) 
Abstr.:P65:259 
 
Vigváry Z.,Faller J.,Kupcsulik P.,Balázs Á.: Radiotherapy of esophageal tumors with 
intraluminal Cs-137 after-loading  method. 
International Cancer Congress.(14. th) Budapest (1986) 
Abstr.:Karger-Akad.Kiadó. 5026:1307 
      
Kupcsulik P.,Miklós I.,Balázs Á.: A nyelőcső rosszindulatu daganatainak sebészi 
kezelésével szerzett tapasztalataink. 
Magyar Sebész Társaság kongresszusa (1986) 
Abstr.:133:36 
 
Vigváry Z.,Englomer L.,Makó E.,Balázs Á.: Intraluminal 137-Cs after-loading therapy 
by inoperable esophageal tumors. 
III. International Conference On Advances In Regional Cancer Therapy 
Ulm.  (1987) 
Abstr.:135   
 
Vigváry Z.,Ambrus Cs.,Balogh É.,Kupcsulik P.,Balázs Á.: Esophageal Tumors treated 
by intraluminal irradiation and chemotherapy 
Magyar Radiológus Kongresszus (XIV) (1988) 
Abstr.:233 
 

 129



Vigváry Z.,Ambrus Cs.,Makó E.,Balogh É.,Kupcsulik P.,Balázs Á.: Esophageal tumors 
treated by Intraluminal Irradiation and Chemotherapy. 
Progress in Regional Cancer Therapy I. Wien (1988) 
Abstr.:25:22 
 
Vigváry Z.,Kónya A.,Makó E.,Ambrus Cs.,Faller J.,Balázs Á.: Tumors of the GI tract 
treated by intraluminal Cs-137 irradiation and chemotherapy. 
ICRCT Congr. Berchtesgaden (1989) 
 
Vigváry Z.,Kónya A.,Makó E.,Kupcsulik P.,Balázs Á.: Esophageal cardia and rectal 
tumors treated by intraluminal Cs-137 irradiation and chemotherapy. 
International Congress of Radiology (17.th) Paris (1989) 
 
Miklós I.,Kupcsulik P.,Balázs Á.,Kokas P.,Vigváry Z.,Poller I.: Inoperabilis nyelőcső 
daganatok komplex palliativ kezelése. 
Magyar Sebész Társaság Kongressusa Debrecen (1992) 
Abstr.:173 
 
Vigváry Z.,Makó E.,Faller J., Jakab F.,Kupcsulik P.,Balázs Á.: Esophageal tumors 
treated by Cs-137 intraluminal irradiation. 
III.Semmelweis Tudományos Fórum. Budapest (1994) 
Abstr.:157:84  
 
Vigváry Z.,Makó E.,Dank M.,Dévai T.,Györke T.,Faller J.,Balázs Á.,Miklós I.: 
Nyelőcső és cardia tumorok sugár és chemotherápiás kezelése. 
IV.Semmelweis Tudományos Fórum. Budapest (1995) 
Abstr.:185:80   
   
Balázs Á.,Kupcsulik P.,Vigváry Z.,Miklós I.,Kokas P.,Forgács A.: Palliativ 
intraluminalis after-loading radioterápia (IALR) eredményei nyelőcsőtumorok 
kezelésében. 
Magyar Onkológusok Társasága Dunántúli Szekciója VI.Tud. Vándorgyűlése 
Székesfehérvár (1996).  
Abstr.:10. 
 
Király Z., Lukovich P., Balázs Á.: Malignus nyelőcsőstrictura palliatív kezelése 
(kockázatok, szövődmények)  
Magyar Sebész Társaság, Fiatal Sebészek Fóruma. Miskolc. (1997) 
Abstr.:2:24   
 
Vigváry Z.,Tarján Zs.,Makó E.,Haj H.,Kupcsulik P.,Balázs Á.: LDR After-loading 
irradiation of Esophageal Tumors : Long term results. 
VI. Semmelweis Tudományos Fórum. Budapest. (1997) 
Abstr.:147:62 
 
Balázs Á.: Nyelőcsősebészet. A múlt és jelen paradigmái. ( felkért előadás ) 
XV. Tudományos Diákköri Konferencia Marosvásárhely 2008. 
A XV.-a Sesiune  Stiintifica Studenteasca Targu Mures ( 2008 ) 

 130



 
Balázs A.,Galambos Z.,Kupcsulik P.K.: Esophago-respiratory fistulas of tumorous 
origin. A single center study on 264 cases. 
Berci-Veres Symposium, Third Scientific Meeting of the Japan – Hungarian 
Surgical Society. Budapest  (2008) 
Abstr.: 46         
 
 
9.7. Egyéb-nem az értekezés témájában elhangzott, folyóiratban nem megjelent 
abstractok  
 
Faller J.,Bodnár A.,Magyar A.,Balázs Á.: Az intraoperativ cholangiográphia, nyomás és 
áramlásmérés szerepe epeműtétek során a műtét közbeni diagnosztikában. 
Magyar Sebész Társaság Kongresszusa Szeged (1980) 
Abstr.:19:41 
 
Perner F.,Tóth A.,Görög D.,Balázs Á.: Faeculens peritonitisek klinikánk 10 éves 
beteganyagában. 
Magyar Sebész Társaság Kongresszusa Szeged (1980) 
Abstr.:118:233 
 
Máthéné Barta M.,Perner F.,Tóth A.,Görög D.,Balázs Á.: Faeculens peritonitises 
betegek antibiotikus kezelése. 
Magyar Sebész Társaság Kongresszusa Budapest (1982) 
Abstr.:36 poster 
 
Faller J.,Balázs Á.,Magyar A.: Az epeműtétek során végzett cholangiográphia, nyomás 
és áramlásmérés jelentősége. 
Magyar Gasztroenterologiai Társaság Tud.Ülése Keszthely (1983) 
 
Perner F.,Járay J.,Alföldy F.,Duffek L.,Hidvégi M.,Körmendy F.,Balázs Á.: Korai 
eredményeink Sandimmun-nal (Cyclosporin A) immunsuprimált vesetransplantált 
betegeken. 
Magyar Sebész Társaság Kongresszusa  Pécs (1984) 
Abstr.:79 
 
Járay J.,Perner F.,Alfdöldy F.,Makó E.,Hernády T.,Mérei J.,Görög D.,Balázs Á.: 
Ureteranastomosis insuffitientia, mint sürgős reoperatiót igénylő szövődmény 
veseátültetés után. 
Magyar Sebész Társaság Kongresszusa Pécs (1984) 
Abstr.:80 
 
Vigváry Z.,Balázs Á.,Weltner J.,Tóth A.,Görög D.,Vallent K.: Inoperabilis rectum 
carcinoma Cs-137 izotop és kryo kezelése. 
Magyar Onkológusok Társasága Kongresszusa (1985) 
 
 

 131



Balázs Á.,Vigváry Z.,Görög D.,Tóth A.: Rectum tumoros betegeink intraluminalis 
after-loading irradiatiója. 
Magyar Onkológusok Társasága Kongresszusa (1986) 
 
Balázs Á.,Vigváry Z.,Görög D.: Inoperabilis rectumcarcinoma Caesium-137 izotóp és 
kryo kezelése. 
Magyar Onkológusok Társasága, Fiatal Onkológusok Fóruma  (1986) 
 
Vári S.,Bánhegyi Cs.,Görög D.,Balázs Á.: Rosszindulatú daganatok veseátültetés után. 
Magyar Onkológusok Társasága, Fiatal Onkológusok Fóruma (1987) 
 
Kupcsulik P.,Kokas P.,Miklós I.,Balázs Á.: 
Gyomorcarcinoma műtéti megoldása, gastrectomia eredményei. 
Magyar Sebész Társaság Kongresszusa Debrecen. (1992) 
Abstr.:208 
 
Kupcsulik P.,Balázs Á., Nyerges Cs.,Szabó Sz.: Extended Right Lobectomy and 
Hepatoduodenal Block Dissection for Metastatic Liver Tumours   VIDEOFILM 
Magyar Sebész Társaság Kongresszusa. Szeged. (1996) 
Abstr.:34 
 
Varga K.,Kupcsulik P.,Balázs Á.: A nyelőcső perforációk klinikánk öt éves anyagában 
1991-95. 
Magyar Sebész Társaság, Fiatal Sebészek Fóruma. Szombathely (1998) 
 
Kupcsulik P.,Balázs Á.,Zalaba Z.,Kokas P.: Extrem méretű hiatus herniák ( " Upside 
down stomach " ) laparoscopos műtétei  ( Videófilm) 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság 42. Naggyülése.Balatonaliga (2000) 
Abstr.:129:1 

 132



10. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS   
 
Köszönetet kell mondjak Dr. Kupcsulik Péter professzornak aki sok éven keresztül 
irányította és segítette munkámat és tanulásomat és aki témavezetője jelen 
dolgozatomnak. 
 
Hálával gondolok tanítómestereimre, akiktől a sebészeti tevékenység művészetét 
megismertem: Dr. Rubányi Pál, Dr. Szécsény Andor, Dr. Flautner Lajos. Dr. Faller 
József, Dr. Vadász Pál és Dr. Csekeő Attila.  
 
Köszönetemet kell kifejezzem Dr.Galambos Zoltán, Dr.Szűcs Orsolya, Dr.Szíjártó 
Attila és Dr.Háhn Oszkár kollegáknak, akik a beteganyag feldolgozásában több éven 
keresztül részt vettek. 
 
Köszönettel tartozom Dr.Vigváry Zoltánnak, aki a nyelőcsőtumorok kezelésével 
foglalkozó munkacsoportunk radiológus munkatársa volt az elmúlt 25 évben. Az 
intraluminális after-loading irradiaciós módszer kidolgozása és klinikai bevezetése a 
közreműködésével valósult meg. 
 
A Laser terápia a Flór Ferenc Kh. I.sz. Belgyógyászati Osztályán történt 
(osztályvezető.: Dr.Preisich Péter). 
  
A légúti stent beültetés az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet 
Bronchológiai Osztályán történt (osztályvezető: Dr.Zsirai Miklós). 
 
A Rüsch tubus fémspiráljának sugárgyengítésére vonatkozó sugárfizikai méréseket az 
ELTE Atomfizikai Intézetében Guet Sándor és Rajczy Péter végezte 1984-ben. 
 
A röntgen vizsgálatokat és a stent beültetések alatt történő röntgen képerősítő kontrollt a 
Radiológiai és Onkoterápiás Klinika (igazgatói: Dr. Horváth Ferenc, Dr. Makó Ernő, 
Dr. Bérczi Viktor) diagnosztikus részlegének munkatársai végezték. A bemutatott 
röntgen felvételekért köszönettel tartozom: Dr.Kiss Katalin, Dr.Márton Erika, 
Dr.Schiszler Tamás, Dr.Frank Ernő, Dr.Györke Tamás, Dr.Kalina Ildikó  
kollegáknak és asszisztenseiknek.  
 
A pathológiai hátteret a SE. II.sz. Pathológiai Intézet biztosította (igazgatói: 
Dr.Jellinek Harry, Dr.Kádár Anna, Dr.Schaff Zsuzsa, Dr.Tímár Ferenc), a szövettani 
anyagokból bemutatott felvételeket Dr. Járay Balázs készítette.    
 
Köszönet a SE. I .sz. Sebészeti Klinika Endoscopos munkacsoportjának, Dr.Wacha 
Juditnak, Dr.Takács Alajosnak, Dr.Lukovich Péternek, Dr.Kokas Péternek és az 
endoscopos asszisztensnőknek. Az endoscopos ultrahang vizsgálatokat Dr.Winternitz 
Tamás és Dr.Kokas Péter végezte. 
 
Köszönet Kövesházyné Muntyán Alexandrának az irodalomkutatási munkában 
nyújtott sok éves segítségért. 
 

 133



Köszönet Bodonyi Endrének a képi dokumentáció és számítógépes szerkesztési 
munkákban nyújtott értékes segítségért.  
 

 134



 135

 
11. MELLÉKLET 
11.1. Közlemények különnyomatai 


	1.BEVEZETÉS
	1.1. Epidemiológiai vonatkozások
	1.1.1. Morbiditási (incidencia, prevalencia) és mortalitási mutatók 
	1.1.2. Az epidemiológiai helyzet palliatív kezelésre vonatkozó következményei 

	1.2. A malignus nyelőcsőszűkületek patológiája
	1.2.1. Kóreredet
	1.2.2. Etiológiai faktorok
	1.2.3. Histológia
	1.2.4. Propagáció, metasztázis képződés
	1.2.5. Tüneti kép

	1.3. Diagnosztika
	1.3.1. Vizsgálati célok, szempontok
	1.3.2. Vizsgálati módszerek 

	1.4. A malignus eredetű nyelőcsőszűkületek kezelési lehetőségeinek kialakulása, fejlődése

	2. CÉLKITŰZÉSEK
	3.1. A statisztikai analízis módszerei
	3.2. Kezelési módszerek
	3.2.1. Endoprotézis beültetés műtéti módszerrel
	3.2.1.1. Feltételek és javallatok
	3.2.1.2. A protézis megválasztása
	3.2.1.3. A laparotomia helyének megválasztása
	3.2.1.4. Műtéti technika

	3.2.2. Endoprotézis beültetés endoszkópos módszerrel
	3.2.2.1. Premedikáció, anesztézia
	3.2.2.2. A szűkület helyének megjelölése
	3.2.2.3. A protézis megválasztása
	3.2.2.5. A tumoros lumen szükséges mértékű feltágítása
	3.2.2.6. Az endoprotézis levezetése
	3.2.2.7. Ellenőrző vizsgálatok
	3.2.2.8. Az utógondozás feladatai 

	3.2.3. Endoprotézis beültetés endoszkópos módszerrel műtéti szituációban

	3.3. Beavatkozások
	3.4. A beteganyag értékelésénél használt specifikus módszerek

	4. EREDMÉNYEK
	4.1. A beteganyag jellegzetességei
	4.1.2. A panaszok és tünetek jellegzetességei 
	4.1.3. A betegek általános állapotának jellegzetességei 
	4.1.4. Patológiai jellegzetességek 

	4.2. Kezelési eredmények 

	5. MEGBESZÉLÉS
	5.1. A malignus eredetű nyelőcsőszűkületek palliatív kezelési lehetőségei
	5.1.1. A palliatív kezelés fogalma, célja, helye a terápiás lehetőségek között
	5.1.2. Palliatív reszekció
	 5.1.3. Bypass műtétek
	5.1.4. Diverziós-exclúziós műtétek
	5.1.5. Endoprotézis beültetések
	5.1.5.1. Endoprotézis beültetés műtététi módszerrel
	5.1.5.2. Endoprotézis beültetés endoszkópos módszerrel
	5.1.5.3. Légutakat is szűkítő elváltozások kezelése endoprotézissel

	5.1.6. Stent-graftok aorto-oesophagealis fistulák kezelésére
	5.1.7. Irradiáció
	5.1.7.1. Teleterápia
	5.1.7.2. Intraluminális after-loading irradiáció 
	5.1.7.3. Az irradiációs technikák kombinációja

	5.1.8. Kemoterápia
	5.1.9. Endoluminalis ablatív kezelések 
	5.1.10. Kombinatív kezelések 
	5.1.11. Tágító kezelés
	5.1.12. Supportív terápia  
	5.1.12.1. Supportív táplálási lehetőséget biztosító módszerek
	5.1.12.1.1. Nasogastricus tápszonda
	5.1.12.1.2. Gastrostomia
	5.1.12.1.3. Percutan endoszkópos gastrostomia (PEG)
	5.1.12.1.4. Katéter jejunostomia
	5.1.12.1.5. Percutan endoszkópos jejunostomia (PEJ)
	5.1.12.1.6. Percutan transoesophagealis tápszonda (PTEG)

	5.1.12.2. Egyéb supportív kezelések 

	5.1.13. A komplex palliatív kezelés fogalma

	5.2. Az endoprotézis beültetés kiemelkedő problémái
	5.2.1. Az indikációk és kontraindikációk kérdései
	5.2.2. A radiomorfológiai anomáliák jelentősége
	5.2.3. Nyelőcső bemeneti szűkületek
	5.2.4. Cardiát érintő szűkületek 
	5.2.5. Oesophago-respiratórikus fistulák
	5.2.6.  Légúti tumorok okozta szűkületek
	5.2.7. Mediastinális tumorok okozta szűkületek
	5.2.8. A szövődmények problémája
	5.2.8.1. Perforációs szövődmények
	5.2.8.2. A légutak kompressziója
	5.2.8.3. Aspiráció, suffokáció
	5.2.8.4. Haemorrhágiás szövődmények
	5.2.8.5. Migrációs szövődmények
	5.2.8.6. Korai váratlan exitus
	5.2.8.7. A tumor felülnövekedése
	5.2.8.8. A protézis eldugulása
	5.2.8.9. Fistula képződés, újdonképződés
	5.2.8.10. Gasztro-oesophageális reflux

	5.2.9. A protézis megválasztásának problémája
	5.2.10. A posztintervenciós állapot problémái


	6. KÖVETKEZTETÉSEK
	6.1. A nyelőcsőszűkület miatt kezelt betegek jellegzetességei
	6.2. Az endoprotézis beültetés használhatóságára vonatkozó megállapítások 
	6.3. Az edoprotézis beültetés módszerére vonatkozó megállapítások
	6.4. Az endoprotézis beültetés indikációjára vonatkozó megállapítások
	6.5. Az endoprotézis beültetés sikerességét befolyásoló tényezők

	7. ÖSSZEFOGLALÁS
	8. IRODALOMJEGYZÉK
	9. SAJÁT PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE
	9.1. Az értekezés témájában folyóiratban megjelent közlemények
	9.2. Az értekezés témájában nemzetközi folyóiratban megjelent abstractok
	9.3. Az értekezés témájában hazai folyóiratban megjelent abstractok
	9.4. Egyéb-nem az értekezés témájában folyóiratban megjelent közlemények
	9.6. Az értekezés témájában elhangzott, folyóiratban nem megjelent abstractok 
	9.7. Egyéb-nem az értekezés témájában elhangzott, folyóiratban nem megjelent abstractok 

	10. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS  
	11. MELLÉKLET

