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1. BEVEZETÉS 
 
A nyelőcső malignus szűkületei nyelőcsőtumorok, légúti tumorok és 
mediastinális tumorok következtében jönnek létre. A kórállapot 
kialakulásában döntően szerepet játszó nyelőcső- és légúti daganatok 
előfordulási gyakorisága Magyarországon növekedést mutatott az 
elmúlt évtizedekben. A nyelőcsőfalat infiltráló folyamat a körfogat 
2/3 érintettsége idején kezdi okozni a táplálkozás zavarát, emiatt 
gyakran előrehaladott állapotban kerül felismerésre. A nyelőcsővet 
bedomborító légúti és mediastinális eredetű tumoros folyamatok 
okozta dysphagiát a betegek sokáig képesek kompenzálni. A betegek 
jelentős része az első orvosi észleléskor már inoperábilis stádiumban 
van, ezért a palliatív beavatkozások jelentősége kiemelkedő. A 
palliatív célú kezelések közé a palliatív reszekció, bypass műtétek, 
diverziós-exclúziós műtétek, irradiáció, kemoterápia, supportív 
táplálhatóságot lehetővé tevő műtétek és az endoprotézis beültetések 
tartoznak. A palliáció feladata a nyelésképesség lehetőség szerinti 
helyreállítása oesophago-respiratórikus fistulák esetén az 
életveszélyes állapotot fenntartó kóros közlekedés megszüntetése, 
mindezek eredményeként a túlélési idő és az életminőség javítása.    
 
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 jellegzetességeit és ezek 
változásait, melyek befolyásolják a palliatív kezelést. 
2. Vizsgálni terveztem az endoprotézis beültetés módszerének 
használhatóságát. A használhatóság mércéjének: 

 a sikeres elvégezhetőséget,  
 a nyelési panaszok rendezését,  
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 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. 
 
 
3. MÓDSZEREK 
  

3.1. A statisztikai analízis módszerei 

 
Az 1984-2004 között folytatott prospektív regisztráció adatait 
retrospektív adatgyűjtéssel egészítettem ki. Az  elemzést az SPSS 
15.0 (SPSS Inc., Chicago, IL., USA) programmal végeztem. Az 
eredmények, átlagok numerikus, százalékos értékeit, szélsőértékeit 
(terjedelem), standard deviációit (SD), 95%-os 
konfidenciaintervallumait (CI) értékeltem.   
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 kereszt-tábla-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 
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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 

 
A protézis műtéti beültetése általános érzéstelenítésben történik. 
Felső medián vagy paramedián laparotomia után az előemelt gyomor 
corpus felső harmadában gastrotomiát ejtünk, majd ezen keresztül a 
nyelőcső tumoros szűkületén át felfelé vezetődrótot juttatunk fel. A 
vezetődróton tágító szondasorozattal a szükség szerinti mértékben 
feltágítjuk a szűkült lument. A szájüregben megjelenő vezetőre 
fonalat erősítünk, az erre erősített protézist a tumoros szűkületbe 
behúzzuk. A protézis haladását és megfelelő pozícióját képerős 
röntgen berendezéssel kontroláljuk. A gastrotomia nyílását két 
rétegben, a hasfali sebet rétegesen zárjuk.      

3.2.2. Endoprotézis beültetés endoszkópos módszerrel 

 
Az endoszkópos protézis beültetést a beteg éber állapotában szükség 
szerinti premedikáció után végezzük. A beavatkozás során a szűkület 
helyét röntgenárnyékot adó jellel megjelöljük, majd vezetődrótot 
juttatunk át a szűkületen. A vezetőn szükség szerinti mértékben 
tágítást végzünk, Eder-Puestow (Keymed House Southend on 
Sea,England) vagy  Savary-Gilliard (Wilson-Cook Medical Inc. 
Winston-Salem,USA) eszköz segítségével, majd a szájüreg felől 
merev Storz-endoszkóp vagy Savary-Gilliard introducer eszköz 
segítségével a protézist a szűkült nyelőcsőszakaszba toljuk. Az 
öntáguló stentek esetén gyakran nincs szükség tágításra. A 
beavatkozást röntgen képerősítő berendezés folyamatos ellenőrzése 
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mellett végezzük. Felszívódó kontrasztanyaggal végzett nyelés 
röntgen vizsgálattal ellenőrizzük a protézis pozícióját és ellenőrizzük 
szövődmény lehetőségét.   
 
3.2.3. Endoprotézis beültetés endoszkópos módszerrel 
műtéti szituációban 
 
A tumort exploráló műtéti beavatkozás (laparotomia, thoracotomia, 
collaris mediastinotomia, laparoscopos exploráció) során 
irreszekábilis viszonyokat észlelve, amennyiben a dysphagia foka 
indokolja és szükségessé teszi az endoprotézis beültetést, az 
endoszkópos módszer lépéseinek sorravételével végezzük el.   

3.3. Beavatkozások 

A vizsgált időszakban 2092 malignus tumor okozta nyelőcsőszűkület 
közül (1996 nyelőcsőtumor, 71 tracheobronchialis és 25 
mediastinalis tumor) 1604 beteg volt inoperábilis. A szűkület és a 
következményes dysphagia fokozata 1292 esetben, oesophago-
respiratórikus fistula fennállása 234 esetben képezte az endoprotézis 
beültetés indikációját. A beavatkozást 41 betegnél műtéti úton, 824 
betegnél endoszkópos úton végeztük el. 133 esetben a protézis 
beültetést irradiációs kezeléssel, 56 esetben kemoterápiával 
kombináltuk. 3 esetben légúti stent beültetése, 2 betegnél laser 
recanilizáció is történt. 127 betegnél készítettünk táplálási 
lehetőséget biztosító szondabeültetést (gastrostomia 146, PEG 15, 
jejunostomia 8). 612 beteg csak konzervatív jellegű supportív 
kezelésben részesült.      
 
4. EREDMÉNYEK 
 
A palliációt igénylő 1526 eset közül az endoprotézis beültetés 865 
betegnél volt sikeresen elvégezhető. A protézis beültetése 768 
betegnél azonnal és végérvényesen rendezte a táplálkozási zavart, 73 
esetben a kialakuló és nem korrigálható szövődmény miatt az 
eredményesség csak időleges volt. A beavatkozással közvetlenül 
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kapcsolatban lévő szövődmény 9,1%-ban fordult elő, az összes 
szövődmény és komplikáció aránya 29,1% volt, ezek: a beültetett 
protézis migrációja (117 eset 12,4%), perforáció (7 eset 0,7%), 
haemorrhagia ( 17 eset 1,8%), légúti kompressziós szindróma (7 eset 
0,7%), korai váratlan halálozás (21 eset 2,2%), a protézis eldugulása 
(12 eset 1,3%), tumoros felülnövekedés (29 eset 3,1%), fistula 
képződés és újdonképződés (8 eset 0,7%), aspiráció (5 eset 0,5%), 
reflux (28 eset 3,2%) 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. 
 
5. KÖVETKEZTETÉSEK 

5.1. 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. 
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5.2. 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 beültetéssel kapcsolatos szövődmények aránya 9,1% 
volt, az összes szövődmény és komplikáció 29,1% volt, közülük 
2,8% volt letális kimenetelű. A szövődmények 57,9%-a endoszkópos 
reintervencióval megoldható volt. 
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. 
 
5.3. 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. 
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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). 
 
5.4.  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.  
 
5.5. Az endoprotézis beültetés sikerességét befolyásoló tényezők 
1. A protézis beültetés sikerességét elsősorban a szűkület 
radiomorfológiai viszonyai befolyásolják. Ezek 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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