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1.  Bevezetés 

 

 

1.1.           A nyelőcsőrák  

 

1.1.1 Anatómia és patológia 

 

Nyelőcsőrákról beszélünk a nyelőcső bármely szakaszán kialakult malignus folyamat 

esetén, függetlenül a szövettani megjelenéstől. Tekintettel a szerv el nem szarusodó 

laphám nyálkahártyájára alapvetően laphámrákkal találkozunk (Yang et al. 1980). A 

nyugati világban azonban az utóbbi évtizedekben emelkedett az adenocarcinómák 

aránya (Siewert et al.1992; Enzinger et al. 2003). Ennek oka részben ismeretlen, 

részben a Siewert által 1992-ben kidolgozott junkcionális tumorokat érintő 

reklasszifikációjának tudható be (Pohl et al. 2005). 

 

A nyelőcső nyálkahártya-borítékától eltérő szövettani eredetnek többféle magyarázata 

ismert: a nyelőcső disztális harmada laphámsejtjeinek cilinder-metapláziája; 

kongenitális cilinder sejtszigetekben kialakuló malformáció vagy a disztális harmad 

szubmukózuus mirigyeiben kialakuló adenokarcinóma. Ezen rákok előfordulási aránya 

a nyelőcsőrákokon belül 0.8-8.2% (Altenahr et al. 1981). Egy különleges forma a 

Barrett-oesophagus, ahol az adenokarcinóma kialakulásának esélye 5-14% között 

mozog (Bokelmann et al. 1981). 

A nyelőcső kiterjedt szubmukózus nyirokér-hálózatának köszönhetően a daganat korán 

ad nyirokáttétet. A mukózára vagy szubmukózára terjedő rák 30%-ban, míg a nyelőcső 

falát át nem törő rák 70%-ban ad nyirokcsomó-metasztázist (Mortensen et al. 2007). A 

nyirokáttétek csak részben követik a tumor lokalizációját. A nyelőcsőrákra jellemző a 

longitudinális nyálkahártya- és/vagy nyirok-áttétképzés, melynek jellemző iránya 

proximális. A disztális harmadi nyelőcsőrákok 30%-ban adnak nyaki nyirokcsomó-

metasztázist, míg a proximális lokalizációjú daganatok ugyanilyen arányban képeznek 

hasi nyirokcsomó-áttéteket. (Enzinger et al. 2003) 
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A nyelőcső vénás elfolyását proximál felé a vv.thyroideae, v. azygos vagy hemiazygos 

biztosítja a cava superior felé, míg disztálisan a v.coronaria ventriculi a v. portae felé. A 

távoli áttétek a felső harmadi nyelőcsőrák esetén a tüdőben, míg az alsó harmad 

érintettsége esetén a májban jelentkeznek. Az anatómiai topográfiai felosztás mellett a 

morfológiai leírás és a hisztopatológiai klasszifikáció bír prognosztikus jelentőséggel.  

A tumorterjedés, a nyirokáttét és a távoli metasztázis adta klasszifikáció a UICC/AJCC 

felosztás (Kato et al. 1993, Ryzk et al. 2007). 

       

1.1.2.  Etiológia és patogenézis 

 

A nyelőcsőrák rossz prognózisú betegség. Az 5-éves túlélés 5-15% között volt 

évtizedekig 

 (Ide et al. 1994; Yoshida et al. 1994; Holscher et al. 1995; Daly et al. 1996; Torres et 

al. 1999). Sikeres tumormentes (R0) reszekció esetén ez az érték elérheti a 40%-ot 

(Siewert et al.1992, 2001), de az átlagos túlélési idő 9-18 hónap között marad. A 

nyelőcsőrák incidenciája 2.5-5/100.000 férfiak és 1.5-2.5/100.000 nők esetében. Több 

geográfiai terület ismert emelkedett incidenciával. Ezek az un. „high risk area“-k: Kína 

(Yang et al. 1980; Lu et al. 1985; Li et al. 1989; Li  et al. 1996) Singapore, (Day et al. 

1975) Iran (Mahboubi et al. 1973),  Puerto Rico, Chile, Brazilia, Kolumbia (Sons et al. 

1987; Castillo et al. 2006), Dél-Afrika (Jaskiewitz et al. 1987; Hille et al. 1986; Hale et 

al. 1989) és Európában Franciaország egyes részei, pl. Calvados, mely almapálinkájáról 

híres (Sons et al.1987). 

 

A nyelőcsőrák etiológiájában több faktor érintett (Hritz és Tulassay et al. 2006). 

Szükségesnek látszik prediszponáló faktorok mutagénekkel és promotorokkal való 

együttes előfordulása (Correa et al.1982). A preneoplasztikus fázis vélhetően 25 évig 

tart: az első szakaszban, a nyálkahártyában aspecifikus reakciók játszódnak le a noxák 

következtében, de a morfológiai struktúra nem változik. A második szakaszban, a 

sejtmag irregulációja és a sejt poláris architekturájának elvesztése jön létre. A 

sejtanyagcsere zavara krónikus gyulladáshoz és atrófiához vezet. Mutációk és 

promóciók felelősek a diszplázia és később a carcinóma kialakulásáért.  
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Két vegyületről tudjuk biztosan, hogy a nyelőcsőben karcinogén hatást fejt ki. A tannin 

(csersav) számos táplálék alkotóeleme, különösen alkoholtartalmú italok és teafélék 

tartalmazzák magas százalékban. A cigarettaféléknek is alkotórészei és állatkísérletben 

igazolták karcinogén hatásukat (Kirby at al. 1960). et al. A nitrózóaminok szekunder 

karcinogének, részben szervspecifikus hatással (Hoffmann et al. 1983). A nyelőcsőrák 

esetében szerepük tisztázott (Barch et al. 1987; Craddock et al. 1987). A DNS-bázisok 

metilinizációja útján indukálják a karcinogenézist. A metilbenzilnitrózamin hatására 

benzaldehid képződik, mely a nyelőcső DNS-ében O6-metilguanint képez és a guanin 

és az adenin pontmutációihoz vezethet.  

 

A cigarettafüstben lévő anyagok szerepe is igazolt. Szoros korreláció mutatható ki a 

dohányzási szokások és a nyelőcsőrák incidenciája között (Bokelmann et al. 1981; Lu et 

al. 1985). A dohány hatása, elsősorban a bidi-szívóknál és a bételrágóknál volt 

tettenérhető Indiában, ahol a nyelőcsőrák incidenciája ezen konzumptálók között magas 

volt, még olyan provinciákban is, ahol alkohol-fogyasztási tilalom élt, míg az alkohol- 

és dohányzási tilalommal élő vallási népcsoport (parsee-szekta) tagja között, a 

nyelőcsőrák ismeretlen maradt (Paymaster et al.1968).  

 

Az alkohol egy co-carcinogén anyag, mely a bazális sejtek proliferációs intenzitását 

megduplázni képes (Mak et al. 1987). Az idült alkoholbevitel egyes mikroszomális - a 

citokróm P450-től függő - enzimek aktivitását növeli, melyek olyan prokarcinogének, 

mint a benzpirinek vagy némely nitrózaminok karcinogén metabolitokká való alakulását 

idézheti elő. Intenzív sejtkárosodás jöhet létre az alkohol és a dohányfüstben lévő 

vegyületek együttes hatására (Hoffmann et al. 1983). Az enteralisan bevitt nitrózaminok 

normálisan a portális rendszeren keresztül a májba jutnak és itt metabolizálódnak. 

Alkohol jelenlétében a metabolizáló enzimek blokkoltak így a nitrózó-vegyületek 

változatlan formában juthatnak tovább az extrahepatikus célszervekhez (Swann et al 

1984). A magas incidenciájú területeken élők egyes gombafajták (Fusarium 

moniliforme, Geotrichum candidum, Aspergillus flavus) hatásának is ki vannak téve 

(Bokelmann et al. 1981). Az élelemmel bevitt gombák a nitrátokat niritekké redukálják, 

ill. a mycotoxin diacetooxyscirpenol útján a bazálsejtek proliferációját gyorsítják, a 

nyálkahártya hiperpláziájához vezetve (Craddock et al.1987).   
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A malnutríció szintén etiológiai faktor. Az hiányos étrend és a rossz vízminőség mellett 

(Lu et al. 1985) a vitaminok és a nyomelemek hiánya is karcinogenézishez vezethet. A 

molibdén és cink hiánya a nitrátreduktáz elégtelen működéséhez vezethet (Barch et al. 

1987). Az A Vitamin hiánya akár 50%-kal csökkentheti az epithel vastagságát, és 

abnormális bazálsejtek kialakulásához valamint az epitheliális differenciálódás 

zavarához vezethet (Mak et al. 1987). A riboflavin hiány a sejtek mitochondriális 

károsodását okozhatja. (Correa et al. 1982)    

   

A nikotin és az alkohol a nyugati országok fő karcinogén faktorai (Silber et al. 1985), 

míg a hipovitaminózis (Li et al.1989), nitrózaminok (Lu et al.1986), gombák (Marasas 

et al. 1988) vagy az ópium (Kmet et al. 1972) a keleti országoké. Azonban a nyugati 

országokban is megtalálható deklasszált, szegény sorban, rossz szociális körülmények 

között élő betegek etiológiai faktorai közé mindenképp sorolhatjuk a fenti „keleti“ 

faktorokat.  

 

A humán papillomavírusok mellett a herpes simplex vírus karzinogén szerepe is ismert 

egyes laphámrákoknál (zur Hausen et al. 1982). A vírusfertőzések geográfiai eloszlása 

kevéssé vizsgált. A nyelőcsőrákok genetikai és molekuláris hátterének vizsgálata a 

lehetséges terápia szempontja miatt az utóbbi évek fontos kutatási területe (Hagymási et 

al. 2007).  

 

 

1.2.      Terápia 

 

1.2.1.      Sebészi terápia 

 

A nyelőcsőrák végleges kezelése a mai napig is sebészi. A trachea bifurkációja alatti 

daganatok esetében gyakrabban kivitelezhető R0 reszekció, míg a felső harmadi 

nyelőcsőrákok esetében, a szomszédos szervekre való korai terjedés következtében 

sokszor kell palliatív reszekcióval beérni. Az R0 reszekció elérését segítő terápiás 
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lehetőségek kidolgozása fő célja volt a kutatásoknak. A műtét másik prognosztikus 

eleme a nyirokcsomók eltávolítása, melyre számos metódust dolgoztak ki.    

A nyelőcső középső és alsó harmadi daganatai estében két fő műtéti eljárás ismert, 

melyek közös jellemzője a szubtotális reszekció, nyaki anasztomózissal. A különbség a 

behatolás helyéből és a nyirokcsomó-disszekció méretéből adódik.   

 

A transzmediasztinális (transzhiatális) nyelőcső-reszekció során a beteget kevéssé 

megterhelő beavatkozást végzünk, a mellkas megnyitása nélkül. A nyirokcsomókat csak 

a hasi szakaszon és az alsó mediasztinális szakaszon távolíthatjuk így el, a mellkasi 

disszekció ilyenkor nem végezhető el. Ezt az eljárást sokan csak szűk indikációs körben 

fogadják el.  Orringer (2007), aki 1976-ban újra „felfedezte“ a transzhiatális nyelőcső-

reszekciót, 2007-ben 2007 transzhiatálisan operált beteg és harminc év tapasztalatait 

foglalta össze. Az főleg alsó és kisebb részben középső harmadi tumorban az 

adenokarcinómák aránya 70%-ról 86%-ra emelkedett. A vizsgált időszak második 

felében kétszer annyi beteg kapott RCT-t és (28% vs. 52%) és mindemellett a 

szövődmények aránya 38%-kal csökkent (varratelégtelenség 14% vs. 9%; vérveszteség 

677 ml vs. 368 ml). A posztoperatív mortalitás 4%-ról 1%-ra csökkent.  A kórházat 10 

napon elhagyók aránya 50-80%-ra emelkedett. Bár az operált betegek 24%-a benignus 

betegség miatt került műtétre, Orringer az alsó harmadi és junctionális daganatok 

esetében is propagálja a róla elnevezett műtéti eljárást.  

 

A transztorakális nyelőcső-reszekció kapcsán teljes mellkasi nyirokcsomó-diszekciót 

végezhetünk. Amennyiben ezt a hasi szakasz nyirokcsomóinak eltávolítása is kiegészíti, 

úgy 2-mezős lymphadenectomiáról, míg, ha a nyaki szakaszon is végzünk disszekciót 

úgy 3-mezős lymphadenectomiáról beszélünk (Altorki et al. 2002). Vörös (1998) a 2-

mezős lymphadenectomia rutinszerű alkalmazásával 6%-ról 26%-ra tudta emelni az 5-

éves túlélést. A mellkas megnyitása ugyanakkor a szövődmények arányát is megnöveli. 

Papp (2007) a nyelőcső középső/felső harmadi laphámrákjainál tapasztalt jobb 

reszekabilitást neoadjuváns kezelést követően. A felső szakasz tumorai különösen 

érzékenynek bizonyultak a radio-kemoterápiára, 70%-os reszekciós rátát téve lehetővé, 

82%-os R0 reszekcióval.    
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A nyaki szakasz daganatának sebészi ellátása limitált eredményekkel kecsegtet. A 

radikalitás a laryngo-pharingo-oesophagectomiában ölt testet, a nyaki blokk-disszekció 

obligát része a műtétnek. radio-kemoterápia után a gégemegtartó műtétek esélye 

növekszik (Horváth ÖP et al., 2001) 

 

A letalitás tapasztalt sebész esetén 10% alatti. Betegszelekcióval a mortalitás 5% alá 

csökkenthető (Bartels et al. 1998; Siewert et al. 2001, 2005). A lehetséges 

szövődmények: vérzés, varratelégtelenség, pulmonális szövődmények, a n. recurrens 

parézise, chylothorax ill. később az anasztomózis szűkülete. Kiemelkedő fontosságú a 

pulmonális szövődmények észlelése (légzési elégtelenség, pneumonia, hydrothorax, 

ARDS), mely a legnagyobb arányban követi a műtétet.  

 

 

1.2.2. Neoadjuváns terápia 

 

1.2.2.1. Neoadjuváns  radioterápia 

 

A nyelőcsőrák neoadjuváns terápiája mono- vagy multimoduláris kezelés a műtét előtt 

(Siewert et al. 2005; Stahl et al. 2005). 

A preoperatív radioterápia előnyei: a tumor könnyen identifikálható, célozható; a tumor 

oxigenizációja a kezelés alatt nő; a potenciális reszekabilitás növekszik; a 

mikroszkópikus lokoregionalis metasztázisok elleni hatás (Crellin et al. 2006). 2006-ig 

összesen hat randomizált study foglalkozott preperatív radioterápia hatásával. Három 

study kizárólag laphámrákos esetekre korlátozódott. Ezek egyike, Gignoux (1987) a 

lokoregionális recidivák csökkent arányát (46% vs. 67%) írta le. Nygaard (1992) jobb 

túlélésről számolt be, de ennek a tanulmánynak gyengéje, hogy egyes betegek 

kemoterápiát is kaptak. Ismertettek olyan trialt, ahol vegyesen vizsgáltak a laphámrákos 

és az adenokarcinómás betegeket (Tiret et al. 1999), míg más publikációkban nem 

jelezték a hisztológiát. Arnott (1998) meta-analízise, mely 1147 beteget érintett az 5-

éves túlélés 4%-os javulását írta le.  

 

1.2.2.2. Neoadjuváns kemoterápia 
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A preoperatív kemoterápia monoterápiaként alkalmazható cysplatin, 5-fluorouracil, 

és/vagy vinblastin kombinációval (Benulic et al. 1995). Lokális hatása mellet a 

mikroszkópikus nyirokcsomó vagy távoli szervi metasztázisok ellen is hat (Macadam et 

al. 2003). Laphámrákok a cysplatinra reagáltak a legjobban (Kelsen et al. 1995, 2001). 

A kezdeti alacsony betegszámú trialek többségét meg kellett szakítani a magas toxicitás 

miatt. Nygaard (1992) nem talált javulást a 3-éves túlélés terén. Egy 1996-ban közölt 

meta-analízis sem igazolt előnyt a preoperatív mono-kemoterápia mellett, a túlélés 

tekintetében (Bhansali et al. 1996). Azóta megjelent három nagy tanulmány, mely 

komoly befolyással volt a neoadjuváns kemoterápia mellett.  

 

A Rotterdam Esophageal Tumour Study Group (Kok et al. 1997) 160 beteget 

randomizált két kurzus cisplatin és etoposid kezelésre vagy csak transzhiatalis 

nyelőcső-reszekcióra. Azok a betegek, akik jó klinikai reakciót mutattak (69/74), 

további két kezelést kaptak. 148 beteg adatait értékelték, 15 hónapos medián idejű 

utánkövetéssel. A medián túlélés szignifikánsan jobb volt a kombinált kezelést kapottak 

között (p=0.002) (18.5 hó vs. 11 hó).   

 

Az American Intergroup Trial (INT 0113) (Kelsen et al. 1998) 440 randomizált beteget 

vizsgált, 46.5 hónapos utánkövetéssel. 54%-ban volt adenokarcinóma a szövettan. 

Három dózis ciszplatin és 5-fluoruracil (5-FU) kaptak a betegek műtét előtt, és a jól 

reagálók műtét után további két dózist. A betegek 83%-a kapta meg a tervezett 

preoperatív kemoterápiás adagot, és csak 32%-uk kapott posztoperatív kezelést. Nem 

volt különbség a terápia-függő mortalitásban (6% a műtéti vs. 7% kemoterápia és 

műtéti karon). A medián túlélés 14.9 hó volt szemben a kemoterápiát is kapottak 16.1 

hó túlélésével. A 3-éves túlélés 26% vs. 23% volt Meglepetésre nem volt különbség a 

metasztázisok megjelenésének helye és ideje között. A csak műtéti karon az R1 

reszekciók aránya szignifikánsan magasabb volt.  

 

A Medical Research Council (MRC, 2002) OEO2 studyja a legnagyobb közölt ebben a 

témában. 802 beteget vizsgáltak ciszplatin és 5-FU kezelés és/vagy csak műtét mellett 

az előzőhöz hasonló kautélák mellett. A betegek nagyobb részének szövettana (66%) 
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adenokarcinóma volt. 90%-uk mindkét kemoterápiás kezelést megkapta és csak 9%-ban 

kaptak egy kezelést. Az operabilitás mindkét karon 94%-os volt, de szignifikáns 

különbség adódott a R0 reszekciók között (60% vs. 53% a kombinált kezelés javára, 

p<0.0001). Minkét karon 10%-os posztperatív mortalitást észleltek. 

 

Ugyan mutatkoznak eltérések a studyk között, azonban a jobb reszekabilitás egyértelmű 

előnye a kemoterápiának. A 1729 beteget átfogó Cochran meta-analízis (Malthaner et 

al. 2004, 2006) 21%-os javulást mutatott a 3-éves túlélésben, azonban a magas toxicitás 

mellett mindösszesen 3%-ban alakult ki teljes patológiai remisszió. Kaklamanos (2003) 

1683 beteget vizsgálva a 2-éves túlélésben 4.4% javulást igazolt. Urschel (2003) 1976 

beteget vizsgálva az egy éve túlélés odds rációját 1.00-nek határozta meg, de a 2-éves 

túlélésé már 0.88, míg a 3 évesé 0.77 volt a kombináltan kezeltek javára. Gebsky (2007) 

meta-analízisében a kemoterápiás csoportban 7%-os abszolút előnyt talált a 2-éves 

túlélésben. A studyba bekerült radio-kemoterápián átesetteknél (8 study adatai alapján) 

ez az érték 13%-os volt!  

 

1.2.2.3  Neoadjuváns radio-kemoterápia (RCT) 

 

A neoadjuváns kombinált radio-kemoterápiát (RCT) a nyolcvanas évektől alkalmazzák 

nyelőcsőrák esetében. A kezelés pozitív hatása a citosztatikumok sugárérzékenységet 

növelő hatásán keresztül valósul meg. A kemoterápia olyan tumorsejt-szubpopulációkat 

képezhet, melyek az un. „cell cycle syncronisation“ keresztül (mikor a tumorsejtek a G0 

fázisban aktiválódnak, amikor a sejtek sem a kemo- sem a radioterápiára nem 

reagálnának) a tumort terápia szenzitívvé teszik (Moreira et al. 1995), mely során a 

sugárkezelés okozta DNS-károsodásokat a sejt saját reparációs mechanizmusa nem 

képes kijavítani. A radioterápia emellett a tumormassza tömegét csökkenti, ami a tumor 

jobb oxigenizációjához vezet (Vokes et al. 1993). A tumor megnövekedett véráramlása 

a citosztatikumok hatását potencírozza. Perfúziós CT vizsgálattal úgy találták, hogy a 

„tumor blood flow“, azaz a daganat vérátáramlása szignifikánsan befolyásolja a RCT-re 

adott tumorválaszt (Makari et al. 2007). A kombinált kezelés előnye még, hogy a 

nyelőcső esetében amúgy ritka problémás tumor-lokalizáció esetén nem az egyetlen 
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eszköz, míg kemoterápiás oldalról, a citosztatikumok dózisának csökkentése érhető el 

(Stel et al. 1979). A kombinált kezelés előnyeit később részletesen tárgyalom. 

 

Az eredményeket az 1980-as évek végétől igyekeztek kezdetben nem-randomizált, 

később randomizált studyk formájában összefoglalni. A témában 2007-ig 685 cikk 

jelent meg, azonban alig pár anyag található kellő evidencia-fokkal (Raja et al., 2007). 

Geh 2001-ben 46 húsznál nagyobb esetszámú trial adatait dolgozta fel. A 2704 beteg 

79%-át operálták meg, és 24%-uk mutatott teljes patológiai remissziót. Laphámrákot 

68%-ban diagnosztizáltak.  

 

Idővel a tapasztalatok szaporodtak és az eredmények javultak. A kemoterápia 

toxicitásának csökkentése és a radioterápia dózisának kikísérletezése után a RCT-val 

összefüggő mortalitás 0-15% közé csökkent (átlagban 3%). A kezelést követő 

posztoperatív halálozás 0-29% közötti (átlag 9%). A kezeléssel összefüggő halálozás 3-

25%-os (átlagban 9%). A kezelés lehetséges szövődményeinek aránya (pl. oesophago-

bronchialis fistula) csökkent (Bartels et al. 1998). A túlélési értékek 40-60%-kal lettek 

jobbak, mint a RCT-t nem kapott betegekéi (Crellin et al. 2006; Chidel et al. 1999). 

Walsh 1996-ban közölt tanulmánya forradalmian hatott a RCT térhódításában. Egy 113 

beteget vizsgáló studyban 3 hetes 5-FU és ciszplatin kemoterápiát és 40 Gray 

összdózisú radioterápiát alkalmazva 32%-os 3 éves túlélést igazolt, a RCT-t nem 

kapottak 6%-ával szemben. A további években sorra születtek a kiváló eredményeket 

közlő tanulmányok, melyek a túlélés szignifikáns és az R0 reszekciók arányának eltérő 

javulása mellett posztoperatív szövődmények emelkedését írták le a RCT-s 

csoportokban (Ancona et al., 2001; Swisher et al., 2003; Donington et al., 2003; Zacherl 

et al., 2003, Fiorica et al., 2004; Brucher et al., 2004; Greer et al., 2005; Stahl et al., 

2005; Burmeister et al., 2005; MacGuill et al., 2006; Papp et al., 2007; Reynolds et al., 

2007). A kombinált radio-kemoterápiával ritka szövettani típusokat pl. kissejtes 

nyelőcsőrákot is kezeltek (Yoshikawa et al. 1999).  

 

 

A jelen munkában vizsgált betegek un. Nauheim protokollban részesültek, mely 4 hétig 

tartó kombinált kezelés (Nauheim et al., 1995) (1. tábl.). 
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1. táblázat. 

 Nauheim protokoll 

 

 5-fluoruracil 500 mg/m2 hetek 1.- 4. napok: 1-5.

 cisplatin  20 mg/m2 hetek: 1. és 4. napok: 1-5.

 radioterápia 1,8 Gy / nap hetek: 1. - 4. napok: 1-5.

 

 

A betegek 4 héttel a RCT után kerültek műtétre. Thoraco-abdominalis behatolásból 

végzett szubtotális nyelőcső reszekció volt a rutin műtéti eljárás, Akiyama szerint 

képzett gyomorcsővel végzett nyaki oesophago-gastrostomiával. Két esetben volt csak 

transzhiatális behatolás.  

 

1.3. A tumorválasz (response) 

 

A tumor neoadjuváns kezelésre adott válaszát a response fejezi ki. A klinikai vagy 

kliniko-patológiai remisszió alatt a tumor méretének és/vagy nyirokcsomó-státuszának 

csökkenését értjük. A betegeket, akiknél ilyen remissziós választ észlelünk 

reszpondereknek nevezzük A reszponder betegeknél észlelhető patológiai remisszió 

jelentősége a betegség jobb prognózisában rejlik. Az esetek 15-30%-ában jeleztek teljes 

remissziót, ahol a 3-éves túlélés akár 50%-kal is javulhat függetlenül a daganat 

szövettani típusára, a tumor stádiumára vagy az alkalmazott protokollra (Ancona et al., 

2001; Geh et al., 2001; Donington et al. 2003; Swisher et al., 2003).  

  

A patológiai remissziót először Mandard klasszifikálta 1994-ban: A tumor regresszió 

fokát (TRG, tumor regression grade) öt osztályba sorolta. TRG1: fibrózis a 

nyelőcsőfalban, kimutatható tumosejt nélkül, TRG2: a fibrózisban mikroszkópikus 

reziduális tumorsejtek, TRG3: A reziduális tumorsejtek aránya magasabb, de a fibrózis 

dominál, TRG4: a tumorsejtek aránya túltesz a fibrózison TRG5: a regresszió teljes 

hiánya.  Később az M.D. Anderson Group három patológiai (pP) csoport mellet érvelt 



 21

(Swisher, 2005): P0, ha nincs reziduális tumorsejt P1 1%-50%, míg a P2, ha a reziduális 

tumorsejtek aránya több mint 50%. Ez a felosztás kvantitatív irányba vitte el a 

vizsgálatokat. További finomítás a vitális reziduális tumor sejteket (VTRCs) számláló 

felosztás (Schneider et al., 2005): a grade I.: több, mint 50% VRTSc, grade II.: 10-50% 

VRTCs, grade III.: kevesebb, mint 10% VRTCs, míg a grade IV.: a VRTSc hiánya, 

azaz teljes remisszió. Az utóbbi, főleg patológiai megfontolásokon alapuló felosztások 

gyakorlati jelentősége mérsékelt. A sebészek a klinikai paramétereket („down- és 

restaging“) is felhasználják a remisszió meghatározásához. A pontosabb értékelésben 

szofisztikált vizsgálómódszerek, mint PET (Bruzzi et al., 2007), endoluminalis UH 

(Barbour et al., 2007) és a perfúziós CT (Makari et al., 2007) is szerepet kaphatnak.   

 

Anyagunkban az RCT-re adott tumorválaszt kliniko-patológiai eredmények és az utóbbi 

években propagált TNM stádiumfelosztás (Law et al., 2006) szerint értékelt változások 

birtokában négy csoportra osztottuk.  

 

1. Komplett (teljes) remisszió. (CR, complete response), mikor a posztoperatív, 

hisztopatológiai tumorstaging pT0N0M0 vagy pT0N1M0 eredményt ad, azaz 

nem található a műtéti reszekátumban egyetlen tumorsejt sem. Ezeket a 

betegeket nevezzük reszpondereknek. 

2. Részleges remisszió (PR, partial response), mikor a tumor posztoperatív, 

hisztopatológiai UICC stádiuma a terápia előttinél alacsonyabb volt.  

3. Nincs remisszió (NR, no response), mikor a posztoperatív, hisztopatológiai 

tumorstádium a terápia előttivel megegyezett.  

4. Progresszió (P, progression), a tumorstádium magasabb volt a kezelés és a 

műtét után.  

 

Egyes statisztikai vizsgálatokhoz a remissziót nem mutató és a progressziót mutató 

csoportokat közösen NRP (no response/progression) néven vizsgáltuk. 

 

A neoadjuváns radio-kemoterápia a tumor teljes remissziójához vezethet. Erről akkor 

beszélünk, ha a műtéti reszekátum patológiai feldolgozása során a preparátumban nem 

található tumorsejt. Ez a felfedezés az onkológia újonnan vizsgált területe. A reszponder 
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betegek (reszponderek) jobb prognózist mutatnak. A betegek egy része részleges 

remissziót mutat, akiknél klinikailag „downstaging“ észlelhető, mely során a tumor 

mérete csökken és /vagy a nyirokcsomók státusza lesz alacsonyabb. E „downstaging“ 

prognosztikai értéke, sok helyütt vita tárgya, főleg a vizsgálómódszerek specificitása és 

szenzitivitása miatt (Green et al., 2002). Rizk 2007-ben a UICC/AJCC stádiumfelosztás 

teljes revízióját sürgette, az RCT-re adott tumorválasz megítélésének pontosabbá tétele 

végett. Amennyiben azonban a nyirokcsomók tumormentessége része lesz a 

„downstaging“-nek, úgy a prognosztikai hatás egyértelmű, amit számos RCT-n átesett 

betegek nyirokcsomó-státuszát feldolgozó publikáció igazol (Chirieac et al., 2005; Yan 

et al., 2006; Gaca et al., 2006; Gu et al. 2006). A lokális szöveti és/vagy nyirokcsomó-

mikro-metasztázisok detekciójának fontosságát hangsúlyozza Waterman (2004) 

tanulmánya, aki 1970 nyirokcsomó hagyományos festési (haematoxyllin-eosin, HE) és 

immunhisztokémiai eljárással végzett vizsgálatakor a HE-nal 10% alattinak gondolt 

nyirokcsomóáttétek esetében 60%-ban észlelt áttétet a negatívnak tartott csomókban.  

 

1.4.   A nyelőcsőrák prediktív és prognosztikus faktorai 

 

A nyelőcsőrák rossz prognózisa miatt a lehetséges prediktív faktorokat az elmúlt két 

dekádban intenzíven kutatták (Ikeda et al., 1999; Yamamoto et al., 1999). A predikció 

valamilyen kezelésre adott válaszra utal. A nyelőcsőrákok esetében ez a kezelés a 

neoadjuváns terápia. Leggyakrabban immunhisztokémiai vizsgálatokat alkalmaznak E 

vizsgálatok semiquantitiv jellege limitált szenzitivitással bír (Vallböhmer et al., 2006). 

Később szofisztikált módszerek (PCR, hibridizációs eljárások) a vizsgált faktorok 

genomális részeit is kutathatták. A paraffinba ágyazott szövetek megfelelő feldolgozása 

lehetővé tette, hogy akár nagyszámú retrospektív vizsgálatot végezzenek (Lehmann et 

al., 2000). Több faktor szerepe igazolódott: A növekedési faktorok közül az EGFR 

(epidermal growth factor) (Miyazono et al., 2004) és a Her2 szerepe igazolódott 

(Akamatsu et al., 2003). Az angiogenetikus faktorok közül a később tárgyalandó VEGF 

mellett a ciklooxigenáz (Cox-2) szerepét 46 betegben igazolta Kulke (2004). Xi (2005) 

52 betegnél az emelkedett Cox-2 expresszió mellett csökkent tumor-remissziót és 

rosszabb prognózist írt le. Shimada (2002) 52 esetet tanulmányozva a thymidin-

foszforiláz (TP) és a VEGF expressziójának valamint a részleges tumor-remissziónak 
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fordított korrelációját írta le. Az onkogének emelkedett expressziója (c-erbB, int-2/hast-

1/cyclin D1, MDM2) (Akamatsu et al., 2003; Miyazono et al. 2003; Abdel-Laetif et al., 

2004), tumorszupresszor-gének alterált expressziója vagy mutációja (p53, p16 DCC) és 

az adhézió-molekulák abnormális expressziója (E-cadherin, alfa-cathenin) is 

vizsgálatok tárgyát képezte (lsd.2. és 3. tábl.). Jelenlétük összefüggésben áll a daganat 

magasabb malignus potenciájával (Kitagawa et al., 1998; Vallböhmer et al., 2006). A 

proliferációs markerek (MIB-1, AgNORs, PCNA) és az angiogenetikus faktorok 

(VEGF, MVD) szoros korrelációt mutattak a betegség rossz prognózisával (Kitamura et 

al., 2000). Az apoptózis faktorainak – melyek a programozott sejthalálért felelősek - 

(bcl-2, BAX, RBp) szerepe szintén ismert (Shimada et al., 1999). 

 

2. Táblázat. 

A nyelőcsőrák prediktív molekuláris faktorai (Vallböhmer., 2006) 

 

Faktorok markerek / változások 

Neoadjuváns radio-

kemoterápiára adott

tumorválasz 

növekedési faktor receptor

(growth factor receptors) 
HER2/neu protein/ gén expresszió   ↑ 

angiogenetikus faktorok Cox-2 protein expresszió     ↑ ↓ 

 VEGF protein expresszió      ↓ ↑ 

 TP protein expresszió        ↓ ↑ 

tumor szupresszor gén p53 protein expresszió      ↓↑ ↓↑ 

sejtciklus szabályzók p21 protein expresszió      ↑ ↑ 

DNS reparáló szisztéma ERCC1 gén expresszió       ↓ ↑ 

apoptózis faktorok survivin , bcl-2 gén expresszió     ↓ ↑ 

proliferációs faktor AntiKi67(MIB-1) expresszió       ↑ ↑ 

 

3. Táblázat.  A nyelőcsőrák prognosztikus molekuláris faktorai (Vallböhmer, 2006) 
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Faktorok markerek / változás Korreláció a  

klinikopatológiai  

faktorokkal és a túléléssel  

növekedési faktor 

(growth factor receptors)  

EGFR protein expressió ↑ lokális recidíva ↑ 

tumor invázió mélysége ↑ 

nyirokcsomó-áttétek ↑ 

túlélés ↓ 

angiogenetikus faktorok Cox-2 protein expresszió ↑ metasztázis ↓,  

tumor stádium ↓ 

 bFGF protein expresszió ↑ tumor invázió mélysége ↑ 

nyirokcsomó-áttétek ↑ 

TNM stádium ↑ 

 TGF-α protein expresszió ↑ rák specifikus halálozás ↓ 

túlélés ↑ 

 TGF-β protein expresszió ↓ nyirokcsomó-áttétek ↑ 

tumorinvázió mélysége ↑ 

túlélés ↓ 

 VEGF protein expresszió ↑ metasztázisok ↑ 

tumor stádium ↑ 

tumorinvázió mélysége ↑ 

nyirokcsomó-áttétek ↑ 

túlélés ↓  

tumorszupresszor gének p53 protein expresszió ↑ túlélés ↓ 

 p16 protein expresszió ↑ túlélés ↑ 

sejtciklus szabályzók  cyclin D1 protein expresszió ↑ túlélés ↓ 

 p21 protein expresszió ↑ túlélés ↑ 

 p27 protein expresszió ↓ túlélés ↑ 

DNS reparáló szisztéma ERCC3 protein expresszió ↓ tumor progresszió ↑ 

tumor stádium ↑ 

túlélés ↓ 

 ERCC1 gén expresszió ↓ recidíva rizikó ↑ 

túlélés ↓ 

apoptózis faktorok Bax protein expresszió ↑ túlélés ↑ 

 bcl-2 protein expresszió ↑ hisztológiai grade ↑ 
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bcl-X protein expresszió  ↑ T és N státusz ↑ 

túlélés ↓ 

matrix metalloproteinázok MMP-7 protein expresszió ↑ nyirokcsomó-áttétek ↑ 

 MMP-9 protein expresszió ↑ tumorinvázió mélysége ↑ 

nyirokcsomó-áttétek ↑ 

tumor stádium ↑ 

túlélés ↓ 

 MMP-2 protein expresszió ↑ tumorinvázió mélysége ↑ 

tumor stádium ↑ 

ér- / nyirokinvázió ↑ 

túlélés ↓  

 MMP-11 protein expresszió ↑ túlélés ↓ 

proliferációs faktorok MIB-1 ↑ tumor stádium ↑ 

 

 

Ezek a faktorok nem egyedül felelősek a carcinogenézisért. Pro és kontra hatnak a 

folyamatra és egymásra, és egy többszintű, komplex rendszert építenek fel. A különféle 

malignus tumoroknál eltérő faktorok több-kevesebb potencionális szerepe igazolódott. 

A nyelőcsőrákok esetében az angiogenetikus VEGF (vascular endothelial growth 

factor), a proliferációs MIB-1 faktor és a bcl-2 anti-apoptótikus faktor igazolódott 

legpotencionálisabb faktoroknak.  

 

1.4.1.    A rák angiogenézise 

 

Az angiogenézis során a meglévő erekből újabbak képződnek. A születés után az 

éredény-újraképződés csak kevés fiziológiai helyzetre korlátozódik, mely során 

hormonális indukciójú növekedés jön létre, mint a prosztata, az emlő mirigyszövete, az 

endometrium vagy a placenta kifejlődése kapcsán. E fiziológiás eseményeket 

leszámítva az endotélsejtek száma korlátozott és meghatározott. A felnőttek ép ereiben 

egy adott időpontban 10.000 endotélsejtből csak egy van osztódási szakaszban 

(Vermeulen et al., 1996).  
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Különféle kóros szituációkban az addig nyugalomban lévő erek újabb erek képzését 

indíthatják el. Ilyen kórállapot lehet a sebgyógyulás vagy a gyulladás. A szolid tumorok 

az 1-2 mm-es átmérőt csak új véredények képzése útján léphetik túl, mely ereken 

keresztül kellő mennyiségben kaphatnak oxigént és tápanyagot. klinikai és 

hisztopatológiai eredmények igazolják, hogy a humán tumorok növekedése 

exponenciálisan megnő, miután csatlakoznak az érrendszerhez.  

A hiperplasztikus léziókban az erek változatlanok. A korai diszpláziák esetében már 

észlelhető az elváltozáson belüli erek számának növekedése. Kifejezett ér-proliferáció 

az in situ karcinóma esetében észlelhető a bazális membrán alatt. Ebben a stádiumban a 

tumor angiogenézisre „kapcsol“ (un.: „angiogenetic switch“), mely szükséges feltétele 

az invazív növekedésnek és később a metasztázis képzésnek (Böhle et al., 1999; 

Ishigami et al., 1998; Jaquemier et al., 1998).  

Miután az újonnan képződött erek és a tumor sejtek között nincs közvetlen kapcsolat, ez 

amellett szól, hogy az erek újraképződéséért a tumorszövetek által termelt, oldékony 

faktor, mint pl. a VEGF a felelős. Az angiogenézisben számos mediátor vesz részt pro 

és kontra, sőt az utóbbi években szintetikus vegyületekkel a folyamat gátlása is lehetővé 

vált (4. tábl.). 

 

 

 

 

4. Táblázat. 

Az angiogenézis mediátorai (Bognár at al., 2006) 

 

Az angiogenézis promotorai (elősegítő faktorai) Az angiogenézis inhibitorai (gátló faktorai) 

Vascular endothelial growth factor (VEGF) Platelet factor 4 

Basic fibroblast growth factor (bFGF) Thrombospondin-1 

Acidic fibroblast growth factor (aFGF) Tissue inhibitors of metalloproteinases (TIMP-

1,2,3) 

Insulin-like growth factor 1 (IGF-1) Prolactin (16-kDa fragment) 

kFGF Angiostatin (38-kDa fragment of plasmiogen) 

Transforming growth factor alphat (TGFα) Endostatin (20-kDa fragment of collagen XVIII) 

TGFß bFGF soluble receptor 
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Tumor necrosis factor (TNFα)  Interferon α 

Platelet-derived growth factor (PDGF) Placental proliferin-related protein 

Hepatocyte growth factor/scatter factor (GF/SF) Interleukin-1,12 

Granulocyte growth factor/scatter factor (HGF/SF) Szintetikus angiogenézis-gátlók 

Angiogenin Inhibitors of MMPs 

Proliferin TNP-470 (Fumagilling analogue) 

Interleukin-8 Thalidomide 

Placental growth factor Pentosan polysulfate 

Intergrin α5ß3, α5ß5 VEGF-blocking antibodies 

Metalloproteinase (MMP) Integrin α5ß3-blocking peptides 

 

 

1.4.1.1.   VEGF 

 

A VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) az endotélsejtek proliferációjáért 

felelős. Más sejttípusok növekedését a VEGF nem befolyásolja. A VEGF egy dimer, 

melynek több izoformája ismert. A VEGF egy növekedési hormoncsalád tagja, melyhez 

más faktorok, mint a VEGF-B, VEGF-C, VEGF-D és a PIGF (placenta growth factor) 

tartoznak (Siemeister, et al. 1998).  

 

Az endotélsejtek proliferációját stimuláló hatásán kívül a VEGF számos más hatásért 

felelős, mint a fibroblasztok migrációja, a vazodilatáció, az erek permeabilitásának 

növekedése, és az uPA, tPA és mátrix metalloproteináz-1 expressziója, mely utóbbiak a 

karcinómák progressziójáért és metasztázis-képzéséért felelősek. Feltételezik, hogy az 

emelkedett VEGF expresszió a tumornövekedés későbbi fázisában jellemző, főképp a 

tumor széli részén, míg a centrális részen a kis kapilláris erek elzáródnak mely a tumor 

centrális nekrózisához vezethet (Holash et al., 1999).      

Több tanulmány mutatott korrelációt az emelkedett VEGF expresszió és a betegség 

kedvezőtlen prognózisa között (Matiny-Baron et al., 1995; Sato et al., 1999; Ikeda et al., 

1999). Imdahl (2002) 56 beteget vizsgálva az alacsony VEGF expresszió és a pozitív 

tumorválasz között észlelt összefüggést. Kleespies (2004) által összefoglalt négy study 

mindegyike független prognosztikai faktornak találta a VEGF emelkedett expresszióját. 

Bár ezek a tanulmányok laphámrákok esetében szignifikáns prognosztikus hatást 
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igazoltak adenokarcinómák esetében e hatás nem volt egyértelmű (Inoue et al., 1997; 

Shimada et al., 2001; Shimada et al., 2002; Ogata et al., 2003). Shih (2000) Az 

emelkedett VEGF expresszió és a nyirokcsmó-metasztázisokra között talált pozitív 

korrelációt. Ismerve a nyirokcsomó-státusz független progosztikus értékét (Chirieac et 

al., 2005; Yan et al., 2006) a VEGF rossz prognosztikátornak bizonyult.  

 

1.4.1.2.   A tumor vaszkularizációja (MVD) és a CD 34 

 

A tumor vaszkularizációja (erezettsége) a szöveti metszeteken kvantifikálható. Ez a 

microvessel density (kapilláris érsűrűség) segítségével írható le, melyet 400x 

nagyítással vizsgált szöveti kép alapján számolunk. Ehhez az endotélmembrán 

glikoproteinjei pl. CD34 (vagy CD31, CD36, E9, E4 stb.) elleni antitesteket használunk. 

A MVD általában korrelál a VEGF expressziójával és a betegség rossz prognózisával.   

 

1.4.2.     A tumor proliferációja és az MIB-1 (Anti Ki67) 

 

Az Ki67 egy nukleáris antigén és azokban a sejtekben mutatható ki, melyek a sejtciklus 

G1-, S-, G2- vagy M- fázisában vannak. A magasabb proliferációs aktivitást mutató 

tumorok jobb választ adnak radio- vagy radio-kemoterápiára így prognózisuk is jobb 

(Kitamura at al., 2000). Az A Ki67-Ag vizsgálata az MIB-1 antitesttel történik, és 

szerepe valószínűleg egy összetettebb rendszer részeként értékelhető csak.  

 

1.4.3.      Az apoptózis és a bcl-2 család 

 

A morfogenézis és a differenciálódás kapcsán, úgymint, a szervezetet érő károsító 

hatások elleni védelem kapcsán egyes saját sejteket szervezetünk eltávolít. E sejtek 

eliminálása szigorúan szabályozott és a szabályzó mechanizmus neve: apoptózis 

(programozott sejthalál). Az apoptózis jól körülírható sejt-morfológiai és biokémiai 

lépéseken keresztül zajlik: a magmembrán és a sejtplazma degenerációja, a sejt 

egészének zsugorodása és a sejtkromatin fragmentálódása és kondenzálódása.       
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Az apoptózis minden humán sejtbe programozott képesség. E programban a kaszpázok 

központi szerepet játszanak: megbontják a sejtek környezeti kapcsolatát, reorganizálják 

a sejtvázat, kikapcsolják a DNS-replikációt és –reparatúrát, így károsítva a DNS-t és a 

magstruktúrát. Számos szubsztrátot képeznek, melyek az apoptózis szabályozásában 

vesznek részt.  

 

Az egyik ilyen szubsztrát a bcl-2 egy anti-apoptótikus fehérje. A bcl-2 gént (bcl = B-

cell lymphoma) non-Hodgkin lymphomákban fedezték fel. A bcl-2 gátolja a különböző 

DNS-t károsító ágensek által indukált apoptózist, vagy csökkenti annak mértékét. A bcl-

2 a mitokondrium-membrán citoplazmatikus oldalán, az endoplazmatikus retikulumon 

és a sejtmagon expresszálódik. A bcl-2 és a mitokondrium kapcsolata különöse fontos. 

Az apoptózis folyamán egy citokrom-c nevű szubsztrát indukálja a folyamatot. Ezt 

gátolja a bcl-2, mely így az apoptótikus kaszpáz-kört leállítva meggátolja a károsodott 

DNS-ű sejtek auto-eliminálódását. A mutálódott sejtek a bcl-2 hiperexpressziója esetén 

védetten, tovább élhetnek. A tumorok rossz prognózisa és a bcl-2 hiperexpressziója 

közti összefüggés számos daganatfajta mellett a nyelőcsőrákoknál is ismert (Matzumoto 

et al., 2001).     

 

 

1.4.3.1.     p53 

 

A p53 egy tumorszupresszorgén, mely az apoptózis irányába hat. A p53-protein az 

apoptózis mellett a karcinogenézisben is kulcsszerepet játszik. A protein génjének, a 

p53-nak mutációja a humán karcinómák több, mint felében megfigyelhető (Ikeda at al., 

1999). A humán papillomavírus E6 proteinje inaktiválja a p53-at, így facilitálhatja a 

tumor képződést (Havre et al., 1995; Le Buanec et al., 1999). A mutáns p53 többek 

között a VEGF promotor-génjét is aktiválja, így a tumor „angiogenetikus switch“-ét és 

ez által a lokális és generális progressziót elindítva (He et al., 1997). Az inaktivált p53 

hatástalan a VEGF-ra (Lewenson-Fuchs et al., 1994). A HPV hatása itt tehát kétirányú, 

az apoptózist inaktiválja míg az angiogenézist blokkolja (Nakamura et al., 1995). E 

hatását a neoadjuváns kezelés erősíteni látszik (Firihata at al., 1993; Kajiyama et al., 

2002). A p53 blokkolás mellett az onkogén MDM2 expresszió növekedését is leírták 
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HPV-fertőzöttség esetén, de a két faktor nem egymással korrelálva változott (Shobagaki 

et al., 1995). 

 

 

1.4.4  A humán papillomavírusok (HPV)  

 

A papillomavírusok a papovírusok családjába tartoznak, melyek egy protein vázból és 

egy kettős spirálú DNS-ből, valamint egy kapszidból állnak. Méretük 55 nm, és a igen 

ellenállók (von Knebel et al., 1990). Több, mint 100 humán patogén papillomavírust 

ismerünk, melyek közül, mintegy 15 támadja meg a nyelőcsövet (de Villiers et al. 1997, 

1999; Yao et al., 2006). A papillomavírusok közvetlen bőr- vagy nyálkahártya-

kontaktus útján terjednek és proliferatív bőr- vagy nyálkahártya-elváltozásokat 

okoznak, elsősorban szemölcsös formában, melyek ritkán malignusan elfajulhatnak 

(Szántó et al., 2005).   

 

A nyelőcsőrák lehetséges etiológiai faktoraként Syrjanen írta le a HPV-fertőzést 1982-

ben és azóta többen foglaltak össze kutatási eredményeket. (Loke et al., 1990; Strickler 

et al., 1998). Ezidő óta a HPV fertőzöttséget különféle módszerekkel és területekről 0-

60% közöttinek írták le. (2. tábl.) 

 

Megkülönböztetünk, un. „high risk type“ és „low risk type“ vírusokat. Az előbbieknél a 

malignus betegség kialakulásának veszélye 50-500-szoros, az utóbbiakhoz képest. Az 

előbbiek közé tartoznak a 16, 18, 31, 33, 35, 39 és 52 típusok (Dillner et al., 1995; Sur 

et al., 1998; Syrjanen et al., 1989). A 6 és 11 típusok 90%-ban jóindulatú tumorokban 

fordulnak elő (Hording et al., 1989; zur Hausen et al., 1991; Politoske et al., 1992; 

Poljak et al., 1995; Ratoosh et al., 1997; Ravakhah et al., 1998; zur Hausen et al., 1999).  

 

Egy másik felosztás nyálkahártya-lokalizációjú („mucosal“) -, mint a 6, 11, 13, 16, 18, 

51, 52, 53, 54 – és bőr-lokalizációjú („cutan“) -, mint a 9, 20, 24 – típusokat különít el 

(Lesec at al., 1985). Ismertek kevert fertőzések (6/11, 6/51, 20/9) (Akutsu et al., 1995; 

de Villiers et al., 1999).    
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A „high risk“ típusú vírusok DNS-e a malignus tumorrá fajuló gazdasejtek 

kromoszómájába integrált (Roth, 1998). Ebben a formában a virális E6 és E7 

onkogének – melyek a sejtproliferációért felelős proteineket kódolják – inaktívak. A 

legaktívabb proliferációs hatása a HPV-16 és -18 proteineknek van (Dürst et al., 1987). 

Az E6 protein a p53, míg az E7 egy másik tumorszupresszorgén a pRB fehérjéjéhez 

kötődik (Wernes et al.s, 1990; Agarwal et al., 1998). Ezzel az interakcióval mindkét gén 

tumorszupressziós hatása blokkolódik.  

A HPV-ok látványos tropizmust mutatnak a laphámon. Először az alfa6-integrin-

receptorok segítségével inficiálják a bazálmembránt (Evander et al., 1997), melyek 

sejtmagjának kromatinjában a HPV-DNS integrálódik (Shah et al., 1992). Az osztódás 

már a differenciáltabb stádiumokban következik be. A keratociták differenciálódása 

során olyan gének expresszálódnak, melyek virális struktur-proteineket kódolnak, majd 

később a felső sejtrétegben megindul a víruspartikulák képzése (Miranda et al., 1999).  

 

A rosszindulatú daganatok közül a legmagasabb a HPV-fertőzöttség a kültakaróhoz 

közeli lokalizációjú daganatoknál: cervix - 75-80% (Ikenberg et al., 1994), anus - 80 -

90% (Frisch et al., 1998; Xi et al., 1998) és a fej-nyaki régió laphámrákjai: 50-65% 

(Franceschi et al., 1996).  

Az anatómiailag közeli szervek is érintetek: vagina: 27%, vulva: 27%, penis: 63% 

(Strickler et al., 1998), colon: 32% (McGregor et al. 1993) ill. bucca: 10,3%, pharingx: 

30%, laringx: 15,4% (Pintos et al., 1999), nyelőcsőrák 0-60% (lsd.5. tábl.).  
 

Távolabbi szerveknél alacsonyabb a HPV-fertőzöttség: uterus: 9%, ovarium: 4%, here: 

5%, prosztata: 6%, tüdő: 4-6%, hasnyálmirigy: 8%, emlő: 10%, vese: 2%, húgyhólyag: 

8%, melanoma: 6%. 

 

1.5.  Molekulárbiológiai kimutatási eljárások 
 

1.5.1.  A prediktív faktorok kimutatási eljárásai  

 

A prediktív faktorok kimutatására számos metódus ismert. Két fajta eljárás a 

legelterjedtebb: 
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Az onkogének génstruktúrái a PCR (un. „polymerase chain reaction“, 

polimerázláncreakció) segítségével mutatható ki. Az eljárás során a genomikus DNS 

vagy RNS szekvenciák egyes részei egy enzim segítségével kerülnek többszöri 

ciklusokon keresztül át- és átírásra, s az így amplifikált szekvenciák mutathatóak ki 

(Shibata et al., 1988; Saiki et al., 1988, Kim et al., 1991). A Northern blot metódus 

segítségével RNS szekvenciák direkte hibridizálhatók. A legújabb vizsgálatok a 

nyelőcső tumor kezelés előtti génexpressziós profiljának prediktív hatását igazolták 

(Doung et al., 2007). 
 

A kimutatási eljárások másik csoportja a keresett faktorok proteinstruktúráit vagy 

antigenitását használja fel. A Western blot során, egy gélen futtatott elektroforetikus 

eljárást alkalmaznak. Az antigenetikus tulajdonságot mono- vagy poliklonális antitestek 

segítségével végzett festési eljárások során használják ki. (Winkler et al., 1988; Woo et 

al., 1996). Ezek az un. immunhisztokémiai eljárások.  
 

Jelen munkában a prediktív faktorokat immunhisztokémiai módszerekkel mutattuk ki.   

 

1.5.2.   A human papillomavírusok kimutatási eljárásai 

 

A HPV infekció klinikai és molekulár-biológiai vizsgálómódszerekkel mutatható ki 

(Tábl.5.) A biopszia, citológia és a hisztológia a klinikai eljárások közé tartoznak, és 

csak relatíve specifikusak. A szerológiai tesztek klinikai használata csak az utóbbi 

években kezdett elterjedni specificitása vita tárgyát képezheti, de alkalmazása 

megoldható. A papillomavírusok nem tenyészthetőek, így a legszélesebb körben a 

molekulár-biológiai eljárások terjedtek el. Ezek közé tartoznak a hibridizációs 

eljárások: a Dot blot, Southern blot, az In-Situ-Hibridizáció ISH) és a PCR. A Southern 

blot - melynek szenzitivitása a sejtenkénti 0.1 kópiát is elérheti - hamar standard 

eljárássá lett a HPV kimutatásában.  A Saiki által 1988-ban kidolgozott PCR-metódus 

lehetővé tette minimális mennyiségű vizsgálandó DNS kimutatását, mellyel elérték a 

sejtenkénti 0.00001 kópia igazolását. A PCR előnye a magas szenzitivitás és 

specificitás, a könnyű ismételhetőség és a relatív egyszerűség (Gravit et al., 1992). A 

vizsgálatot paraffinba ágyazott anyagokon is ellehet végezni, mely más módszereknél 
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nem kivitelezhető (Shibata et al., 1988; Young et al., 1989; Chang et al., 1990; McNikol 

et al., 1990; Odze et al., 1993; Harnish et al., 1999).  

A módszer hátránya a magas szenzitivitást veszélyeztető kontamináció-érzékenység, 

mely rendkívül szigorú kautélákkal szabályozott munkát kíván. Az utóbbi években a 

HPV típusok genomikus állományát klonizáció segítségével térképezték fel, s 

adatbankokban rögzítették (de Villiers et al., 1999). 

 

5. táblázat. 

 Humán papillómavírus kimutatás nyelőcsőrákokban 

 
IHC =   immunhisztokémia 

ISH =    in situ hibridizáció 

FISH =  Filter - in situ - hibridizáció 

SBH =   Southern blot hibridizáció 

PCR =   Polymerase Chain Reaction  

EM =     elektronmikroszkóp 

clon. =   klonizáció 

  

 

 

Kimutatási 

módszerek 

 

Származási 

hely 

Vizsgált HPV 

típusok 

frekvencia 

 

 %        ( No.) 

Referenciák                    Év 

Morphologia Finnország -  40%  24/60  Syrjänen                         1982 

Morphologia Dél - Afrika -  33%  23/70  Hille et al.                       1986   

Morphologia  Dél - Afrika -  65%  13/20  Hale et al.                       1989 

Morphologia Kína -  49%  25/51  Chang et al.                    1990  

IHC Dél - Afrika -  10%  7/70  Hille et al.                       1986 

IHC Japán -  13%  2/15  Mori et al.                       1989 

IHC Kína -   23%  7/31  Mori et al.                       1989 

IHC Japán -  8%  5/61  Nakamura et al.              1995 

IHC , EM Belgium -  case report  van Cutsem et al.           1991 
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FISH Ausztrália 11,13,16,18  50%  5/10  Kulski et al.                    1986 

FISH Kína 11,16,18  66%  53/80  Chang et al.                    1990   

FISH Ausztrália 6,11,16,18  23%  9/39  Kulski et al.                    1990 

Slot blot Hong Kong 6,11,16,18  0%  0/37  Loke et al.                      1990 

Dot blot Franciaország 6/11, 16/18,  42%  5/12  Benamouzig et al.          1992 

SBH Kína 16  50%  12/24  Li et al.                          1991 

SBH Kína 11,16,18,30  40%  8/20  Chang et al.                   1992 

ISH Kína 6,11,16,18  43%  22/51  Chang et al.                   1990 

ISH Franciaország 6,11,16,18,31,33  8%  1/12  Benamouzig et al.         1992 

ISH    Nagy Brit. 6,11,16,18,30,33  0%  0/4  Ashworth et al.             1993 

ISH Kína Screening typing  23% 85/363  Chang et al.                  1993  

ISH Dél - Afrika 6,7,16,18,30  30%  3/10  van Rensburg et al.      1993 

ISH Japán 6,11,16,18,30,33  34%  24/71  Furihata et al.               1993 

ISH  Japán 16,18  31%  13/42  Ono et al.                     1994 

ISH  Dél -Afrika 6,11,18,31,33  52%  25/48  Cooper et al.                1995 

PCR USA 16/18  0%  0/13  Kiyabu et al.                1989 

PCR Dél - Afrika  General  71%  10/14  Williamson et al.           1991 

PCR Korea 16,18  67%  16/24  Kim et al.                       1991 

PCR Japán Consensus,16,18  7%  3/45  Toh et al.                        1992 

PCR Kína  6,11,16,18  49%  25/51  Chang et al.                   1992 

PCR Portugália 16,18  66%  8/12  Chaves et al.                  1993 

PCR Szlovénia Consensus  10%  2/20  Poljak & Cerar              1993 

PCR Kína  General  60%  24/40  Chen et al.                     1994 

PCR Svédország General  0%  0/10  Lewenson et al.             1994 

PCR Olaszország Consensus  10%  2/20  Togawa et al.                 1994    

PCR Franciaország Consensus  13%  1/8  Togawa et al.                 1994 

PCR  Japán Consensus  25%  1/4  Togawa et al.                 1994 

PCR Irán Consensus  13%  1/8  Togawa et al.                 1994 

PCR USA Consensus   13%  2/15  Togawa et al.                 1994 

PCR Dél - Afrika  Consensus  17% 3/18  Togawa et al.                 1994 
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PCR Dél - Afrika General  67%  6/9  Cooper et al.                  1994 

PCR Franciaország Multiplex  0%  0/75  Benamouzig et al.         1995   

PCR Japán Consensus  0%  0/31  Akutsu et al.                  1995 

PCR Japán Consensus  7%  3/45  Sugimachi et al.            1995 

PCR Japán Consensus  21%  15/72  Shibagaki et al.             1995 

PCR Hollandia Consensus  0%  0/61  Smits et al.                    1995    

PCR Portugália 16,18  56%  9/16  Fidalgo et al.                 1995 

PCR Kína 6,16,18  4%  3/70  Suzuk et al.                   1996 

PCR USA 6,16,18  4%  1/23  Suzuk et al.                   1996 

PCR USA 73 case  report  West et al.                     1996 

PCR Szlovénia Consensus,16,18  0%  0/120  Poljak et al.                   1998 

PCR Nagy Brit. Consensus  0%  0/22  Morgan et al.                1997 

PCR Hollandia General  0%  0/63  Kok et al.                      1997 

PCR Kína 16,18  21% 32/152  He et al.                        1997 

PCR Japán Consensus,16,18  0%  0/92  Saegusa et al.                1997   

PCR Hong Kong Consensus,16,18  9%  6/70  Lam et al.                      1997 

PCR Alaszka,USA Consensus,16  45%  10/22  Miller et al.                   1997 

PCR Olaszország  General  0%  0/18  Rugge et al.                  1997 

PCR Japán  16,18  7%  3/41  Mizobuchi et al.             1997  

PCR USA Consensus,16,18  2%  1/51  Turner et al.                   1997 

PCR + clon. Dél - Afrika Consensus  26%  9/34  Lavergne et al.               1999 

PCR + clon. Kína  Consensus  34% 10/29  Lavergne et al.               1999 

PCR + clon. Kína Consensus  17% 20/117  de Villiers et al.             1999 

 

 

 

2.    Célkitűzések 

 

 

1.   
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Kimutatható összefüggés a HPV-fertőzöttség és a neoadjuváns radio-kemoterápiára 

(RCT) adott tumorválasz (response) között? (A predikció kérdése) 

 

2. 

Kimutatható-e összefüggés a vizsgált proliferáció-, angiogenetikus- és apoptózis-

faktorok, a tumor vaszkularizáció (MVD) és a neoadjuváns radio-kemoterápiára adott 

tumorválasz (response) között? (A predikció kérdése)  

 

3. 

Igazolható-e korreláció a fenti vizsgált faktorok és a túlélés között? (A prognózis 

kérdése) 

 

 

 

 

 

3. Anyag és módszer 

 

3.1.  Anyag (betegek és szövettani minták) 

 

A kiválasztott betegek 1997-1999 között kerültek felvételre és kezelésre a freiburgi 

Albert-Ludwigs Egyetem Sebészeti Klinikáján. A betegek dokumentációjának, klinikai 

és hisztológiai leleteinek feldolgozása után a preoperatív biopsziákat és a műtéti 

preparátumokat gyűjtöttük be. Az összes beteg preoperatív Naunheim protokollon esett 

át, melyet 4 hét múlva kuratív szándékú reszekciós műtét követett. 

 

Ennek során 26 betegből nyert 47 paraffinba ágyazott tumorszövetet vizsgáltunk. A 

preoperatív mintákból 21 esetben végeztünk immunhisztokémiai (VEGF, CD34, MIB-

1, bcl-2) vizsgálatot. Öt bioptátum nem volt fellelhető. Mind a 26 műtéti preparátumot 

feldolgoztuk: immunhisztokémiai vizsgálatokon valamint DNS-exrakción, majd PCR 

vizsgálaton Southern blot hibridizáción estek át.  
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A túlélési analízishez korábbi immunhisztokémiai (24 minta) és klinikai eredményeket 

(30 beteg adata) is átvettünk, melyek az 1994-1997 között kezelt 30 betegekből 

származtak. Az IHC vizsgálat kizárólag MIB-1 immunfestési eljárás volt, így ennek 

értékelését csak az így vizsgált proliferációs faktor esetében egészítettük ki (így 

összesen 45 minta alapján értékeltük a túlélési eredményeket). Ezen betegek is 

Naunheim protokollon (RCT) és reszekciós műtéten estek át. Az utánkövetést 2006-ig 

folytattuk. A túlélést 60 hónapra kalkulálva számítottuk, Kaplan-Meier metódus 

alapján.  

A preoperatív bioptátumok és a műtéti preparátumok formalinnal fixált és paraffinba 

ágyazott anyagok voltak. A paraffin-bokkokból az immunhisztokémiai festéshez 4 µm-

es, a DNS-extrakcióhoz 10 µm-es metszeteket készítettünk. A 4 µm-es metszeteket 56 

C fokos vízfürdőben vittük fel a tárgylemezre, majd 24 órán keresztül szárítottuk, majd 

sötétben tároltuk. A 10 µm-es metszeteket további feldolgozásig Eppendorf-csövekben, 

a fénytől védve tároltuk.  

 

A hazai anyagok feldolgozása mind klinikai, mind technikai szempontból a külhoni 

módszer felhasználásával történt.  

 
 

3.2.    DNS-extrakció  

 

A DNS-extrakcióhoz QIAamp DNA Mini Kit-et (Qiagen et al., USA) használtuk. A 

paraffinizált szövetmintákból 30-35 mg anyagot távolítottunk el egy 2 ml-es Eppendorf-

csövekbe. Minden mintához 1200 µl rotihisztolt pipettáltunk (deparaffinizálás), 

vortexen kevertük és 5 percig maximális fordulatszámon (16 000 rpm, fordulat/perc) 

centrifugáltuk. A felülúszót egy pipetta segítségével óvatosan leszívtuk, 1200 µl 

abszolút alkoholt adtunk hozzá, kevertük és szintén 5 percig maximális 

fordulatszámmal centrifugáltuk. Ezt az eljárást többször ismételtük. Az így nyert 

szövetre 180 µl ALT-puffert és 30 µl Proteináz-K-oldatot pipettáltunk majd kevertük és 

56 °C-on 14-16 órán át vízfürdőben keverve inkubáltuk, míg a szövetminta teljesen 

feloldódott. Ezután 200 µl AL-puffert adtunk minden próbához, majd 15 mp 

centrifugálás után 70 °C-on inkubáltuk. A mintákhoz 200 µl abszolút alkoholt 
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pipettáltunk, vortexen erősen kevertük és a QIAamp-csövekbe töltöttük. E csöveket 1 

percig 8000 rpm-mel centrifugáltuk, az eluátumot eldobva a csöveket újabb 

gyűjtőedényekbe helyeztük. A QIAamp-csövekbe 500 µl AW1-puffert pipettáltunk és 

8000 rpm-mel 1 percig centrifugáltuk. Az elutámot újfent kiöntöttük és a 

gyűjtőedényeket cseréltük. 500 µl AW2-puffert pipettáltunk és 3 percig maximális 

fordulatszámmal (14000 rpm) centrifugáltuk. Az eluátum kiöntése után 150 µl AE-

puffert adtunk a mintákhoz, 1 percig szobahőmérsékleten inkubáltuk és 1 percig 8000 

rpm-mel centrifugáltuk. Az így kapott eluátum tartalmazta a kivont DNS-t. 

 
A DNS mennyiségét fotometrikusan 260 nm-en határoztuk meg. A DNS abszorpciós 

értéke 260 és 280 nm között jelzi a DNS tisztaságát. A tiszta DNS értéke 1,8-2,0. Azon 

esetekben, mikor a minta tisztasága ezt az abszorpciós értéket nem érte el, a teljes DNS 

extrakciót újból elvégeztük. A megfelelő mennyiségű és minőségű DNS kinyeréséhez  

 

szükséges metódusának etablálásához 20 mg, 30 mg, 40 mg és 50 mg tumorszövetet 

használtunk. Az optimális DNS-tisztasághoz 30-35 mg tumorszövet és 30 µl proteináz-

K volt szükséges. Az így nyert DNS-oldat 120-150 ml volt. Így ugyan kevesebb DNS-t 

nyertünk, de a DNS-minta tisztasági foka magasabb volt. A PCR-hez felhasznált összes 

szövetből ilyen úton nyertünk DNS-t.  

 

3.3. PCR (polimerase chain reaction) 

 

 

3.3.1.  A PCR lépései 

 

A PCR-rel lehetőség van ismert genomális szekvenciák enzimatikus amplifikációjára. 

Az amplifikált DNS szekvenciák száma teoretikusan ciklusonként megduplázódik. 

Minden ciklus 3 lépésből áll:  

1. denaturálás (denaturation) 

2. kapcsolódás (annealing) 

3. átírás (extension) 
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A denaturálás alatt a vizsgálandó DNS magas hőmérsékleten 2 szálra bomlik. A 

kapcsolódás során az ún. primerek a számukra komplementáris cél-DNS-hez 

kapcsolódnak, így kijelölve az átírandó szekvenciaszakaszt. Az extenzió alatt a DNS-

primer-komplexum kijelölt szakasza 5‘-3‘ irányba, a Taq-polimeráz enzim segítségével 

átíródik. A következő denaturációs lépés kapcsán az átírt rövid DNS szál és az eredeti 

vizsgált minta szétválnak, majd a ciklusok újból ismétlődnek.  

 

 

3.3.2. PCR minták előállítása 

 

A PCR vizsgálathoz egy ún. mastermix készült, a következő összetevőkből: 
 

 78 μl bidesztillált víz 

 6 μl  dNTP – Nukleotid-keverék (PCR Nucleotid Mix - 10 mM / 200 μl, Fa. 

Boehringer)  

 3 μl von Primer 1 und  2  (10 μM, PCR - Reaktions - Kit, Fa.Boehringer)  

 30 μl  10x PCR  inkubáció-puffer  

 60 μl Q-oldat  

 36 μl  MgCl2-oldat  (25mM) 

 

A consensus primereknél a MgCl2 koncentrációt növeltük. 

A PCR-hez használ speciális reakciócsőbe 18 µl mastermixet és 2µl kivont DNS-t 

adtunk. A mintákat 95 °C fokon 10 percig denaturáltuk, majd minden mintához 5 µl 

Taq-oldatot adtunk (2.2µl Taq-polimeráz enzim, 7 µl 10xPCR puffer és 60.6 µl H2O). A 

reakció korai megindulását kivédendő a mintákat jégen tároltuk.  

 

Kontrollminták  

 

1. Betaglobin.  

A betaglobin minden emberi sejtbe fellelhető vegyület. Az összes mintát vizsgáltuk 

betaglobin szekvenciára, hogy igazoljuk a DNS daganat humán voltát.    
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2. Pozitív kontrollként humán papilloma vírus DNS vizsgálatánál standardizált HPV-

DNS mintákat használtunk (De Villiers; Zentrum für Krebsforschung, Heidelberg)   

 

3.Negatív kontrollként vizet és humán májszövetet alkalmaztunk.  

 

 

A PCR során beállított ciklusszámok a következők voltak: 

 

1.         Betaglobin und Consensusprimer: 

 

40 ciklus       denaturation : 60 sec./ 94 °C 

                      annealing     : 60 sec./ 55 °C 

                      extension     : 60 sec./ 72 °C 

 

2. HPV-16, 18:  

 

45 ciklus       denaturation : 40 sec./ 94 °C 

                      annealing     : 40 sec./ 57  °C 

                      extension     : 40 sec./ 72 °C 

 

 

A ciklusok végén a mintákat 7 percig 72 °C fokon tartottuk, majd 4 °C fokon tároltuk.   

 

3.3.3. A kontamináció elkerülése 

 

A kontamináció elkerülésére a laboratóriumi szabályokat minden esetben szigorúan 

betartottuk. A vizsgálatok egy intézet, azonos laboratóriumában történtek. Minden 

esetben kötelezően gumikesztyűt, maszkot, sapkát, köpenyt viseltünk. A minták 

kontaminációjának legkisebb gyanúja esetén a vizsgálatokat újra kezdtük. Csak egyszer 

használatos szikét, pipetta végeket és reakcióedényeket, Eppendorf-csöveket 

használtunk.   

 



 41

3.3.4. Észrevételek a PCR technika kidolgozásához 

 

A paraffinba ágyazott szövetekből nyert DNS-minta PCR-rel történő amplifikációja 

kényes, nehéz feladat. A MgCl2 koncentrációja alapvetőnek bizonyult. Feltűnt, hogy a 

DNS mennyiségnek nem kell feltétlenül nagynak lenni, mivel ilyenkor a primerek és a 

MgCl2 mennyiségét is növelni kellett, ami a PCR összetételének oly törékeny 

egyensúlyát zavarta. A ciklusszám kidolgozása is problémát jelenthet: az alacsony 

cikluszám mellett a produktumok jelei gyengék voltak, a magas cikluszám esetén a 

melléktermékek váltak zavaróvá.  

 

 

 

 

3.3.5.  Az amplifikált DNS gélelektroforézise 

 

A gél-elektroforézishez 14 µl PCR terméket és 5 µl brómfenolkék-tárolópuffert 

vegyítettünk és 2%-os TAE agargélre vittük. Az elektroforézis ideje 2 óra volt, 80 V 

mellett, és utána 20 percig inkubáltuk 0.1%-os etidiumbromid oldatban. Egy 50 bp 

(bázispár) DNS-markert futtatunk a mintákkal. A gélt 268 nm U fény mellett E 665 

típusú Polaroid filmmel rögzítettük.   

 

 

3.3.6.  A DNS transzferje az agargélről a nylon-filterre 

 

A hibridizációs Southern 1975-ben leírt metódusa alapján végeztük. Az elektroforézis 

befejezése után a gélt 30 percre SB1-pufferben (denaturálás), majd 30 percig SB2-

pufferben (neutralizálás) mostuk. Ezután felépítettük a Southern blotot: A gélt két 

10xSSC pufferben mosott Whatman papírra fektettük. A gélt paraffincsíkokkal 

izoláltuk, majd 10xSSC pufferbe áztatott nylon membránt fektetünk a gélre. A 

légbuborékok eltávolítása után, újabb két réteg Whatman papír, majd itatóspapírok, 

üveglap és végül 2 kg súly következett. A blotban az ozmotikus szívóerő hatására a 

DNS-ek a membránra kerültek. A blotot 16-18 órán keresztül hagytuk állni. Ezután a 
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membránt eltávolítottuk és a DNS-t Stratalinkerrel 3 percen át, 254 nm-es UV fénnyel 

fixáltuk (crosslinking). A blottolás teljességét a gél újbóli UV fény melletti 

ellenőrzésével komplettáltuk.   

 

 

3.4.  Southern blot hibridizáció   

 

A PCR termékek hibridizációjához és detektálásához a DIG Oligonucleotid Tailing and 

Detection Kit-et (Boehringer, Germany) használtuk. Az eljárásnak három lépcsője van:  

 

1. Az oligonukleotidák markírozása (tailing) digoxigeninnel (DIG). Az 

oligonukleotidák a vizsgált DNS egy szakaszával komplementerek, és a szteroid 

haptén DIG egy spaceren keresztül kapcsolódik ezekhez.   

 

2. A jelölt oligonuleotidák hibridizációja a célszekvenciákhoz 

 

3. A létrejött hibridek detekciója egy antitest-konjugátum (Anti-DIG-AP) 

segítségével (‚enzymelinked imunoassay“). Ebben az enzim-katalizált festési 

reakcióban az 5-bróm-4-klór-3-indolil-foszfát és nitroblau-tetrazolium-klorid 

(NBT) hozza létre a barnás-fekete színű festődési reakciót.  

 

 

 

3.4.1.  Az oligonukleotidák markírozása 

 

A markírozáshoz használt oldat összetevői voltak: 

4  µl  Reaktions-Puffer  

4  µl  Cobalt-Chlorid-oldat 

1  µl  DIG-dUTP-oldat 

1  µl  dATP-oldat  

1  µl  ca. 50 U Terminal Transferase  

5  µl  Kontroll-Oligonukleotid (100pMol Oligonukleotid) 
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Ezt az oldatkeveréket steril desztillált vízzel 20 µl-re egészítettük ki, és 30 percig 37 °C 

fokon inkubáltuk. A reakció blokkolását 1 µl glikogén-oldat és 200 µl 0.2 M EDTA-

odat (pH 8) keveréke2 µl-ének hozzáadásával értük el. Ezután az olegonukleotidákat 

2.5 µl 4 M litiumklorid-oldat és 75 µl absz. alkohol keverékével precipitátattuk, -20 °C 

fokon 2 óra hosszat. Ezután centrifugáltuk, majd 70%-os alkohollal mostuk és 

vákuumban szárítottuk. Az így markírozott oligonukleotidákat 50µl steril bidesztillált 

vízben, - 20 °C fokon tároltuk.  

 

3.4.1.1. Markírozott kontroll olegonukleotidák előállítása 

 

A kontroll DNS-alapoldat előállításához a DIG-Kit DNS kontroll anyagját 95 °C fokra 

hevítettük, majd azonnal jégre állítottuk. TE-pufferrel (pH 8) 1 : 500 higítást 

készítettünk, ami 500 pg/ml koncentrációnak felel meg. Ezt a DNS-alapoldatot 

higítottuk tovább az alábbiak szerint:  

 

1.  50 pg      =  3  µl   500 pg/ml-ból   +  27 µl    TE-puffer 

2.  10 pg      =  1  µl     50 pg/ml-ből   +  4   µl    TE-puffer  

3.   2  pg      =  1  µl     10 pg/ml-ből   +  4   µl    TE-puffer 

4.  0.4 pg     =  1  µl      2  pg/ml-ből   +  4   µl    TE-puffer 

5.  0,08 pg   =  1  µl    0,4 pg/ml-ből   +  4   µl    TE-puffer 

 

Az összes hígítási mintából 3 µl-t vittünk egy membránra és 254 nm-es UV fénnyel 

fixáltuk (crosslinking).  

 

 

3.4.2  Hibridizáció 

 

A blottolt, fixált membránokat hibridizációs oldatban (10 ml/cső) 68 °C fokon, 1 óra 

hosszat előhibridizáltuk. A keresztreakciók kivédésére 10 µl/ml Poly-A-odatot adtunk. 

Az előhibridizáció után 16-18 órán át hibridizáltunk 10 ml hibridizáció oldat, 10 µl/ml 

Poly-A-oldat és 6 µl/ml markírozott oligonukleotid keverékével, 56 °C fokon. 
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3.4.3.  Detekció  

 

A hibridizáció után a membránokat 25 °C fokon kétszer mostuk 15 ml 2xSSC/0.1% 

SDS és kétszer 15 ml 0.1xSSC/0.1% SDS oldatokkal. Ezután 20 ml mosó pufferrel 

mostuk és 30 percig 20 ml Puffer2-ben inkubáltuk. Ezt követte 30 perces inkubáció 20 

ml konjugátum-oldatban (Anti-Digoxigenin-AP-Konjugat, 1 : 5000 higításban, TA-

pufferrel), majd a nem kötött konjugátumok kimosása, 15 percig Puffer1-ben. A 

színreakció kivltásához 2 percig 30 ml Puffer3-ban, majd 20 ml festékoldattal, sötétben, 

2 óra hosszat inkubáltuk a membránokat. Puffer4-ben történő 5 perces inkubálással 

leállítottuk a festék-reakciót. A membránokat fénymásoltuk majd sötétben tároltuk.  

 

 

3.4.4 . A kontroll membránok hibridizációja és detektálása  

 

A fenti eljárás mellett, mindig hibridizáltunk és detektáltunk egy kontroll membránt, az 

oligonukleotidák korábban leírt hígítási sorozatával.  

 

 

3.5. Immunhisztokémia (IHC) 

 

Különböző prediktív faktorokat immunhisztokémiai vizsgálattal analizáltuk. Ehhez 

különböző antitesteket használtunk, eltérő kötődési pontokkal és koncentrációban (6. 

tábl.). A vizsgálat alapja minden esetben az un. Avidin- Biotin Complex (ABC) 

metódus volt.  

 

 

3.5.1.  Az Avidin - Biotin - Complex  

 

Az Avidin-Biotin festési technika egy immunperoxidáz-festési mód több lépésben. 

Először egy un. primer-antitest kötődik az un. Fab-részükön keresztül a cél antigénhez. 

Mono- és poliklonális, egérből és nyúlból származó antitesteket használunk. A második 
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lépésben poliklonális szekunder-antitestek kapcsolódnak (nyúl- vagy kecskéből nyert 

antitestek) Fab-részeik segítségével a primer antitestek Fc részeihez. A szekunder 

antitestek biotinizáltak tehát már hozzájuk kötött a biotin. A harmadik lépésben az 

avidin kötődik négy molekulán keresztül a biotinhoz. A színreakcióban szerepet játszó 

peroxidáz enzim is az avidin-biotin komplexhez, és így a szekunder antitesten keresztül 

a primer antitesthez kötődik.  

 

3.5.2.  A peroxidáz enzim színreakciója 

 

Az antigén-antitest komplexum az ABC segítségével jön létre.  peroxidáz enzim aztán 

hidrogénperoxid (H2O2) segítségével egy enzim-subsztrát-komplexet képez ami 

etilamino-karbazollal reagál, ami egy kromogén anyag és vörös precipitátumként 

jelenik meg.  

 

3.5.3  Az antitestek karakterizálása 

 

A monoklonális antitesteket egyetlen sejtklónból állítják elő, és az antigén egyetlen 

specifikus epitópjával reagálnak. A poliklonális antitesteket különféle B-limfocitákból 

nyerik, és immunhisztokémiailag eltérően viselkednek A antigén különböző 

epitópjaival reagálva magasabb szenzitivitást nyújtanak. A monoklonális antigének 

magas specificitása és egypontos kötődése fals negatív eredményeket adhat, ha az 

antigén determinánsa károsodott, vagy funkcionálisan megváltozott. Ezzel szemben a 

szenzitív poliklonális antitestek alkalmazásakor könnyen fals pozitív eredményt 

kaphatunk, nem kívánt keresztreakciók következtében.  

 

3.5.4. Az immunhisztokémiai eljárás leírása  

 

Az alapeljárás paraffin-metszetekre vonatkozik. A felhasznált oldatokat 30 perccel a 

használat előtt kell készíteni és minden egyes lépés között 3x5 perc mosás kötelező 

PBS-pufferrel. 

 

3.5.4.1. Előkészítés 
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3.5.4.1.1. Szilanizálás 

 

Miután a metszetek a főzés, mosás és inkubálások alatt különösen ki vannak téve 

károsító hatásoknak, a tárgylemezeket a szövettani minták felvitele előtt, egy adhéziót 

segítő eljárással a szilanizálással kezeltük.  

 

A szilanizálás protokollja: 

20   sec.        3 - Aminopropylethoxisilan 

5     min.       Aceton  1 

5     min.       Aceton  2  

5     min.       Aqua dest.  1 

5     min.       Aqua dest   2 

 

A tárgylemezeket egy éjszakán át 40 °C fokon szárítottuk.  

 

3.5.4.1.2.   Metszés  

 

Mikrotómmal készítettünk 4 µm-es metszeteket, melyeket 45 °C fokos vízfürdőben 

vittünk fel a szilanizált tárgylemezekre, majd egy éjszakán át, 56 °C fokon szárítottuk.  

 

3.5.4.2.  Festés 

 

3.5.4.2.1.  Deparaffinizálás és rehidrálás  

 

Miután a metszetek még paraffin maradékot tartalmaztak, ami az antigén-antitest 

reakciókat blokkolhatja ill. aspecifikus háttérfestődést produkálhat, a metszeteket egy 

rotihisztol és csökkenő koncentrációjú alkoholsorral deparaffinizáltuk és rehidráltuk.  

A deparaffinizálás protokollja: 

4 x 15  perc             Rothihystol 

2 x  5   perc             Alkohol 100 % 

2 x  5   perc             Alkohol   90 % 
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5          perc             Alkohol   80 % 

5          perc             Alkohol   70 % 

5          perc             Aqua  dest. 

 

 

3.5.4.2.2.  Az endogén peroxidáz blokkolása 

 

Az endogén peroxidáz blokkolását minden esetben el kell végezni, különben nem 

zárható ki hogy nem csak az antigénhez kötődő antitest-peroxidáz komplex festődik. 

Ehhez egy blokkoldatot használtunk (97 ml aqua dest.+ 3 ml 33% H2O2; közvetlenül a 

felhasználás előtt keverve). A 30 perces inkubációt, 5 perces mosás követte csapvízzel. 

 

3.5.4.2.3. Demaszkírozás  

 

A szövetek a formalinnal való fixálás alatt aldehid-kötéseket hoznak létre melyek az 

antigének struktúráit is „elfedik“. Az antigének szabaddá tételéhez (demaszkírozásához) 

a metszeteket túlnyomáson 5 percig főztük egy kuktában, majd egyszer vízzel és 

háromszor PBS-pufferrel 5-5 percig mostuk. 

 

3.5.4.2.4. Előinkubálás 

 

Az előinkubálás feladata a nem kívánt háttérreakciók megakadályozása volt. Az 

antitestek proteinstruktúrái előszeretettel kötődnek a preparátum kollagén és 

kötőszöveti elemeihez. Ennek gátlására marhaszérum-albumint (BSA, „bovin serum 

albumin“; 1 mg/ml) használtunk. Minden metszetre 100 µl-t pipettáltunk majd egy óra 

hosszat párakamrában inkubáltuk azokat.  

 

3.5.4.2.5. Inkubálás a primer antitestekkel 

 

Az inkubálás előtt az összes felhasznált antitestet titrálni kellett, az ideális és 

értékelhető színreakció elérése céljából. A hígítási arányokat a 6. táblázat mutatja. Az 
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antitesteket PBS-pufferrel hígítottuk és metszetenként 100 µl-t pipettáltunk fel. 12-14 

óra hosszat inkubáltuk, majd, párakamrában 4 °C fokon tároltuk.  

 

 

 

6. táblázat. 

Az immunhisztokémiai vizsgálatokhoz felhasznált primer antitestek és hígítási arányuk. 

 

Antitestek Hígítás Fa. (gyártó cég) 

VEGF - poliklonális 1:1000 Santa Cruz 

CD 34 – monoklonális 1:200 DAKO 

MIB-1 – monoklonális 1:600 Dianova 

Bcl-2 – monoklonális 1:200 DAKO 

 

 

3.5.4.2.6.  Inkubáció a szekunder antitestekkel 

 

A metszeteket PBS-Tween-Puffer (500µl/L) oldatával mostuk, majd 10 percig a 

megfelelő szérummal ( nyúl vagy kecskeszérum, 1 : 200 hígításban) inkubáltuk. Ezt 

követően egy óra hosszat a biotinilizált szekunder antitesttel inkubáltunk.  

 

3.5.4.2.7. Peroxidázreakció és festés 

 

Az inkubálást követően 30 percig Avidin-Biotin-Complex-szel inkubáltuk a 

metszeteket, majd mostuk és ezután következett a peroxidáz-reakció. Ehhez a 

metszeteket 30 percig etilaminokarbazolt tartalmazó peroxidáz-oldattal inkubáltuk. 

Mosás után a metszeteket hematoxillin-oldatba merítettük, ami a sejtmagot kékre 

színezte. Csapvízzel eltávolítva a felesleges hematoxillint a metszeteket glicerin 

zselatinnal és üveglappal fedtük és sötétben tároltuk.  

 

3.6.    Statisztika  
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A túlélési rátákat Kaplan-Meier analízis alapján, a statisztikai különbségeket Wilcoxon-

Mann-Whitney- ill. student’t teszttel számítottuk, ahol p <0.05 volt szignifikáns. 

Multivariáns, független Cox analízist végeztünk 16 variábilis paraméterrel a túlélésre és 

a remissziós válaszra. A statisztikai analízishez SPSS 13.0 software-t használtunk.  

3.7.   Felhasznált anyagok és eszközök  

 

3.7.1. Tumorszövetek 

 

A felhasznált tumorszövetek mind a freiburgi Albert Ludwig Egyetem Sebészeti 

Klinikáján 1997-1999 között kezelt betegek formalinnal fixált és paraffinba ágyazott 

bioptátumaiból és műtéti preparátumaiból származtak. Minden beteg Nauheim 

protokollon esett át, melyet 4 hét múlva reszekciós műtét követett. A hazai beteganyag 

mintáinak feldolgozása a freiburgi metódus szerint történt. 

 

3.7.2. Negatív kontrollként használt szövetek 

 

Az immunhisztokémiai vizsgálatokhoz appendix- és tonsilla-szöveteket, a PCR 

vizsgálathoz májszövetet használtunk. A szövetek formalinnal fixált, paraffinba 

ágyazott minták voltak, a patológiai intézetben tárolva.  

 

3.7.3. Oligonukleotidok  

 

3.7.3.1. Oligonukleotid - primerek 

 

A primereket a B & G-Biotech GmbH (Freiburg, Németo.) szállította. A primereket 10 

mM-os alapoldat formájában -20 C°fokon tároltuk.  

 

Primerek  Oligonukleotid szekvenciák 

HPV-Cons. GP 5.1 : 5’ TTTGTTACTGTGGTAGATAC 3’ 

GP 5.2 : 5’ GAAAAATAAACTGTAAATCA  3’ 

 méret: 139-154 bp, van der Brule (1990) után 
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HP-16   5 ‘ TCAAAAGCCACTGTGTCCTG 3’ 

 5 ‘ CGTGTTCTTGATGATCTGCA 3’ 

 méret: 120 bp, Young (1989) után 

HPV-18   5’ CAGTATACCCCATGCTGCATGCC  3 ‘ 

 5’ CGGTTTCTGGCACCGCAGGCACC 3’ 

  méret: 160 bp, McNicol (1988) után  

betaglobin   PC 03 : 5’ ACACAACTGTGTTCACTAGC 3’ 

 PC 04 : 5’ CAACTTCATCCACGTTCACC 3’ 

 méret: 110 bp, Saiki (1985) után 

 

3.7.3.2  Oligonukleotid-szondák (hibridizációhoz) 

 

 szondák  Oligonukleotid szekvenciák   

HPV-16   5 ‘ CATAATATAAGGGGTCGGTGGACCGGT 3’ 

 Anceschi (1990) után 

HPV18   5 ‘ CAGACTCTGTGTATGGAGACAC 3’ 

 McNicol (1990) után  

Betaglobin  19 A: 5’ CTCCTGAGGAGAAGTCTGC 3’ 

 Saiki (1986) után    

 

3.7.4  Kitek 

 

3.7.4.1. QIAamp DNA Mini Kit a DNS extrakcióhoz 

 

Proteinase K   20 mg/ml = 600 mAU/ml  

 Tritirachium album, 10 mM Tris-Cl-ban, pH 7.5  

 1.25 ml 

AL-Puffer   chaotropes sóoldat  12  ml  

AT-Puffer   Tris-Cl-tartalmú Lysepuffer a Proteinase K-hoz   10  ml 

AW 1-Puffer  chaotroper sótartalmúr mosópuffer  19 ml 
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AW 2-Puffer                Mosópuffer natriumaziddal   13 ml 

AE-Puffer   Elutions-Puffer (TAE-Puffer)  22 ml 

 

 

3.7.4.2. Qiagen - PCR - Kit  

 

 Taq-DNS-Polymerase (5 U/µl) enzim 

 10x PCR-Inkubációs puffer 

 Q-oldat 

 Magnéziumklorid-oldat, 25 mM  

 

 

3.7.4.3. DIG Oligonukleotid Tailing Kit, Boehringer, Mannheim 

 

 1. 5x Reaktions-Puffer, 100 µl  1 M  káliumkakodilát 

 0.125 M Tris-HCl 

 1.25 mg/ml marhaszérum-albumin, pH 6.6 

 2.  CoCl2-oldat, 100 µl  25 mM kobaltklorid 

 3.   DIG-dUTP-Lösung, 25 µl  1 mM DIG-dUTP  

 4.  dATP-Lösung, 25 µl  10 mM dATP  Tris-Pufferben 

 5. Terminale Transferase, 25 µl   Terminale Transferase 50 U/ µl in 

  0.2 M Kaliumkakodylat 

  1 mM EDTA 

  200 mM Káliumklorid 

  0.2 mg/ml marha-szérumalbumin, pH 6.5  

  Glicerin 50 % (v/v) 

 

 6.  Kontroll-Oligonukleotid      

unmarked, 25 µl  

  5’-pTTGGGTAACGCCAGGGTTTTCCCAGTCACG -      

  OH-3, lac Z Region-homolog-30mer, 20pM 
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 7.  Kontroll-Oligonukleotid 

tailed, 20 µl  

  DIG-dUTP/dATP tailted Oligoinukleotid, 2.5 pM/µl           

 8.  Kontroll-DNS, 20 µl  supercoiled pUC-18 DNA , 0.25 mg/ml in 

 10 mM Tris-HCl,  pH 7.6 , 1 mM  EDTA 

 9.  Glycogen-oldat, 50 µl  20 mg/ml  

10. DNA-higítópuffer, 1 ml  Heringssperma-DNA, 50 ug/ml in 

 10 mM Tris-HCl  

 1 mM EDTA, pH 8.0 

11.  poly (A)-oldat, 1 ml  10 mg/ml  

 

 

3.7.4.4. DIG Nukleotid Acid Detection Kit, Boehringer Mannheim 

 

 

 1.  Markierte Kontroll-DNA, 50 µl  

 linealisierte pBR328-DNA markierte mit Digoxigenin entsprechende Standard-  

Arbeitsvorschrift. 1 µg DNA-Template und ca. 260 ng markierte DNA 

 2. DNA-Verdünnungspuffer, 1 ml 

Hernigssperma - DNA , 50 µg/ml in 10 mM Tris-HCl und 1 mM EDTA, pH 8 

 3.   Anti-DIG-AP-Konjugat, 200 µl  

polyklonale Schaf-Anti-Digoxigenin -Fab-Fragmente,  

konjugiert mit alkalischer Phosphatase, 750 U/ml 

 4.  NTB/BCIP-Stammlösung, 1 ml 

5-Brom-4-chlor-3-indolyl-phosphat/Nitroblau-Tetrazoliumsalz in 

67 % Dimethylsulfoxid ( v/v )  

 5.  Blocking Reagenz, 50 g 
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3.7.4.5.  ABC-Kit, Vector Burglingame, CA, USA 

 

 

Blocking Serum (normales Serum)                    3 ml 

Biotinylated Anti-Immunglobulin                     1 ml 

Avidin (DH)                                                       2 ml 

Biotinylated Horseradish Peroxidase                 2 ml 

 

 

3.7.5.  Pufferek és alapoldatok 

 

3.7.5.1. Pufferek és alapoldatok a PCR-hez és a hibridizációhoz  

 

  Puffer- és alapoldatok    összetétel / pH 

  SB 1 denaturáló 

  Inkubáció-puffer  

  0.5 M NaOH  

  1.5 M NaCl 

  SB 2  neutralizáló 

  Inkubáció-puffer 

  1 M Tris-HCl 

   1.5 M NaCl                                     pH 8.0                  

  50xTAE-Puffer    2 M Tris-Base  

  1 M ecetsav 

  50 mM EDTA                                 pH  8.3 

  20xSSC     3 M NaCl 

   300 mM  Na-Citrát                        pH  7.0 

   Puffer 1 (hibridizációhoz )    0.1 M  Maleinsav 

   0.15 M NaCl                                  pH  7.5  

   Block-Stamm-Lösung (alapoldat)    Blokkreagens  10% (w/v)  Puffer 1-ben 

   Hibridizáló-Puffer     5xSSC  

    Blokkreagensens             1% (w/v) 
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    N-Laurylsarkosin,         0.1% (w/v) 

    SDS                             0.02% (w/v)              

   Puffer 2 (detekcióhoz)     Block-SL 10% (w/v)  Puffer 1-ben 

   Puffer 3 TBS-Puffer    0.1 M  Tris-HCl 

0.1    M NaCl 

   0.05 M MgCl2 x 6 H2O                pH  9.5  

  Puffer 4 TE-Puffer     0.01 M  Tris-HCl  

   0.001 M EDTA                      pH  8,0 

  mosópuffer (detekcióhoz)    0.3% Tween 20 Puffer 1-ben 

  festékoldat (detekcióhoz)    20 µl/ml NBT/BCIP-alapoldat  

   Puffer 3 (TBS) -ban 

 

 

3.7.5.2   Immunhisztokémiai pufferek és alapoldatok 

 

   20x PBS-oldat    NaHPO4 x 2 H2O        29.25 g 

   KH2PO4                        4.90 g 

   NaCl                           160.00 g  

   ad aqua dest.               1000 ml      pH  6,8 

  DMSO/Triton-alapoldat    DMSO                            90 ml 

   Triton X 100                   10 ml                       

  1 x PBS-oldat (GL)     20xPBS                          50 ml    

   DMSO/Triton SL             4 ml 

   aqua dest.                     950 ml 

  Albumin bovine (marhaalbumin)    Albumin                          20 mg 

 

   1x PBS-GL                     20 ml 

 

  Blokkoló-oldat     H2O2  30%                      3 ml 

    aqua dest.                     100 ml 
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  20x Acetat-puffer     Ecetsav abs.              1.097 ml 

    Natriumacetát             14.82 g 

    ad aqua dest.               100 ml 

  Chromogen-oldat     Acetatpufferalapoldat                           5ml 

    ad aqua dest.                                    100 ml 

    + 3- Amino-9-Ethylcarbazol             30 mg    

    in DMSO / Triton                                2 ml 

    +  H2O2                                             20 µl 

   Citrátpuffer-alapoldat A     Citromsavmonohidrát                       21.1 g 

   ad aqua dest.                                  1000  ml 

   Citrátpuffer-alapoldat B    Natriumcitrát-dihidrát                     29.41 g 

   ad aqua  dest.                                 1000 ml 

   Citrátpuffer-oldat    Citrátalapoldat A                               15 ml 

   ad aqua dest.                                  1000 ml 

   mit Citrátalapoldat  B               pH  6.0 

 

 

3.7.6.  DNS-hosszméterek 

 

  DNA – hosszméter   Firma 

  DNA-standard XIII-50 bázispár-marker (base-pair ladder) 

  250 µg/ml   

  Fragmentum-hosszak : 2642 , 750 , 500 , 250 , 200 , 150 ,100 , 50 

  Boehringer  

 

 

3.7.7.  PCR Nukleotid Mix  

 

PCR Nukleotid Mix                                                                          Boehinger     

dATP, dCTP, dGTP, dTTP   aa. 10 mM                                                                
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4.   Eredmények 

 

4.1. A vizsgált betegek kliniko-patológiai paraméterei 

 

 

A Nauheim protokollon és reszekciós műtéten átesett 26 beteg 47 szövetmintája került 

feldolgozásra. A műtét legalább 4 héttel a RCT után történt. Az összes klinikai adat a 

betegek kórlapjaiból, műtéti naplóból és patológiai leleteiből származik.  

 

 

4.1.1. Klinikai adatok 

 

A betegek átlagos életkora 60.6 év (60.5 a férfiaknál, 61.8 a nőknél) volt. Huszonhárom 

férfi (ffi) és három női (nő) beteget kezeltünk. Laphámrák 17 esetben (14/3 = ffi/nő) 

(65.4%), adenokarcinóma 9 esetben (9/0 = ffi/nő) (34.6%) igazolódott. Az anatómiai 

lokalizáció a következő volt: felső harmad: 0, középső harmad 9 (7/2 = ffi/nő) (34.6%), 

míg alsó harmad 17 (16/1 = ffi/nő) (65.4%) eset.  

 

A kísérő betegségeket a 7. táblázat mutatja. A bevallott alkoholizmus és dohányzás a 

betegek felét érintette további egynegyedük alkalmi fogyasztóként aposztrofálta magát. 

A relatíve fiatalnak mondható átlagéletkor ellenére ezek a betegek 42%-ban szív- és 

érrendszeri betegek voltak. Rossz szociális körülményt harmaduknál tudtunk feltárni. A 

hipovitaminózis, a nyomelemhiány, az antioxidánsok hiánya, mint etológiai faktor 

ezeknél a betegeknél komolyan felmerül, tekintettel a magas alkohol, kátrány és 

tanninbevitelre. Közel 20%-ban észleltünk GERD-re utaló jeleket, ami megfelel a 

populációs átlagnak. Barret-adenokarcinóma egy esetben volt észlelhető.  

 

 

 



 57

 

 

7. táblázat. 

A nyelőcsőrákos betegek kísérőbetegségei 
GERD: gastro-esophageal reflux disease 
  

Kísérő betegség  Betegszám n=26 

         ( % ) 

  Férfi/nő 

Alkoholizmus   12  (46.1%)     11/1 

Nikotinizmus   14  (53.8%)     13/1 

Szív- és érrendszeri betegségek   11  (42.3%)       9/2 

GERD     5  (19.2%)       4/1 

Anyagcsere betegség     5  (19.2%)       5/0 

Neurológiai betegség     2   (7.7%)       2/0 
 

A preoperatív staginghez (stádium meghatározás) a betegek endoszkópos vizsgálaton és 

biopszián, endoluminális ultrahangvizsgálaton és CT-n estek át. Az egy cm-nél nagyobb 

nyirokcsomókat patológiásnak tekintettük. Az un. restaging a műtét előtt történt, 4 

héttel a RCT után. A tumor massza és a patológiás nyirokcsomók számának 

csökkenését értékeltük. A nyelőcsőrák stádiumbeosztását az 8. táblázat, a staging 

eredményeket a klinikum függvényében 9. táblázat, míg a RCT-ra adott válasz 

függvényében a 10. táblázat foglalja össze. 
 

8. táblázat.  A nyelőcsőrák UICC/AJCC stádiumbeosztásai a T, N és M stádium 

alapján (Ryzk, 2007).  T: tumor, N: nyirokcsomó, M: távoli metasztázis 

Stádiumok T N M 

St. I.  T1  N0  M0.  

St II/A  T2  N0  M0  

  T3 N0  M0 

St. II/B T1 N1 M0 

  T2 N1 M0 

St. III. T3 N1 M0 

  T4 N1 M0 
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St. IV/A T1-4 N1 M1a 

St. IV/B T1-4 N1 M1b 

 

9. táblázat. A remisszió mértéke a RCT előtti kliniko-patológiai paraméterek 

függvényében.  CR = complete response, PR = partial response, NR = no response, P = progresszió 

 CR PR NR P 

Stadium II/a 0 2 2 2 

Stadium II/b 5 3 0 0 

Stadium III 2 5 4 1 

T1 0 1 0 0 

T2 5 3 1 0 

T3 2 3 5 3 

T4 0 3 0 0 

N0 1 3 2 2 

N1 6 7 4 1 

Planocell.cc.. 4 7 5 1 

Adenocc. 3 3 1 2 

G1 0 1 0 0 

G2 6 8 3 1 

G3 1 1 3 2 

Össz. 7 10 6 3 

% 26.9 % 38.5% 23.1% 11.5% 

 

 

10. táblázat. 

 A remisszió mértéke a TN(M) stádiumbeosztás szerint neoadjuváns kezelést követően. 
CR = complete response, PR = partial response, NR = no response, P = progression 

* P = planocell.cc., A = adenocc. 

R0: nincs mikroszkópikus reziduális tumorsejt, R1: kimutatható mikroszkópikus reziduális tumorszövet, 

R2: makroszkópos reziduális tumorszövet.  
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No.  Remisszió  TN stadium 
CRX előtt 

TN stadium 
CRX után 

R stádium Szövettan * 

1 CR T3N0 T0N0 R0 P 
2 CR T2N1 T0N0 R0 A 
3 CR T3N1 T0N0 R0 P 
4 CR T2N1 T0N0 R0 P 
5 CR T2N1 T0N0 R0 P 
6 CR T2N1 T0N0 R0 A 
7 CR T2N1 T0N0 R0 A 
8 PR T3N1 T3N0 R0 A 
9 PR T2N0 T1N0 R0 P 
10 PR T2N1 T1N1 R0 A 
11 PR T4N1 T3N1 R1 P 
12 PR T3N1 T2N0 R0 P 
13 PR T3N0 T2N0 R0 P 
14 PR T1N1 T3N0 R0 A 
15 PR T2N0 T1N0 R0 P 
16 PR T4N1 T3N0 R1 P 
17 PR T4N1 T3N0 R1 P 
18 NR T3N1 T3N1 R1 A 
19 NR T3N0 T3N0 R0 P 
20 NR T2N0 T2N0 R0 P 
21 NR T3N1 T3N1 R1 P 
22 NR T3N1 T3N1 R2 P 
23 NR T3N1 T3N1 R0 P 
24 P T3N0 T3N1 R1 A 
25 P T3N0 T3N1 R2 A 
26 P T3N1M0 T2N1M1 R2 P 

 

 

4.1.2.  A neoadjuváns kezelésre adott tumorválasz  

 

A reszponder betegeknél a patológiai vizsgálat teljes tumor remissziót igazolt, azaz a 

műtéti preparátumban nem volt fellelhető tumorsejt. A nyirokcsomók is tumor mentesek 

voltak. A részleges remissziót mutató betegek esetében un. „downstaging” következett 

be, azaz a RCT előtti és utáni tumor stádium alacsonyabb értéke felé tolódott el. Ezt az 

jelentette, hogy vagy a tumor mérete, vagy patológiásnak tekintett nyirokcsomóinak 

száma csökkent. A remissziót nem mutató betegek stádium értéke nem változott. A 

progressziót mutató betegeknél a stádium értéke romlott (lsd. 10. tábl.)  
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A betegek 65.4%-a a kezelésre jól reagált és több mint egynegyedük teljes remissziót 

mutatott. Egy beteg kivételével akinél aplázia miatt a kezelést meg kellet szakítani, az 

összes beteg jól tolerálta a RCT-t. A adenokarcinómás betegek nagy száma azt mutatja, 

hogy a daganat szövettani típusa nem döntően meghatározó tényezője a 

tumorválasznak. Ez ellentmond Siewert 2001-ben közölt publikációjának, melyben a 

hisztológiai típust független prognosztikátornak tartotta, igaz ezer beteg adatai alapján. 

A remissziót valamilyen fokban mutató betegek között az adenokarcimóma aránya 

41%-os volt, függetlenül a betegség stádiumától. A CR csoportban az összes 

nyirokcsomó tumormentes lett/maradt (7/7), a PR csoport 10 betegénél 3-ról 8-ra 

emelkedett az N0 stádiumok száma. A remissziót nem mutató estekben az N status 

stagnált, míg a progressziót mutatóknál két esetben N1 stádium alakult ki, egy esetben 

távoli metasztázis is megjelent. Ismerve, hogy a RCT utáni nyirokcsomó-stádium 

független prognosztikai faktornak számít (Chirieac at al., 2005; Yan at al., 2006, Aiko 

at al., 2007), érthető a remissziót mutató betegcsoport kedvező nyirokstátusza. A hét 

reszponder beteg mindegyikében R0 reszekció volt lehetséges. A PR csoportban tízből 

három esetben volt R0 a reszekció. A remissziót nem mutató hat betegnél egy esetben 

palliatív R2, két esetben R1 reszekció történt. A progressziót mutató három beteg 

egyikében sem lehetett R0 reszekciót elérni (két R2, egy R1) (lsd.10. tábl.)  

 

 

4.1.3.   Perioperatív és posztoperatív kórlefolyás  

       

A műtéti megoldás 24 beteg esetében transztorakális nyelőcsőreszekció volt, Akiyama 

szerint képzett és felvitt csőgyomor-pótlással, nyaki anasztomózissal. Hagyományos 

kétmezős nyirokcsomó-disszekció a műtét obligát részét képezte. Nyolc esetben tápláló 

katéter-jejunosztómiát készítettünk. Két esetben transzhiatális megoldást választottunk. 

 

A posztoperatív lefolyás 15 esetben eseménytelen volt. Három esetben kényszerültünk 

reoperációra (11%), melynek indikációi: anasztomózis-varratelégtelenség, empyema és 

chylothorax valamint a felhúzott gyomorcső ischemiás nekrózisa voltak. A 

varratelégtelenség miatt explorált beteget később újból reoperáltuk. A szövődmények 
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között leggyakrabban pulmonális eredetűek voltak: légzési elégtelenség, pneumonia, 

mellkasi folyadékgyülem, empyema 7 beteget (27%) érintett.  Öt esetben (19%) 

tracheostomát készítettünk. Két esetben észleltünk radiológiailag varratelégtelenséget, 

klinikai jel nélkül. Ezek a betegek stent behelyezése mellet gyógyultak. A posztoperatív 

komplikációkat és a miattuk végzett beavatkozásokat a 11. táblázat foglalja össze.    

 

A posztoperatív mortalitás (a műtétet követő 30 napon beüli halálozás) 3.8% volt, ami 

egy beteg elvesztését jelenti. Három további beteg halt meg két hónapon belül: ketten 

légzési elégtelenség, míg egy beteg több szervi elégtelenség (MOF) tünetei között.   

 

11. táblázat. 

Poszoperatív szövődmények és beavatkozások RCT és reszekciós műtéten átesett 

nyelőcsőrákos betegeknél. (n=26) *csak radiológiailag igazolt, klinikai jelet nem adó 

varratelégtelenség, melyek stent behelyezésre gyógyultak 
 

Posztoperatív szövődmények stádium II/a  stádium II/b stádium III

Anastomózis varratelégtelenség         2* 1 

Aspirációs pneumonia 2 1 1 

Respiratórikus elégtelenség  2 1 

Szepszis   1 

Pleurális folyadékgyülem  1 1 

Mediastinitis 1   

Gyomorcső ischemia 1   

Dysphagia   1 

Szövődmények miatt végzett 

beavatkozások 

stádium II/a stádium II/b  stádium III

Reoperáció 1  2 

Tracheostomia 1 2 2 

Stent behelyezés   2  

PEG   1 
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4.2.   HPV - prevalencia 

 
 

Huszonhat betegnél végeztünk humán papillomavírus DNS vizsgálatot. A paraffinba 

ágyazott formalin-fixált szövetekből a 2.2. fejezetben leírtak alapján nyertünk DNS-t. A 

DNS meghatározás részeként betaglobin primerrel, majd HPV típus-specifikus 

primerekkel végeztünk PCR vizsgálatot. Ennek kapcsán 100-200 ng DNS-t vizsgáltunk. 

Az amplifikált DNS mintákat agár gélen futtattuk, majd Southern blot hibridizációval 

végeztük kontrollt.  

 

A betaglobinszekvencia 110 bp (bázispár) hosszúságú volt.  

A HPV consensusprimer a 26 vizsgált esetből 6-ban mutatott HPV-fertőzöttséget (23%) 

(140 bp). Öt esetben (19.2%)  HPV-16 típus, míg egy esetben (3.8%) HPV-18 

igazolódott. A vizsgált 26 betegből 20 (77%) HPV-negatív volt (hibridizációs 

eredmény) .  

 

 

4.2.1 Betaglobin  

 
 

Minden fent említett próba estében először 110 bp hosszúságú primerekkel a betaglobin 

jelenlétét kellett igazolnunk A minden emberi sejtben megtalálható betaglobin alkalmas 

a DNS kontrolljára. A betaglobin exon-1 szekvenciája szolgált célul a primereknek. 

100-200 ng közti DNS-t használtunk fel.   

 

A betaglobin az összes vizsgált 26 esetben (100%) kimutatható volt (1. ábra) 
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1.ábra:   110 bp hosszúságú betaglobin szekvencia nyelőcsőrákban.  
 

1.  Planocelluláris karcinóma, G 2 

2.  Planocelluláris karcinóma, G 2 

3.  Adenokarcinóma, G 3 

4.  Planocelluláris karcinóma, G 2 

5.  Adenokarcinóma, G 1  

6.  Adenokarcinóma, G 2 

7.  Planocelluláris karcinóma, G 2  

8.  Planocelluláris karcinóma, G 2  

9.  Planocelluláris karcinóma, G 3 

 

N =  negatívkontrol (H2O) 

P =  pozitívkontrol (cervixkarcinóma)   

M = 50 bp - DNA Ladder 

 

 

4.2.2.  HPV-kimutatás consensus primerekkel 

 

Minden mintát megvizsgáltunk un. consensus primerekkel. A GP5+/GP6+ primerpárok 

célszekvenciája számos malignus HPV-típusban (6,11,16,18,31,33 stb.) felelhető 

homológ L-1 régió (ORF- opening reading frame). A PCR vizsgálat után HPV-16/18 

oligonukleotid-keverékkel végeztünk Southern blot vizsgálatot. Az eredmények a 

specifikusan elvégzett HPV-16 és HPV-18 vizsgálatokkal korreláltak. Hat esetben 

igazoltak a consensus primerekkel végzett vizsgálatok HPV-fertőzést.  
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4.2.3. HPV-16 kimutatás 

 

A consensus primerekkel kiszűrt HPV-pozitív tumorokat specifikus primerekkel és 

oligonukleotidákkal vizsgáltuk. A vizsgált cél szekvencia a transzkriptált virális DNS 

E7 régiója volt, ami a HPV-ban típus-specifikusan eltérő. A HPV-16 típus esetében 120 

bp hosszúságú szekvenciát amplifikáltunk és később hibridizáltunk.   

 

A HPV-pozitív mintákból 5 esetében igazolódott HPV-16 fertőzés (83.3%). Mind PCR, 

mind Southern blot hibridizációval igazoltuk a fertőzés jelenlétét (double evidence 

method) 

 

A. 

 
 

 

 

B. 
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2. ábra. 

HPV-pozitív nyelőcsőrákos esetekben igazolt HPV-16 fertőzés (120 bp). 

A.: ethidiumbromiddal festett agár gél amplifikált HPV-16 DNS szekvenciákkal 

B.: A fenti szekvenciák Southern blot metódussal hibridizált és szondázott képei.   

 

 
PR betegcsoport (részleges remisszió): 

1. Planocelluláris karcinóma,  G 2    

2. Planocelluláris karcinóma,  G 2    

3. Planocelluláris karcinóma ,  G 2.   

 

CR betegcsoport (teljes remisszió): 

4. Adenokarcinóma,  G                     

5. Planocelluláris karcinóma, G 2      

6. Planocelluláris karcinóma, G 2     

 

 

 

M   =     50 bp DNA-Ladder  

N    =    negatívkontrol (H2O) 

P 1 =    1 ng     HPV-16-DNS 

P 2 =    500 pg HPV-16-DNS  

 

Eredmény: 

Az 1., 2., 3., 5., és 6. laphámrák minták HPV-16 pozitívak.  

 

 

4.2.4. HPV-18 kimutatás  

 

Egy további HPV-típusspecifikus primerpárral a malignus daganatokban előforduló 

másik HPV-típust kerestük. A HPV-18 kimutatása a HPV-16 kimutatásának 

protokollját követte. 
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A. 

 
  

B.  

 
 

3. ábra. 

HPV-pozitív nyelőcsőrákos esetekben igazolt HPV-18 fertőzés (160 bp). 

A.: ethidiumbromiddal festett agar gél amplifikált HPV-18 DNS szekvenciákkal 

B.: A fenti szekvenciák Southern blot metódussal hibridizált és szondázott képei.  

 
CR betegcsoport (teljes remisszió): 

1. Adenokarcinóma,  G 1               

2. Planocelluláris karcinóma, G 2     

3. Planocelluláris karcinóma, G 2     

 

PR betegcsoport (részleges remisszió): 

4. Planocelluláris karcinóma,  G 2   

5. Planocelluláris karcinóma,  G 2   

6. Planocelluláris karcinóma,  G 2.   

 

 

M   =     50 bp DNA-Ladder  
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N    =    negatívkontrol (H2O) 

P 1 =    1 ng     HPV-16-DNS 

P 2 =    500 pg HPV-16-DNS  

 

 

Eredmény: 

Az 1. sz. adenomarcinóma minta HPV-18 pozitív.  

 

4.2.5   Összefüggések a klinikai paraméterekkel 

 

A vizsgált 26 daganatból 6 esetben (23%) igazolódott HPV-fertőzöttség. Öt minta volt 

HPV-16-pozitív, mindegyik laphámrák. Az egyetlen HPV-18 pozitív minta 

adenokarcinómából származott. Az összes laphámrák közepesen volt differenciált (G2), 

az adenokarcinóma, mely Barrett-mukózában alakult ki magasan differenciált. A 

laphámrákok közül három a középső harmadban helyezkedett el, kettő az alsóban, ami a 

HPV-ok feltételezett patogenézisét ismerve nem várt eredmény. A HPV-fertőzöttek 

átlagéletkora 57.5, közülük négyen szív- és érrendszeri betegek, egyikük soor-

oesphagitissel. A műtét és a gyógyulás az összes beteg esetében komplikációmentes 

volt. Három beteg a komplett reszponder, három s részleges reszponder-csoportban 

volt.     

 

 

4.3.  Immunhisztokémiai eredmények 

 

A vizsgálatok során 21 preoperatív és 26 műtéti preparátumot vizsgáltunk. Öt esetben 

nem leltünk fel preoperatív bioptátumot. Ugyan minden operatív – néhány helyen, mint 

„posztoperatív“ lettek jelölve – anyagot megvizsgáltunk, a reszponder csoport 

anyagaiban több a RCT után visszamaradt hegszövet marginális zónájából vett 

anyagmintát kellett értékelnünk, miután itt nem volt fellelhető tumorszövet.   

 

Minden megfestett metszetet ugyanaz a patológus szakorvos (dr. C. Ihling – 

Pathologisches Institut, Albert-Ludwigs Universität, Freiburg) nézte át, s jelölte ki a 
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vizsgálandó részeket (hot plot areas). A kiértékelés SIS-Analysis-Program segítségével 

történt. Egy video rendszer segítségével 200x nagyítás mellett a vizsgált látómezőket 

egy monitoron néztük át, s jelöltük a keresett sejteket. Látómezőnként 250-300 sejtet 

számoltunk, így az öt vizsgált látómező 1250-1500 sejt számlálását garantálta.  

 

A vizsgált faktorok expressziójának kifejezésére a pozitív tumor sejtek/összes számlált 

tumor sejt hányadosát Index-ként aposztrofáltuk és hivatkozunk rá a későbbiekben.   

 

 

4.3.1.  VEGF 

 

4.3.1.1.  Immunhisztokémiai eredmények 

 

A VEGF expresszió kimutatására poliklonális antitesteket használtunk, 1:1000 

hígításban. negatív kontrolként appendix szövetet és antitestekkel nem kezelt tumor 

szövetet használtunk. Pozitív kontrollként carotis szövetet alkalmaztunk. A VEGF 

expressziót indexként határoztuk meg.  

A preoperatív VEGF index átlaga 23.4, míg a posztoperatív átlag 26.2 volt. Ez a RCT 

után egy 1.9-os emelkedést mutat.  

   

4.3.1.2.  VEGF expresszió összefüggése a klinikai paraméterekkel   

 

Kilenc adenokarcinómát és 17 laphámrákot vizsgáltunk. A preoperatív VEGF index 

átlaga adenokarcinómák esetében 26, míg laphámrákok esetében 21.9 volt. A 

postoperatív eredmények: 35 és 22.1. Az adenokarcinómák posztoperatív VEGF 

expressziója szignifikánsan magasabb volt (12. tábl.) 

 

 

 

 

12. táblázat: 

 Preoperatív- és posztoperatív VEGF expresszió a szövettani típus függvényében.  



 69

n = betegszám (össz.: 21) 

 

 

 n  VEGF Index 

 preoperatív 

n   VEGF Index 

  posztoperatív 

Adenokarcinóma   8      26.0  9        35.0  p=0.032 

Planocelluláris karcinóma 13      21.9 17        22.1 

 

 

 
 

 

4. ábra. 

A nyelőcsőrák laphákarcinómájának VEGF expressziója.  
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5. ábra.  

Nyelőcsőrák adenokarcinómájának VEGF expressziója 
 

A reszpondercsoport preoperatív VEGF indexe 10.7, a részleges reszpondereké 18.3, 

míg a remisszió nélküli, vagy progressziót mutató betegeké 36.5. A posztoperatív 

VEGF index 17.4 volt a PR, és 35.0 a NRP csoportban (13. tábl.)   

 

 

13. táblázat. 

VEGF expresszió a tumorválasz függvényében.  
CR = komplett remisszió, PR = részleges remisszió, NRP = remisszió hiánya vagy progresszió  
p< 0.05 CR vs. NRP  és PR vs. NRP a preoperatív (lsd. 10. tábl.) 

 

        CR       PR    NRP 

VEGF Index 

preoperatív 

      10.7      18.3      36.5 

VEGF Index 

posztoperatív  

      ____ 

 

     17.4      35.0 
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A preoperatív VEGF expresszió a CR/NRP (p=0.013) és az PR/NRP (p=0.028) 

csoportok között szignifikáns volt (14. tábl.) 

 

 

14. táblázat. 

Preoperatív VEGF index a tumorválasz függvényében (n=21). 
SD =  standard deviáció, p< 0.05= szignifikáns  

CR = komplett remisszió, PR = részleges remisszió, NRP = remisszió hiánya vagy progresszió 

p*< 0.05 CR vs. NRP és p**< 0.05 PR vs. NRP  

 

 

tumorválasz (response)               VEGF        SD 

               CR 

 

                  10.7 

                        p*=0,013 

     12.06 

               PR      

 

                  18.34 

                        p**=0,026

        9.5 

              NRP                   36.68        12.1 

 

 

 

4.3.2   CD 34  

 

4.3.2.1. Immunhisztokémiai eredmények 

 

A vizsgált daganatok vaszkularizációját, azaz éredény-sűrűségüket az MVD 

(microvessel density) segítségével írhatjuk le. Ehhez monoklonális anti-CD34 

antitesteket használunk amelyek az endotéliális glikoprotein-membrán CD34-

komplexéhez kötődnek. Az immunreakció után a pozitív sejtek vörös színűre festődtek 
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(6. és 7./a,b,c ábrák). Negatív kontrollként antitest nélküli tumor- és tonsilla-szövetet 

használtunk. Pozitív kontrollként tonsilla-szövetet alkalmaztunk  

 

Az értékeléshez fénymikroszkóp alatt 100x nagyítás mellett kerestük meg a magas 

érsűrűségű területeket (hot spot region), majd 200x nagyítás mellett értékeltük ki. Az  

MVD számításhoz átlagban 10-12 hot-spot területet számoltunk át (szemben a korábban 

elfogadott 5 területtel). Csak preoperatív bioptátumokat vizsgáltunk.  

 

 

 

 
 

6. ábra. 

Nyelőcső adenokarcinómájának CD34 expressziója   
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a. 

 
 

b. 
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c. 

 
 

7 /a, b, c ábrák. 

Nyelőcső laphámrákjának CD34 expressziója 

 

 

4.3.2.2.  A CD34 index összefüggése a klinikai paraméterekkel  

 

 

A preoperatív átlag CD34 index 16.7 volt. Adenokarcinómák CD34 indexe 23.9, míg a 

laphámrákoké 12.3 volt. Ez az adenokarcinómák vaszkularizáltsága mellett szól, ami 

egyben a tumor jobb vérellátását is jelenti.    

 

A tumorválaszt tekintve a 15. táblázat foglalja össze az eredményeket. Szignifikáns 

különbség a CR /NRP csoport között adódott (p§ = 0.047). Ez amellett szól, hogy a 

remissziót mutató csoportban a tumor gyengébb vérellátású s ezáltal RCT-ra 

érzékenyebb.   

 

15. táblázat. 

CD34 Index a tumorválasz függvényében (n = 21). 
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SD = standard deviáció, p < 0,05 = szignifikáns,  

p§ = szignifikancia a CR / NRP között  

CR = komplett remisszió, PR = részleges remisszió, NRP = remisszió hiánya vagy progresszió 

 

tumorválasz 

(response) 

     CD34 expresszió                SD 

          CR               10.92 

                         p§ = 0,047 

 

      5,28 

          PR               18.97                             10,98 

         NRP               18.16        5,76 

 

4.3.2.3. VEGF és CD34 expresszió korrelációja 

 

A preoperatív VEGF expresszió és a MVD egyértelmű korrelációt mutatnak a 

különböző betegcsoportokban (16.tábl. és 8. ábra).   

 

16. táblázat. 

VEGF index és MVD (CD34 expresszió) a tumorválasz függvényében.  
CR = komplett remisszió, PR = részleges remisszió, NRP = remisszió hiánya vagy progresszió 

p<0.05 CR vs. NRP, p< CR vs. PR, PR vs. NRP a VEGF csoportban 

p<0.05 CR vs. NRP az MVD csoportban 
 

    CR 

 

    PR 

 

   NRP 

VEGF-Index  

preoperatív 

    10.7     18.3    36.5 

MVD (CD34-expresszió) 

preoperatív 

    10.9     18.9    18.1 

 

. 

. 
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8. ábra: VEGF-Index és MVD ( CD34 expresszió) (n=21) 
PRE = preoperatív bioptátumok értékei 

No. 1.-5. = CR, No. 6.-13. =  PR, No. 14.-21. = NRP.  

CR = komplett remisszió, PR = részleges remisszió, NRP = remisszió hiánya vagy progresszió 

 

4.3.3.  MIB-1  

 

4.3.3.1.  Immunhisztokémiai eredmények  

 

A sejtproliferáció markereként a nukleáris Ki-67 antigén elleni MIB-1 antitestet alkalmaztuk. 

A festés utána pozitív sejtek színe sötétbarna. Negatív kontrollként antitest nélküli nyelőcső- 

és tumorszövetet használtunk. Pozitív kontrollként normális nyelőcső-mukóza peribazális 

sejtjeit használtuk. A proliferáció indexet (PI) a daganatszövet 10 különféle látóterében 

számoltuk. Proliferáció indexként az MIB-1 expresszió százalékát (pozitív/összes tumor sejt) 

tekintettük.     

 

A preoperatív anyagokból 21 esetben vizsgáltuk az MIB-1 expressziót. A korábbi 1994-

197 közötti beteganyag 24 preoperatív mintát tartalmazott. E betegcsoportok adatainak 

együttes felhasználásakor 56-ból 45 beteg értékeit vizsgáltuk.  
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4.3.3.2.  A proliferácó index összefüggése a klinikai paraméterekkel   

 

 

A preoperatív proliferáció index átlagértéke adenokarcinómáknál 51.9 laphámrákoknál 

47.3 volt. A posztoperatív értékek 34.6 és 31.1, ami egyértelmű csökkenés (17. tábl. és 

9., 10. ábra)   

 

 

17. táblázat 

Pre- és posztoperatív proliferációs index a szövettani típus függvényében.   
PI = proliferációs index (MIB-1 expresszió); n = betegszám (össz.: 21), n* = posztoperatív esetszám 20 ( 

a 6 CR nem értékelve)  

p<0.05 preoperatív vs. posztoperatív PI között mindkét szövettani csoportban. 

 

 

  n  preoperatív PI   n*  posztoperatív PI 

Adenokarcinoma   8        51.9   7        34.6 

Planocelluláris karcinóma 13        47.3 13        31.3 
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9. ábra 

Nyelőcső laphámrákjának MIB-1 expressziója 

 

 

 
 

10. ábra 

Nyelőcső adenokarcinómájának MIB-1 expressziója  

 

A CR csoportban a preoperatív proliferáció index átlaga 58.5 volt, a PR csoporté 53.9, 

míg a NRP csoporté 43.5. Szignifikáns különbségek a CR/NRP (p# = 0.021) és a 

PR/NRP csoport (p## = 0.08) között (18. tábl.). 

 

18. tábl. A preoperatív proliferációs index (N=45) a tumorválasz függvényében.  
PI= proliferációs index, SD = standard deviáció; p < 0.05 = szignifikáns,  

p# = szignifikancia a CR/ NRP között, p## = szignifikancia a PR / NRP között 

CR = komplett remisszió, PR = részleges remisszió, NRP = remisszió hiánya vagy progresszió 
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tumorválasz 

(response) 

               PI      SD 

         CR 

 

               58.5 

                          p# = 0,021 

      8.5 

         PR 

 

               53.98 

                          p## = 0,008 

    13.5 

         NRP                43.46     15.4 

 

 

A korábbi adatokat is feldolgozva a RCT-n átesett összesen 56 beteg (1994-1999) közül 

45 esetben tudtuk a preoperatív anyagokat összevetni a műtéti reszekátumokkal 

(lsd.19.tábl.). A 13 CR betegnél a proliferációs index 58.8 volt, szemben a PR 53,9 és a 

NR 45,9 (p=0.012) értékével. A CR betegeknél egy esetben sem volt a PI 45%-nál 

alacsonyabb.  A magasabb PI-hez szignifikánsabb jobb túlélés társul (p=0.0114) (lsd. 

21. ábra) 

 

19. táblázat.  

A proliferáció index (MIB-1) és a VEGF/CD34 expresszió értékei a komplettált 

betegcsoportban (1994-1997 + 1997-1999). MIB-1; n=45 ill.VEGF, CD34, n=21; Az index, 

mint a pozitív/összes tumor sejt hányadosa; NR:non-reszponder vagy progresszió; PR: parciális 

(részleges) reszponder; CR: komplett (teljes) reszponder; n.a.: nem volt elérhető minta. 
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4.3.3.3.  A proliferáció index és a VEGF /CD34 expresszió közötti korreláció  

 

A proliferáció index és a VEGF index értékei a tumorválasz függvényében mutattak 

eltérést. A CR csoportban az MIB-1 : VEGF index aránya nagyobb, mint 5 : 1, a PR 

csoportban 3 : 1, míg a NRP csoportban csak 1.18 : 1.  

A szignifikáns eltérések arra engednek következtetni, hogy ha a PI : VEGF index 

arány nagyobb, mint 5, úgy ez prediktív a RCT-ra adott tumorválaszra nézve. (20.tábl. 

és 11., 12., 13. és 14. ábra) 

NR   PR   CR   

MIB-1 VEGF CD34 MIB-1 VEGF CD34 MIB-1 VEGF CD34 

23.53 n.a. n.a. 38.4 4.1 8.3 46.3 n.a. n.a. 

23.64 n.a. n.a. 39.9 28.7 9.2 48.8 n.a. n.a. 

25.57 18.1 13.3 40.3 10 10.6 51.0 n.a. n.a. 

26.1 22.8 13.4 41.2 n.a. n.a. 52.4 6.1 5.2 

27.18 45.3 14.2 46.2 32.3 13.1 53.2 n.a. n.a. 

40.2 37.4 14.7 47 11.4 20.8 55.3 n.a. n.a. 

44.9 35.3 15.7 47.2 22.3 19.1 59.4 n.a. n.a. 

45.7 n.a. n.a. 50.9 19.3 34.7 61.4 32 8.3 

51.8 n.a. n.a. 51.9 18.6 35.7 62.3 3.5 8.4 

52.3 32.3 21.5 57.6 n.a. n.a. 66.4 8.2 14.5 

52.8 n.a. n.a. 58.6 n.a. n.a. 69 n.a. n.a. 

58.2 51.3 24.0 61.3 n.a. n.a. 69.2 n.a. n.a. 

56.3 50.2 28.5 73.7 n.a. n.a. 70 3.7 18.2 

60.4 n.a. n.a. 77.0 n.a. n.a.    

62.9 n.a. n.a. 78.4 n.a. n.a.    

63.1 n.a. n.a.       

63.9 n.a. n.a.       

Mean±SD Mean±SD Mean±SD Mean±SD Mean±SD Mean±SD Mean±SD Mean±SD Mean±

SD 

45.9±12.1 36.58±12.5 18.16±7.3 53.98±14.8 18.34±11.6 18.97±8.3 58.81±9.0 10.7±12.1 10.92±

5.3 
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20. táblázat.  

 Az MIB-1 : VEGF Index aránya a tumorválasz függvényében (n = 21)  
SD   = standard deviáció, p < 0.05 = szignifikáns; n = betegszám.   

Pł = szignifikancia a CR/NRP között, płł = szignifikancia a PR/NRP között 

CR = komplett remisszió, PR = részleges remisszió, NRP = remisszió hiánya vagy progresszió. 

 

Tumorválasz  (response)    indexarány MIB-1/VEGF   SD 

        CR   ( n = 5 ) 

  

             5.42 

                        pł = 0,027 

  6.92 

        PR   ( n = 8 ) 

 

             2.93 

                         płł =0,059 

  2.62 

        NPR ( n = 8 )              1.18   0.38 

 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

MVD CR VEGF CR MIB1 CR MVD PR VEGF PR MIB1 PR MVD NRP VEGF NRP MIB1 NRP

 
 

 

11. ábra: Az MIB-1 / VEGF / CD34 Indexek a tumorválasz függvényében.  

CR = teljes remisszió, PR = részleges remisszió, NRP = remisszió hiánya, vagy progresszió. 
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12. ábra.: MIB-1 és VEGF expressziója (Indexben kifejezve) (n=21). 
No. 1.-5. = CR, No. 6.-13. =  PR, No. 14.-21. = NRP.  

CR = komplett remisszió, PR = részleges remisszió, NRP = remisszió hiánya vagy progresszió 
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13. ábra: A MIB-1 VEGF expressziójához viszonyított reláció indexe a tumorválasz 

függvényében (n=21). 
No. 1.-5. = CR, No. 6.-13. =  PR, No. 14.-21. = NRP.  

CR = komplett remisszió, PR = részleges remisszió, NRP = remisszió hiánya vagy progresszió 
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14. ábra:  Az MIB-1 / VEGF arány (n=21) a tumorválasz függvényében.  
CR = komplett remisszió, PR = részleges remisszió, NRP = remisszió hiánya vagy progresszió 

 

4.3.4.            A bcl –2 

 

4.3.4.1. Immunhisztokémiai eredmények 

 

Az anti-apoptótikus bcl-2 ellen monoklonális antitesteket használtunk. A bcl-2 fehérje a 

mitokondriumok citoplazmatikus oldalán vörösen festődött. Negatív kontrollként 

antitest nélküli tonsilla- és tumorszövetet használtunk. pozitív kontrollként tonsilla-

szövetet alkalmaztunk. A bcl-2 expressziót százalékosan (pozitív tumor sejtek/összes 

tumor sejt), mint apoptózis index (AI) adtuk meg.  

 

4.3.4.2.  Összefüggés a klinikai paraméterekkel 

 

A bcl-2 expresszió átlaga 19.9 volt, adenokarcinómáknál 24.7, míg laphámrákoknál 17.0. Az 

értékeket tumorválasz függvényében a 21. táblázat foglalja össze.   
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21. táblázat. 

A bcl-2 expresszió a tumorválasz függvényében. 
CR = komplett remisszió, PR = részleges remisszió, NRP = remisszió hiánya vagy progresszió 

SD = standard deviáció 

 

 

 

A remissziót nem mutató csoport értékei alacsonyabbak voltak. Ismert, hogy a bcl-2 

nem általánosan gátolja az apoptózist. A bcl-2 és a tumor grading valamint N státusza 

között leírtak már korrelációt (Nair et al., 1999).  Anyagunkban a bcl-2 expresszió a 

tumor hisztológiai differenciáltságával (G státusz) igen (nem szignifikánsan), de a 

nyirokcsomó-státusszal (N státusz) nem korrelált. A daganat differenciáltságával 

fordított arányban állt a bcl-2 expresszió (22. tábl.).  

 

 

22. táblázat. 

A bcl-2 expresszió a tumor-differenciáltság és a nyirokcsomó státusz függvényében.  
SD = standard deviáció  
 

 
. 

     CR  SD      PR SD     NR/P 

 

SD 

bcl-2 expresszió    18.4 11.0     22.4 8.5     16.1 9.3 

tumor 

differenciáltság 

bcl-2 SD nyirokcsomó státusz bcl-2 SD 

G1 (n=3) 13,5 10.3 N0 (n=14) 20,5 6.8 

G2 (n=10) 16,4 9.2 N1 (n=7) 17,1 14.8 

G3 (n=8) 21,8 13.2    
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18.ábra.   

A bcl-2 expresszió a MVD / VEGF / MIB-1 mellett a tumorválasz függvényében. 
CR = komplett remisszió, PR = részleges remisszió, NRP = remisszió hiánya vagy progresszió 
 

         
19.ábra. A bcl-2 expresszió nyelőcső laphámrákban (gyenge expresszió) 
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 20. ábra.  

A bcl-2 expresszió nyelőcső laphámrákban (erős expresszió) 

 

 

4.3.5. Túlélési analízis 

 

Az RCT-án átesett összes beteg (n=56, 1994-1999 között kezelve) multivariáns 

analízise (23. tábl.) a PI-t (p=0.0203), a remissziót (response) (p=0.0017) és az R0 

reszekciót (p=0.023) találta a túlélésre szignifikáns, független faktornak (progresszió). 

A többi vizsgált faktor (nem, pT, pN, hisztológia, G) nem voltak szignifikánsak. 

Regressziós analízissel a PI (p=0.0193) és a pN (p=0.0002), mint független faktor utalt 

a remisszóra (predikció). 

 

 

23. táblázat. 
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Multivariáns analízissel vizsgált változók 
 

Változók Meghatározásuk (definiálás) 

Kor  

Nem  

Lokalizáció Alsó, középső és felső nyelőcső-harmad 

Hisztológia Planocellularis- , adenocarcinoma 

Grading  

Response NR, PR, CR 

R R0, R1 + 2 (UICC 1987) 

Morbiditás Insufficiencia, recurrens ideg paresis/plégia, 

műtéttel összefüggő pneumonia 

Mortalitás Kórházi (posztoperatív) 

Proliferáció index Pozitív/összes számolt tumorsejt x 100 

VEGF index Pozitív/összes számolt tumorsejt x 100 

CD34 index Az erek száma az öt legintenzívebben festődött 

tumormezőben / 5 

CT Kezelés előtt 

CN Kezelés előtt 

PT Patológiai a reszekció után 

PN Patológiai a reszekció után 

 

Az összesített betegcsoport esetében (1994-1999 között kezelt 56 beteg, ebből 45 

esetben PI eredmények is) a túlélés szignifikánsabb jobb volt magasabb proliferációs 

aktivitású betegeknél. Abban a betegcsoportban, ahol a PI magasabb volt 40%-nál, az 

ötéves túlélés közel négyszer magasabb értéket mutatott (p=0.021) (21. ábra).  Az 

adenokarcinómás betegek 57.1%-a non-reszponder volt, szemben a laphámrákos 

betegek 35.7%-ával. A remissziós választ adók együttesen (CR+PR) a laphámrákos 

esetek 64.3%-át adták, ugyanez az adenokarcinómás eseteknél 42.8% volt. A kalkulált 

átlagos 5 éves túlélés 24% volt (medián: 26 hónap). Az utolsó „follow up”- kontroll 

idején a laphámrákos betegek 26.8%-a volt életben (medián: 18 hónap) és az 

adenokarcinómás betegek 46,8 %-a (medián: 17 hónap, p=0.5). 

 

A túlélésben szignifikáns különbség igazolódott a reszponderek és non-reszponderek 

(p=0.0026) és a kontroll RCT-t nem kapott betegek (p=0.0051) közt. A PR betegek és a 
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non-reszponderek között (p=0.034) és a kontroll csoport között (p=0.048) is 

szignifikáns volt a különbség (21.ábra). A CR betegek 53.3 %-a (medián: 54 hó) életben 

volt szemben a PR betegek 36.8%-ával (medián 40 hó) és a NR csoport 9.5%-val 

(medián 11 hó)(22.ábra). 

 

 

 

 

 
 

 

 

21. ábra. 5-éves túlélés a proliferáció függvényében (MIB-1<40% vs. MIB-1 >40%)  
p=0.021; n=45 
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22. ábra. 5-éves túlélés a remisszió mértékének függvényében (n=56) 

CR = komplett remisszió, PR= részleges remisszió, NR = remisszió hiánya vagy progresszió, Control: 

Kontrollcsoportot adó neoadjuváns radio-kemoterápián át nem esett, csak operált beteg (n=37). 

CR vs. NR:  p=0.0026, CR vs. Control = p=0.0051,  PR vs. NR: p=0.034, PR vs. Control: p=0.048 

NR vs. Control = nem szignifikáns 

CR vs. PR = nem szignifikáns 

 

 

4.3.6.  Az első hazai eredmények 

 

A tapasztalatok birtokában, neoadjuváns terápián átesett és a Semmelweis Egyetem II. 

sz. Sebészeti Klinikáján operált betegek egyes faktorait vizsgáltuk. Tekintettel arra, 

hogy ezek a betegek nem egységes radio-kemoterápiás protokollt kaptak, csak MIB-1 és 

CD34 expressziójukat és HPV-16 ill. HPV-18-fertőzöttségüket vizsgáltuk. A 

vizsgálatba bevont 10 beteg közül 3 esetben észleltünk teljes patológiai remissziót. 

Ezen reszponderek közül két esetben mutattunk ki HPV-16-fertőzöttséget. A remissziót 

nem mutatók között nem volt vírushordozó. A CR betegek MIB-1 expressziója 56.2 

(±14.5) volt a NRP betegek 47.8 (±21.8) értékével szemben. A különbség nem 

szignifikáns. A CD34 expresszió a CR csoportban 23.4 (±7.5) volt a NRP csoportban 

mért 46.3 (±11.6) értékkel szemben. A különbség az alacsony esetszám ellenére is 
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szignifikáns. Klinikailag a neoadjuváns terápián átesett 10 betegből 5 esetben észleltünk 

posztoperatív szövődményt (3 pulmonális szövődmény, 1 chylothorax, 1 

varratelégtelenség), egy beteget elvesztettünk. Remélhető, hogy a vizsgálatok a 

neoadjuváns terápia térhódításával egyidejűleg nagyobb betegcsoporton is folytathatók 

lesznek.    

 

 

5.       Megbeszélés 

 

5.1.    Neoadjuváns terápia és progresszió 

 

A neoadjuváns radio-kemoterápia (RCT) túlélésre kifejtett pozitív hatásáról szóló 

beszámolókat (Walsh, 1996) a kezelés bevezetésekor még voltak, akik vitatták, arra 

hivatkozva, hogy a statisztikailag egyértelmű javulás (10-15%-os javulás az 5-éves 

túlélésben) igazolásához legalább 450 beteg vizsgálata lenne szükséges (Kelsen et al., 

2001). Ezidőtájt még nem jelent meg publikáció ilyen betegszámmal. Idővel azonban 

több randomizált és fázis-II. vizsgálat igazolta a kezelés egyértelmű pozitív hatását. 

(Ancona et al., 2001; Swisher et al., 2003; Donington et al., 2003; Zacherl et al., 2003, 

Fiorica et al., 2004; Brucher et al., 2004; Greer et al., 2005; Stahl et al., 2005; 

Burmeister et al., 2005). Átlagosan a RCT-van kezelt betegek 20-30%-nál volt teljes 

patológiai remisszió megfigyelhető.   

 

Összefoglalva a RCT előnyei a következőek: 

1. Korai szisztémás kezelés alkalmazása olyan daganatra, amelynek proliferációs 

aktivitása (osztódási üteme) magas, oxigenizációja emelkedett (jó vérellátás) és 

homogén sejtpopulációjú (nem kevert sejtes daganattípus).  

2. A kezelés hatása ha semi-kvantitatíve is, de mérhető. A staging-hez egyre 

fejlettebb eszközöket (Perfúziós CT, endoluminális UH, PET) is alkalmaznak 

(Bruzzi at al., 2007). 

3. A műtét előtt a betegek jobban tolerálják a kemo- vagy radio-kemoterápiát. A 

betegek közel 90%-a tolerálja a RCT-t, míg a posztoperatív adjuváns kezelést 
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alig 40%-uk Ez a posztoperatív testsúlyvesztésnek (cca.10%) il a preoperatív 

roboráló terápiás lehetőségnek is betudható 

4. A tumor nagyságát („downsizing“) és/vagy stádiumát („downstaging“) 

csökkenti és az R0 reszekció lehetőségét növeli, ami alapvető a túlélés 

szempontjából (Siewert et al., 2005) 

5. Csökkenti a mikrometasztázisok előfordulását (MacAdam et al., 2003). A 

vérben keringő daganatsejtek eliminálásával csökken a korai távoli áttétek 

esélye. RCT nélkül gastrectomia után pl. a posztoperatív lokális kiújulás 35-

40%-os, szemben a távoli metasztázisok 60-65%-kos arányával. A beteg halálát 

a lokális és a távoli metasztázisok együttesen okozzák így a RCT szerepe 

jelentős e arányok csökkentésében. 

6. Felső harmadi nyelőcsőtumorok esetében szervmegtartó műtéteket tesz lehetővé 

(Horváth et al., 2001), ill. a daganat méretének csökkentésével csökkenti a 

palliatív megoldások vagy explorációk arányát és növeli reszekciós arányt (ezen 

belül az egyik legfontosabb prognosztikátorként ismert R0 arányt) 

 

Az európai kutatási és kezelési szervezet (European Organisation of Research and 

Treatment) 282 beteget vizsgáló tanulmánya statisztikailag magasabb perioperatív 

morbiditást és mortalitást igazolt. A RCT utáni komplikációk kezelése problémásabb és 

magasabb halálozással jár a celluláris immunitás gyengülése és a perioesphagealis 

gyulladásos reakcióknak köszönhetően. 2007-ben Kelsen tanulmánya foglalta össze az 

eddigi tapasztalatokat. Az amerikai RTOG 8911 trial kapcsán az előnyöknek tartott R0 

reszekciót 68%-ban írta le (szemben a csak műtéten átesett kontroll csoport 59%-ával) 

és ennél a betegcsoportnál az 5-éves túlélés 32%, volt (szemben az R1 csoport 5%-

ával). A mikroszkópikus marginális tumor reziduumok is prognosztikus hatásúak így a 

remisszió részeként értékeli az R0 reszekciók magas arányát.   

 

Az általunk vizsgált, Naunheim protokollon átesett betegek 26.9%-nál teljes, 38.5%-nál 

részleges remissziót észleltünk, míg 34.6%-uk nem profitált a kezelésből. Egy beteg 

kivételével, akinél aplázia miatt a kezelést meg kellett szakítani, az összes beteg jól 

tolerálta a RCT-t, ami 3.8%-os kezelés feladással igen jó eredménynek számít. Az 

adenokarcinómás betegek is jó reakciót mutattak, melyről irodalmi adatok is jelentek 
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meg (Walsh et al., 1996). A daganat szövettani típusa nem látszott a kezelésre adott 

reakciót befolyásolni. A RCT-ra jól reagáló betegcsoportban az adenokarcinómások 

aránya 41%-os volt. A műtétek során végzett R0 reszekciók aránya egyértelműen 

magasabb volt a RCT-ra reagálók között. A CR csoportban az összes betegnél sikerült 

R0 reszekciót végezni, mely önmagában is szignifikáns progosztikátorként ismert 

(Siewert et al., 2005).   

 

A posztoperatív lefolyás 15 betegnél (58%) eseménytelen volt. Három esetben (11%) 

vált szükségessé reoperáció. A leggyakrabban pulmonális szövődményeket észleltünk 

(27%) ami a nyelőcsősebészetben ismert arány. Ancona (2006) 522 beteget vizsgálva, 

multivariáns analízissel kimutatta, hogy a sebészi szövődmények nem befolyásolják a 

hosszú távú eredményeket. Esetünkben a posztoperatív mortalitás (a műtétet követő 30 

napon belüli halálozás) 3.8%-os volt, ami az irodalmi adatokkal korrelált   

 

A betegek 40%-a a RCT-ból hisztológiailag vagy klinikailag kimutathatóan nem 

profitált feltételezhetően értékes időt vesztett. Ennek elkerülése végett kezdtük egyes 

faktorokat prediktív hatásuk szempontjából vizsgálni. Jelen dolgozat négy vizsgált 

faktorral foglalkozik: 

    

1. Human papillomavírus  

2. Angiogenetikus faktorok (VEGF és CD34) 

3. Proliferációs faktor (MIB-1) 

4. Apoptózisfaktor (Bcl-2) 

 

 

 5.2.  HPV-fertőzés és tumorválasz  

 

A humán papillomavírus nyelőcsőrák karcinogenézisében betöltött szerepe 1982 óta 

ismert. Ezidáig 2390 beteget vizsgáltak világszerte. A fertőzöttség 0-60% között 

igazolódott (5. tábl.). A különbségek oka a geográfiai eltérések mellet a 

vizsgálómódszerekben keresendő. Syrjanen 2007-ben publikált összefoglalásában a 

HPV-fertőzöttséget 15.2 %-nak találta PCR vizsgálattal (2020 beteg), míg 22.9%-nak in 



 93

situ hibridizációval (1485 beteg).  Külön kényes része az eljárásnak a PCR-termékek 

bázispárhossza, valamint deparaffinizált anyagok DNS eluátumának tisztasága és a 

kontroll eljárások megléte (pl. kombinált vizsgálatok: PCR+Shouthern blot hibridizáció, 

mint a jelen munkában)   

 

Normál és malignizálódott szöveteken végzett vizsgálatok alapján az is feltételezhető, 

hogy a vírusok a malignus transzformációért felelősek (Fidalgo et al., 1995). Miután az 

apoptótikus fehérjéket destruálták vagy blokkolták, a tumor szövetben már akár PCR 

vizsgálattal is csak nehezen mutathatóak ki.  

 

A karcinogenézisben a HPV-fertőzés és a krónikus alkoholizmus közti összefüggést is 

feltételezik. Az alkohol metabolizmus során keletkező acetaldehid a vírális DNS 

hipometilációjához és annak megnövekedett expressziójához vezethet így a 

tumorgenézis progresszióját okozva (Arany et al., 1995). A HPV-fertőzést számos 

jóindulatú bélbetegségben is igazolták (Frisch et al., 1998) 

 

Ismert, hogy az onkogenetikus HPV-ok (16, 18 típus) E6-fehérjéje a p53-fehérje C-

terminális doménjéhez kötődve, annak degradációjához vezet. Így az apotózis 

folyamatát blokkolják. Másfelől a HPV-ok csak p53 blokkolásáért, de nem a 

mutációjáért felelősek. Ez annyiban lehet fontos, hogy pl. olyan rossz prognózisztikájú 

faktorok, mint a VEGF pont a mutálódott p53 által aktiválódik. Ez a hipotézis 

magyarázhatná, miért jár a HPV-fertőzöttség jobb prognózissal. A HPV másik proteinje 

az E7 fehérje, ami a pRB anti-apoptózis faktort. Lu (2007) HPV-E7 fehérjét tartalmazó 

nyelőcsőrák sejtsorokat vizsgált, ahol a fertőzött sejtsorok apoptótikus aktivitása 

csökkent volt. Hu-PBL-SCID egér modellben ezek a nyelőcsősejtek magasabb 

apoptótikus indexet adtak, anti-HPV-E7 vakcinával történt kezelés után.     

 

Az olyan magas százalékú HPV-fertőzöttséget mutató rákok, mint az analis-, cervix 

vagy a fej-nyaki rákok egyértelműen jobban reagálnak radioterápiára. Ezen rákoknál a 

HPV hiáya a rosszabb prognózissal korrelál. A fenti laphámrákok RCT-ra adott 

remissziós válasza 60-95% között van (Nigro et al., 1981; Zucali et al., 1998; Berger et 

al., 1999). Ez az érték a nyelőcsőrákok esetében 15-30% közötti. (Nauheim et al., 1995; 
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Malhaire et al., 1996; Isenberg et al., 1998; Laterza et al., 1999). A RCT utáni 

magasabb perioperatív morbiditási és mortalitási arányok miatt vizsgáltuk, hogy van-e 

összefüggés a HPV-fertőzöttség és a tumorválasz között.  

 

Vizsgálatok szerint HPV-pozitív laphámrákos betegeknek jobb a prognózisa. HPV-

negatív cervixrákosoknál 2-6-szoros a recidíva és 4-5-szörös a távoli metasztázisok 

rizikója, szemben a HPV-pozitívokkal szemben (Riou et al., 1990). Ilyen eredményeket 

szignifikánsan (Higgins et al., 1991) vagy nem szignifikánsan is igazoltak (Ikenberg et 

al., 1994). Más szerzők nem találtak összefüggést a HPV-fertőzöttség és a prognózis 

között (Sebbelof et al., 1991; Kentner et al., 1993). A HPV nemcsak a primer tumorból, 

de nyirokcsomókból (Nawa et al. 1993; Pintos et al., 1999), távoli metasztázisból 

(Huang et al., 1999) vagy a vérből (Tseng et al. 1999) is kimutatható.    

Azok a laphámrákok, amelyeknél magas a HPV-fertőzöttség sugárterápiára rendkívül 

jól reagálnak. Az anális rák terápiája ma kizárólag RCT és a tumorok 95%-a teljes 

remissziót mutat (Nigro et al., 1981; Zucali et al., 1998; Santoro et al., 1999). Az 5-éves 

túlélésről közöltek 71%-os (Gerard et al., 1998) vagy 74%-os (Ceresoli et al., 1998) 

eredményt. Ezek a betegek csak komplikációk esetén, vagy jól kontrollható progresszió 

esetén kerülnek műtétre. A cervixrákok többsége is jól reagál sugárterápiára. Közölték 

ugyan, hogy HPV-DNS-sel fertőzött cervixcarcinoma sejtsorok in vitro sugárterápiára 

nem reagáltak (Rantanen at al., 1998), azonban in vivo a betegek kemoterápiában is 

részesülnek.  

 

A nyelőcsőrákok HPV-fertőzöttsége 0-60% közötti mely az eltérő geográfiai eredetnek 

és a vizsgáló-módszereknek tudható be (5. tábl.). Az átlagos fertőzöttség 20-25% 

közötti. Ismert, hogy a betegek 17-32%-nál RCT után nincs hisztológiailag kimutatható 

daganatszövet a műtéti preparátumokban és ezek a betegek prognózisa jobb (Conroy et 

al., 2000; Posner et al., 1998; Isenberg et al., 1998; Laterza et al., 1999). Az esetleges 

összefüggést a HPV-fertőzöttség és a tumorválasz között a mai napig még senki sem 

vizsgálta. Azt közölték, hogy a HPV-DNS transzkripciója HCE-4 és HCE-7 

sejtsorokban megvalósul. Ez alapján feltételezhető, hogy a vírusok a nyelőcsőepitélsejt 

DNS-ének mutációja után már nincsenek jelen a sejtben. Szerepük a karcinogenézisben 

a DNS-transkripcióra és a mutáció előidézésére szorítkozik (Togawa et al., 1995). 
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Teoretikusan így elképzelhető, hogy a vírusok a daganatok korai stádiumának 

kialakulásánál egzisztálnak. A daganatok biológia és klinikai viselkedése sok esetben 

nem korrelál. Miután ismertek a RCT kedvezőtlen perioperatív mellékhatásai, 

különösen értékes információ, a HPV-fertőzött betegek RCT-ra adott válaszának 

ismerete. Az un. „time risk“ betegek és/vagy a remissziót adók kiszűrése 

felbecsülhetetlen értékű feladat.   

 

A vizsgált 21 betegből 6 esetében igazoltunk HPV-fertőzést. Öt beteg HPV-16, egy 

HPV-18 fertőzést mutatott. Az összes betaglobin kontroll sikeres volt. A Southern blot 

hibridizáció az eredményeket megerősítette. Három beteg teljes, három részleges 

remissziót mutatott. Az összes vizsgált beteg 23%-a HPV-fertőzött volt, és 35% (6/17) 

azok között, akik jól reagáltak a RCT-ra. Hisztológiailag 5 laphámrák és egy 

adenokarcinóma igazolódott.    

  

Minden HPV-fertőzött beteg jól reagált a RCT-ra, ami a publikált adatokkal egybevág. 

Ezeknél a betegeknél alacsonyabb VEGF expressziót és MVD-t találtunk (p<0.05) 

(23.ábra). A pre- és posztterápiás középértékek csak az angiogenetikus faktoroknál 

mutattak eltérést, a proliferációs és apoptózis faktoroknál nem. Figyelemre méltó, hogy 

a HPV fertőzöttek MIB-1 : VEGF aránya szignifikánsan magasabb volt, mint a HPV-

negatívok esetében. Ennek a faktoraránynak magas volta a jobb prognózissal korrelál. 

(24.ábra) A nyelőcsőrák karcinogenézise során a HPV jelenléte egy kevéssé 

vaszkularizált tumorhoz vezethet, mely később a jobb prognózis záloga. Az alacsony 

esetszám ellenére feltételezhető egy pozitív korreláció a HPV-fertőzöttség és a 

tumorválasz között.  
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Ábra.23.: Prediktív faktorok (középérték) a HPV-fertőzöttség  
HPV+  = Nyelőcsőrákos betegcsoport bizonyított HPV-fertőzöttséggel 

VEGF vs. VEGF-HPV+ = p<0.05. 

MVD vs. MVD-HPV+ = p<0.05. 
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Ábra.24.: MIB-1 és VEGF expresszió (átlagérték) a RCT előtt és után a HPV-

fertőzöttség függvényében. 
Postop. = RCT és operáció után,  HPV+  = Nyelőcsőrákos betegcsoport igazolt HPV-fertőzöttséggel. 

MIB-1-HPV+ vs. MIB1-HPV+-postop. =  p<0.05. 

MIB-1/VEGF vs. MIB-1-HPV+/VEGF-HPV+ = p<0.05. 

 

5.3.   VEGF/CD34 és MIB-1 
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Csak kevés molekulárbiológiai tanulmány vizsgálta a tumorválaszt több faktor együttes 

hatása alapján. Az intratumorális vaszkularitás (MVD) és angiogenetikus faktorok 

vizsgálata eltérő eredményekre vezetett. A tumor sejtek és peritumorális sztromasejtek 

termelte VEGF fontos szerepet játszik a tumor angiogenézisében. Közöltek pozitív 

korrelációt a tumor státusz és a VEGF expresszió között, de az 5-éves túlélést vizsgálva 

a VEGF rossz prognosztikátor volt (Ogata et al., 1996). Más gasztro-intesztinális tumor 

esetében is igazolódott a VEGF kedvezőtlen prognosztikai hatása: a hasnyálmirigy 

(Ikeda et al., 1999) a gyomor (Maeda et al., 1998) vagy a vastagbél (Kang et al., 1997) 

esetében.   

 

In vitro a hipoxia különféle tumor-sejtsorokban VEGF produkciót eredményez (Sweiki 

et al, 1992). A VEGF expresszió in vivo meztelen egerekben tumor angiogenézist 

okozott, míg anti-angiogenetikus faktorokkal ezt gátolni lehetet (Asano et al, 1995; 

Martiny-Baron et al, 1995). Feltételezik, hogy az angiogenézis gátlásában az apoptózis 

is szerepet játszik (O’Reilly et al, 1996). Azt viszont nem közölték, hogy lenne 

egyértelmű összefüggés az alacsonyabb VEGF-expresszió és a RCT-ra adott kevezőbb 

tumorválasz között. Az MIB-1 prognosztikus hatása ismert. 40% feletti expressziós 

arány összefügg a tumor radioterápiára adott kedvező válaszával (Kitamura at al., 

2000). Lokális recidívák esetében is prognosztikátor (Okuno et al, 1999). Nem közöltek 

összefüggést a proliferációs index és a VEGF expresszió között (Tanigawa et al, 1997).    

 

Vizsgálataink negatív korrelációt találtak a proliferációs és az angiogenetikus faktor 

között. A magas proliferációs index és az alacsony VEGF expresszió kedvezőbb 

predikció mellett szólnak. Az MIB-1/VEGF arány 5:1 -nél magasabb volta igazolódott a 

teljes remissziót mutató betegek esetében, függetlenül a szövettani típusra. 

Adenokarcinóma esetében közöltek már RCT után csökkentebb VEGF expressziót 

(Torres et al, 1999). 

 

RCT utáni teljes remisszió esetében is eltérő túlélési értékeket közöltek. Az 5-éves 

túlélési ráta 35-50% között mozog (Neuheim et al, 1995; Posner et al, 1998). Az 

általunk vizsgált betegek közül a teljes remissziót mutatók 50%-a volt 60 hónappal a 
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kezelés után életben. A betegeknél, akik nem reagáltak a kezelésre a maximális túlélés 

42 hónap volt, de a felük 9 hónap múlva már nem élt. A magasabb, mint 40%-os 

proliferációs indexet mutató betegek prognózisa jobb volt (p<0.05) (21. ábra). A 

remisszió fokát alapul véve szignifikánsan jobb túlélők a komplett vagy a részleges 

reszponder betegek (22. ábra). A proliferációs index egyértelmű prognosztikus és 

prediktív faktor (Youssef et al, 1996)  

 

    

5.4.   Apoptózis 

 

Az apoptózis és a proliferáció egyensúlyának felbomlása a malignusan 

transzformálódott sejtekben tumor kialakulásához vezet (Pan et al, 1997). A csökkent 

apoptótikus aktivitású és emelkedett proliferációs aktivitású sejtekben gyorsabb 

tumornövekedést figyeltek meg, mint normális apoptótikus aktivitás mellett. A 

hosszabb celluláris sejtciklussal (turnover) bíró tumorok lassabb növekedést mutatnak.  

Az apoptózis szabályozásában a VEGF fontos szerepet játszik. A VEGF a bcl-2 és a 

MCL-1 (része a bcl-2 családnak) expresszióját indukálja és ezáltal az apoptózist gátolja 

(Katoh et al, 1998). A HPV-ok hasonló hatást érnek el a p53 blokkolásával, ami az 

apoptózist szabályozza. Emellett a HPV-ok egyfajta védelmi funkcióval is bírnak, 

mellyel a p53 gén mutációját kivédik. Mivel a mutálódott p53 gén többek között a 

VEGF expressziójáért is felelős, plauzibilis a hipotézis, hogy egyes laphámrákok 

esetében a kedvező prognózisban a HPV-ok is szerepet játszanak. Ismert továbbá, hogy 

a HPV-16, -18 és -11 vírusok a saját E6 proteinjük - mely a pro-apoptótikus tagja a bcl-

2 fehérjecsaládnak – segítségével más proteineket degradálnak, így az apoptózist 

gátolhatják (Thomas et al, 1999). Mások emelkedett bcl-2 expressziót közöltek HPV-

fertőzöttség mellett (Cooper et al, 1995; Nair et al, 1999). Így áll össze a tumorgenézis 

multifaktoriális szabályozása, melyben az apoptózis, angiogenézis és proliferáció 

mellett a HPV-ok is részt vesznek.    

 

Vizsgálataink nem igazoltak összefüggést a bcl-2 és a RCT-ra adott tumorválasz között. 

A bcl-2 expresszió a tumor differenciáltsággal korrelált. Beszámoltak már a bcl-2 és a 

VEGF expresszió/MVD inverz korrelációjáról (Fontanini et al, 1998). Ugyan ismert, 
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hogy a VEGF a bcl-2 expresziójának stimulálásával az apoptózis ellen hat, így ez az 

eredmény kevéssé érthető Az apoptózis multifaktoriális szabályozása magyarázhatja, 

hogy anyagunkban miért nem találtunk szignifikáns összefüggést. Más közleményben 

sem igazolódott összefüggés a bcl-2 expresszió és a tumor-progresszió között (Pereira 

et al, 1997).  

 

 

5.5.  HPV- fertőzöttség és az immunhisztokémiai eredmények 

 

A HPV-pozitív minták csökkent vaszkularizációt mutattak. Az MVD átlagosan 9.7 volt, 

kevesebb, mint a teljes reszponder csoportnál (10.92). A VEGF index átlaga 11.2 volt a 

HPV-fertőzötteknél (a HPV-pozitív komplett reszpondereknél 10.7, míg a parciális 

reszpondereknél 36.5). A proliferációs index 54.7 értéke majdnem megegyezett a 

komplett reszpondereknél találttal (58.5). Amennyiben a magas proliferációs aktivitás, a 

csökkent VEGF expresszió és tumor-vaszkularizáltság (MVD) a jó prognózis ismérvei, 

a HPV-fertőzöttség mellett, úgy nem meglepő, hogy a HPV-pozitív betegeknél a fenti 

értékeket találtuk. Teoretikusan felmerül a „tyúk vagy a tojás“ kérdése, hogy jelesül a 

HPV jelenlét az, ami a proliferációs és az angiogenetikus faktorok ilyen kedvező 

arányáért felelős, vagy a fenti faktor expresszióinak ilyen aránya teszi lehetővé a 

vírusfertőzést. Elképzelhető ugyan a két, a tumorgenézisben szerepet játszó etiológiai 

folyamat (a vírus transzmisszió és a VEGF/MIB-1 expresszió) teljesen különálló 

jelenléte, az eredmények fenti egybecsengése azonban valamilyen egymásra épültséget 

és komplexitást feltételez. Együtt vagy külön, de a HPV-fertőzöttség és az 

angiogenetikus/proliferációs faktoroknak megfelelő aránya mind prognosztikus és 

prediktív faktor. A kis esetszám miatt további vizsgálatok szükségesek.  
 

 

 

 

 

 

6.     Következtetések: 
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6.1    A HPV-fertőzöttség prediktív hatása 

 

A nyelőcsőrákos betegek HPV-infekciója 0-60% közötti geográfiai és módszertani 

eltérések függvényében. A HPV-infekció átlaga 20-25% közé esik. A HPV-infekció és 

a RCT utáni remisszó közötti összefüggést még nem vizsgálták. Az általunk vizsgált 

betegek 23%-a volt HPV-pozitív, és ezen belül a RCT-re reagáló betegek 35%-a. A 

PCR eredményeket a Southern Blot hibridizáció megerősítette. A HPV pozitív betegek 

közül 50%-a részleges-, 50%-a teljes tumor remissziót mutatott. HPV-pozitív betegek 

csak a RCT-re reagáló betegek között voltak. Az alacsony betegszám ellenére 

feltételezhető az összefüggés a HPV-infekció és a RCT-re adott remissziós válasz 

között, így a HPV-fertőzöttség prediktív faktornak tekinthető. 

 

 

6.2. Az immunhisztokémiailag vizsgált (proliferáció-, angiogenézis-, apoptózis-) 

faktorok prediktív hatása 

 

Eddig a tumor proliferáció és a vaszkularizáció közti korrelációt nyelőcsőrákos 

betegeknél még nem vizsgálták. Az általunk mért adatok azt mutatják, hogy az 

alacsonyabb vaszkularizáltságú és angiogenetikus aktivitást mutató, valamint a 

magasabb proliferációs aktivitással bíró tumorok jobban reagálnak a RCT-ra. 

Eredményeink azt sugallják, hogy a proliferáció sejtszinten érvényesül, míg az 

angiogenézis és/vagy a tumor-vaszkularizáció sokkal összetettebb és számos más faktor 

által befolyásolt, tehát a proliferáció fokával nem összefüggő tényező. Regressziós 

analízissel a PI (az N státusz mellett), mint független prediktív faktor utalt a remisszóra. 

A vizsgált betegeknél a PI : VEGF-expresszió 5 : 1 , vagy nagyobb aránya prediktív volt 

a teljes tumor-remisszió tekintetében. A vizsgált apoptózis faktor (bcl-2) nem bizonyult 

prediktívnek. 

 

 

6.3. A vizsgált faktorok és a túlélés közötti összefüggés 
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Az RCT-án átesett összes beteg multivariáns analízise proliferációs aktivitást találta (a 

remisszió és az R0 reszekció mellett) a túlélésre szignifikáns, független prognosztív 

faktornak.  

Az összesített betegcsoportot vizsgálva a túlélés szignifikánsabb jobb volt a magasabb 

proliferációs aktivitású betegeknél. Abban a betegcsoportban, ahol a PI magasabb volt 

40%-nál, az ötéves túlélés közel négyszer magasabb értéket mutatott. A túlélésben 

szignifikáns különbség igazolódott a reszponderek és non-reszponderek és a 

kontrollként vizsgált, RCT-t nem kapott betegek közt. A részleges remissziót mutatott 

betegek hasonlóképpen szignifikánsan jobb túlélést mutattak a fenti kontroll- és non-

reszponder csoporttal szemben. A remisszióra utaló prediktív faktorok, így egyben 

progresszív faktornak is bizonyultak. 

 

 

7.      Összefoglalás 

 

A nyelőcsőrák kezelésében bevezetett neoadjuváns radio-kemoterápia (RCT) látványos 

eredményeket hozott, de a betegség prognózisa még így is rossz. A RCT után a betegek 

25-30 %-nál teljes patológiai remisszió alakul ki, az R0 reszekciók aránya magasabb és 

túlélésük szignifikánsan jobb a RCT-ban nem részesült betegeknél. Ugyanakkor a RCT-

n átesett betegeknél magasabb a posztoperatív komplikációk aránya, így a mortalitás is. 

Az általunk vizsgált betegek 26.9%-a teljes, 34.6%-a részleges patológiai remissziót 

mutatott. A RCT utáni remisszióra utaló un. Prediktív faktorok vizsgálatát több 

irányban, többféle módszerrel végeztük (CD34, VEGF, MIB-1, bcl-2: 

immunhisztokémia és HPV-16, -18 kimutatás PCR és Southern blot hibridizációval). 

Ismert tény, hogy a magasabb proliferációjú tumorok neoadjuváns kezelésre jobban 

reagálnak, míg a magasabb vaszkularizációt (angiogenézis) mutatók kevésbé. E két 

onkológiai ágens faktorainak arányát még nem vizsgálták nyelőcsőrákos eseteknél RCT 

után. Mi úgy találtuk, hogy amennyiben és a proliferációs faktorként vizsgált MIB-1 és 

az angiogenézisben kulcsszerepet játszó VEGF expressziójának aránya magasabb 5:1-

nél, úgy ez prediktív a RCT-ra. Emellett mutivariáns analízis igazolta, hogy a 40%-nál 

magasabb proliferatív aktivitás szignifikánsan jobb túlélést jelent. Az apoptózis-faktor 

bcl-2 nem mutatott prediktív hatást.   
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A nyelőcsőrákok patogenézisében a humán papillomavírus (HPV) egyes malignus 

törzseinek szerepe ismert, a tumoros esetek fertőzöttségi aránya 0-60% között van: 

átlagosan 20-30%. A HPV-16 és -18 E6 fehérjéje a p53 tumorszupresszor-fehérje 

degradációjához, s ez által az apoptózis gátlásához vezet. A HPV a p53 gátlásáért 

felelős, de nem a mutációjáért, ami viszont számos kedvezőtlen prognosztikai faktor 

között a VEGF hiperexpressziójához vezethet. Ez a HPV onkogenetikus és 

onkopreventív hatásainak egyik talánya. Tudott ugyanakkor, hogy egyes magas HPV- 

fertőzöttséget mutató karcinómák neoadjuváns kezelésre 90% feletti teljes remisszióval 

reagálnak. A lehetséges összefüggést a RCT-re adott válasz és a HPV-fertőzöttség 

között még nem vizsgálták. PCR és Southern blot technikával mutatunk ki a HPV két 

leggyakrabban előforduló malignus típusát (HPV-16,-18) a betegekben. Az 

eredményeket összevetettük az immunhisztokémiai és a kliniko-patológiai 

paraméterekkel is. HPV-fertőzöttséget csak remissziót mutató esetekben találtunk. 

Feltételezzük, hogy a HPV fertőzöttség áttételes mechanizmusokkal (a VEGF 

hiperexpressziójának gátlásával) hozzájárul a jobb prognózishoz. E feltételezéseinket a 

túlélési statisztikák is igazolták. Multivariáns analízissel az MIB-1 expresszió, a 

remisszió és az R0 reszekció volt független szignifikáns prognosztív faktor. A 

remisszióra az MIB-1 és a pN utalt független prediktív faktorként.   
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egykori tanszékvezetőjének, aki e munka elkészültét végig támogatta, és lehetőséget 

biztosított, hogy a 18 hónapos németországi kutatómunkámat elvégezhessem, 
 

Andreas Imdahl professzor úrnak, a freiburgi Albert-Ludwigs Egyetem Sebészeti 

Klinikája egykori docensének, aki témaköröm mély ismeretével és állandó bátorításával 

segitett, és egyben barátomnak tudhatom a mai napig,  
 

Christian Ihling főorvos úrnak, a freiburgi Patológiai Intézet osztályvezetőjének, akinek 

szaktudása felbecsülhetetlen segítséget jelentett számomra munkám patológiai 

megközelítésénél, 
 

Ondrejka Pál professzor úrnak, A Semmelweis Egyetem II. sz. Sebészeti Klinikája 

tanszékvezetőjének, aki az elmúlt nyolc évben rendszeressé váló freiburgi 

kutatóútjaimat mindvégig készségesen támogatta és a kongresszusokon is patronált,  
 

Linda Jehle laborasszisztensnek, aki nélkül a molekulárbiológia és immunhisztókémia 

gyakorlati megismerése elérhetetlen lett volna számomra,   
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Kollegáimnak, akik a hosszú kinntartózkodásom alatti, és az azután is még évekig 

folytatott, évente több hetes külhoni kutatómunkám nyugodt elvégzését segítették 

többletmunkájukkal,  
 

Feleségemnek, aki végig hitt bennem, majd lélekben és tettekben is bábáskodott e 

munka megszületésénél. 
 

és végül a Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj Bizottságnak, ami 1999 és 2000 között 

összesen 10 hónapig szavazott bizalmat nekem és hozzájárult a kutatómunkámhoz. 
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