
 

Tézisfüzet 
 
 

Neoadjuváns terápián átesett nyelőcsőrákos 
betegek prediktív faktorai 

Az angiogenézis (CD34, VEGF), proliferáció (MIB-1), 
apoptózis (bcl-2) és a Humán papillomavírus (HPV-16, 

- 18) infekció  vizsgálata 
 
 
 

Dr. Bognár Gábor 
 

Készült: 
Semmelweis Egyetem Doktori Iskola 

Semmelweis Egyetem II. sz. Sebészeti Klinika 
PhD program: 4/2. 

 
Témavezető: Dr. Tulassay Zsolt 

Programvezető: Dr. Flautner Lajos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

1. Bevezetés:  
 
A nyelőcsőrákos betegek rossz prognózisa ismert: az 5-éves túlélés 
alig éri el a 20%-ot. Szelektált betegcsoportban kiterjesztett 
nyirokcsomó-disszekcióval elértek 40%-os eredményt. A preoperatív 
radio-chemotherapia (RCT) reményt keltően növelte a túlélést olyan 
betegeknél, ahol teljes remisszió volt észlelhető, azaz a feldolgozott 
műtéti preparátumban nem volt tumorsejt. E betegeket „complete 
responder”-nek (CR) nevezi a külhoni szakirodalom, és az utóbbi 
években a hazai orvosi nyelvben is elfogadottá vált a „reszponder” 
kifejezés. A komplett reszponder csoportban az 5-éves túlélés akár 
60%-os is lehet, és szignifkánsan magasabb az R0 reszekciók aránya. 
Több II-fázis és randomizált meta-analízis számolt be 20-30%-os 
teljes remisszióról, függetlenül az alkalmazott protokolltól, a 
szövettani típustól vagy a tumor nagyságától. A perioperatív 
mortalitás és morbiditás aránya viszont egyértelműen magasabb a 
RCT után, függetlenül attól, hogy a beteg reagált-e arra.  Mivel a 
betegeknek csak egy része profitál a RCT-ből, fontos a prediktív – 
azaz a terápiára adandó pozitív válaszra utaló - faktorok kimutatása. 
 
Közöltek már kisszámú betegcsoportban talált eredményt, mely a 
proliferációs aktivitás és a RCT-re adott pozitív válasz (response) 
közt egyenes összefüggést talált. Még nem közöltek multivariáns 
analízist is felmutató munkát, melyben a proliferációs index az MIB-
1-pozitív tumorsejt/összes tumorsejt arányaként volt definiálva és a 
vaszkularizációs növekedési faktorral (vascular endothelial growth 
factor, VEGF) és a tumor vaszkularizációjával (MVD = Microvessel 
Density) - amit a CD34 expressziója fejez ki - lett volna összevetve. 
A tumor nutriciójához és növekedéséhez elengedhetetlen a 
vaszkularizáció, különben a tumor nekrotizál, vagy növekedésében 
stagnál. A vaszkularizációért az angiogenézis felelős, melynek 
fontos faktora a VEGF. A VEGF mRNS-e jelentősen 
felülszabályozott számos humán malignus daganatban, így 
gastrointestinalis tumorokban is. A VEGF mRNS-t a tumorsejtek 
expresszálják, az érfal endothel sejtjei nem. Ugyanakkor a VEGF 
proteinjét nem csak a tumorsejteknél, de az endothel sejteknél is ki 
lehet mutatni. Az endothel ilyen módon a VEGF-t expresszáló tumor 
célsejtjei (target cell). A VEGF és a tumor méret közt pozitív, míg a 
túlélés közt negatív korreláció áll fenn. Az apoptózis faktor bcl-2 
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szerepe a malignizálódási folyamatban tisztázott, azonban predikciós 
szerepét még nem vizsgálták.   
 
Ismert tény, hogy a human papillomavírusok (HPV) több laphámrák 
pathogenesisében ismert szerepet játszanak, de más szöveti típusú 
rákok esetében is kimutathatóak voltak. A papovírus család 55 nm-es 
tagjai két csoportra oszthatók. A „high risk” típusok: a 
16,18,31,33,35,39, és 52 főképp malignus daganatokban mutathatók 
ki. A „low risk” típusok: a 6 és 11 majd 90%-ban jóindulatú 
laesiókban (condyloma acuminatum) találhatók meg. A „high risk” 
típusok virális DNS-e a gazdasejt chromoszomájába épül és két 
protein termelését indítja el. Az E6 és E7 fehérjék protooncogének 
termékei. Az E6 a p53, az E7 a pRB ismert tumor-
szupresszorgénekhez kötődve azokat gátolják. A HPV előszeretettel 
fertőz laphámstrukturákat. Syrjanen 1989-ben mutatta ki 
nyelőcsőrákból a kórokozót. A nyelőcsőrákok fertőzöttségét 0-60% 
közé teszik, ami az eltérő geográfiai és vizsgálómódszereknek 
tudható be. Átlagosan 20-30%-ban HPV-fertőzöttek a nyelőcsőrákos 
betegek.  
 
A fentiek mellett tudott, hogy a 95%-os HPV-fertőzést mutató egyes 
daganatcsoportok, így az analis carcinoma vagy a cervixrák 80-95%-
ban teljes remissziót mutat RCT-re. Ez az összefüggés mutatott rá a 
teljes remissziót adó nyelőcsőrákos betegek 20-30%-os aránya és a 
HPV-fertőzöttség hasonló arányára. Igazolható-e hogy a remissziót 
mutató oesophagus carcinomás betegek HPV-hordozók?  
 
2. Célkitűzések: 
 
1. HPV – fertőzöttségi vizsgálatok (PCR, Southern blot 

hibridizáció) (predikció kérdése): 
       Van-e összefüggés a HPV-fertőzöttség és a RCT-re adott 
remissziós válasz között? 
       A teljes remissziót mutató betegek mindegyike HPV 
hordozó-e?  
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2. Immunhisztokkémiai vizsgálatok (predikció kérdése) 
      Van-e összefüggés a vizsgált faktorok és a tumorválasz 
között? (vaszkularizáció: CD34, angiogenézis: VEGF; 
proliferáció: MIB-1; apoptózis: bcl-2)  
      Van-e prediktív értéke egyes faktorok expressziója közti 
különbségeknek? 
 

3. Túlélési statisztika (prognózis kérdése) 
      Van-e összefüggés a vizsgált paraméterek és a prognózis 
között a kliniko-patológiai paraméterek tükrében?  

 
3. Betegek és alkalmazott módszerek  
 
3.1. A neoadjuváns radio-chemotherápia (RCT) és a betegek 
 
Az Albert Ludwig Tudományegyetem freiburgi Sebészeti Klinikáján 
1999-2000 között nyelőcsőrák miatt Naunheim protokoll (4 héten 
keresztül, heti 5 napban folyamatosan történt. 36 Gy összdózissal, 
napi 1.8 Gy frakciókban (4x5 frakció) és ezzel egyidejűleg kapott 
kemoterápia: 500 mg/m² 5-fluoruracil 4x5 napig és 20 mg/m² 
cisplatin 1-5 napig az első és a negyedik héten) szerint kezelt 
betegeket vizsgáltunk. Négy héttel a RCT vége után restaging és 
reszekciós műtét történt. Korábbi vizsgálatokkal kiegészítve 
összesen 56 beteg műtéti preparátumát és klinikai adatait dolgoztuk 
fel (összesen 45 preoperatív biopszia MIB-1 vizsgálatával). A szerző 
PCR vizsgálatot 26 betegnél, IHC vizsgálatokat 21 esetnél végzett. A 
teljes remisszió (a nemzetközi szakirodalmi elnevezés alapján: 
complete response, CR) kritériuma szerint az operatív 
preparátumban nem volt tumorsejt mikroszkópikusan sem 
igazolható. A részleges remisszió (partial response, PR) esetében a 
RCT előtti és utáni staging ill. a műtéti lelet alapján igazolható 
downstaging eseteit értettük. A RCT-ra nem reagáló vagy 
progressziót mutató betegeket a non-reszponder (NR) és a 
progresszió (P) csoportban értékeltük. A praeoperativ staging-hez 
oesophago-gastroscopia, endoluminalis nyelőcső-UH, CT és a 
biopsia szövettani feldolgozása történt. Az egy cm-nél nagyobb 
nyirokcsomót patológiásnak tekintettük. A downstaging-hez a 
tumorméret-csökkenést és/vagy a nyirokcsomók számának és/vagy 
méretének csökkenését tekintettük szükségesnek. 
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3.2. Módszerek 
 
3.2.1. Immunhisztokémia 
 
A RCT előtt endoscopos úton nyert bioptátumok 4%-os paraffinban 
fixálva kerültek a standard feldolgozásra. Az egyenként 4 μm-es 
metszetek kerültek a metszlapokra (Super Frost Plus, Langenbrinck, 
Emmendingen, Germany) és 37 C° fokon 12 órán keresztül 
száradtak. A deparaffinizációt és rehidrálást követően az endogén 
peroxidázt inaktiváltuk 2% H2O2-dal Az antigén demaszkírozásához 
túlnyomású hevítés történt 0.15 mM-os citrátsavban (pH 6).PBS 
mosást követően 0.1 %-os marhaszérumal fedtük, a non-specificus 
háttérreakciók kivédésére. Inkubátorban 12 órán át 4 Cº fokon 
reagáltak az antitestek (MIB-1, monoclonal antibody, 1:600, 
Dianova, Hamburg, Germany), (VEGF, polyclonal antibody, 1:1000; 
Santa Cruz, USA)  (CD34, monoclonal antibody, 1:2000; DAKO, 
Hamburg, Germany) (bcl-2, monoclonal antibody, 1:200; DAKO, 
Hamburg, Germany) majd biotinylált secunder antitesttel fedtük 
(goat anti-mouse, goat-anti-rabbit, horse-anti-mouse, 1:200; Vector 
labs., Burlingame, CA. USA) 1 óra hosszat, szobahőmérsékleten. 
PBS mosás után avidin-biotinylált-horseradish-peroxidáz komplex-
szel inkubáltuk. A peroxidáz-aktivitást 3-amino-9-ethylcarbazole 
(AEC, Sigma, Germany) segítségével tettük láthatóvá. A 
hematoxyllinnel festett metszeteket glicerinnel fixáltuk. Pozitív 
kontrollként follicularis hyperplaziás tonsilla metszeteket 
használtunk. A negatív kontroll metszetekbe nem tettünk antitestet, 
ill. norml nyúl- és egérszérumot használtunk.   
 
Betegenként 3 metszeten belül 5 tumorszövetet mutató látótér (400x) 
került analizálásra fénymikroszkóppal morphometrikus SIS software 
segítségével (Analysis, Softimaging Software GmbH, Münster, 
Germany). Átlag 230-250 tumorsejt került metszetenként 
számlálásra és pozitívként vagy negatívként értékelésre. Proliferatív 
tumorsejtnek a MIB-1 festési reakciót mutató sejtet tartottuk. A 
proliferáció indexet (PI) az MIB-1 pozitív / pozitív + negatív 
tumorsejtek hányadosa x100 értéknek tekintettük. Az eredményeket 
átlag ± standard deviáció (SD) formájában adtuk meg. A VEGF-
index és a bcl-2-index számítása hasonlóan történt. A MVD-t a 
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tumor 5 leginkább vaszkularizált területében számoltuk, amit 
előzetesen kis nagyítással (100x) jelöltünk ki. A számoláshoz 200x-
as nagyítás mellett a SIS software-t használtuk.  
 
3.2.2. PCR 
 
A PCR vizsgálathoz szükséges DNS eluációhoz paraffinizált 
preparátumrészletekből vágott 10 μm-es metszetekből távolítottunk 
el 35 mg tumorszövetet, melyet ugyanezen anyagból készített 
hagyományos metszet előzőleg patológus általi kontrollja igazolt. A 
DNS-t QIA Amp DNA MINI Kit (Quiagen, USA) segítségével 
nyertük a szabvány protokoll módosítása után: 180 ul ALT Pufferrel 
és 30 ul Proteinase K oldattal 56 C° fokon inkubálva, rázótartályban 
16 órán keresztül. Az eluátum DNS tartalmát 260 nm-en 
fotometriával igazoltuk. Tisztaságát (280 nm-hez viszonyítva) 1.8 - 
2.0 között fogadtuk el. 120-150 μl-nyi eluatumok kerültek PCR 
vizsgálathoz felhasználásra. Ezeket -20 C° fokon tároltuk. 
 
A PCR vizsgálathoz az un. „mastermix” a következő összetevőkből 
állt: 78μl bidesztillált víz, 6 μl dNTP – nukleotidkeverék, [10 mM 
(Fa.Boehringer, Germany)], 3-3 μl primer-1 és primer-2, 30 μl PCR-
inkubáló puffer, 60 μl Q-oldat, 36 μl MgCl2 (25 mM). Ebből 18 μl 
került 2 μl DNS kivonattal egy reakcióedénybe, majd 10 percig 95 
C° fokon denaturálva. 5 μl Taq-oldat (Taq-polymerase enzymmel) 
hozzáadása után jégen tároltuk a mintákat. Pozitív kontrollként 
betaglobint és izolált, standardizált HPV-DNS-t használtunk (prof.de 
Villiers, ZfKF, Heidelberg jóvoltából). Negatív kontrollként víz és 
ép májszövet szolgált. A PCR a következő ciklusokkal működött: A 
betaglobin és consensus-primerek esetén: 40 ciklus - denaturatio: 60 
sec, 94 C° fok, annealing: 60 sec, 55 C° fok, extension: 60 sec, 72 C° 
fok. A HPV-16 és HPV-18 esetén 45 ciklus - denaturatio: 40 sec, 94 
C° fok, annealing: 40 sec, 57 C° fok, extension: 40 sec, 72 C° fok. A 
PCR program lejárta után a mintákat 7 percig 72 C° fokra 
melegítettük, majd 4 C° fokon tároltuk.  
 
A gélelektroforezishez 14 μl PCR terméket 2 μl Bromphenolkékkel 
elegyítettünk és 2%-os TAE-agar gélen 2 órán keresztül 80 V mellett 
futtatuk 50 bp DNS marker mellett,. Ezután 20 percig 0.1 %-os 
etidiumbromidban inkubáltuk, és 268 nm-en fotóztuk.  
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3.2.3. Southern Blot hibridizáció 
 
Southern 1975-ben leírt metodusa alapján a PCR termékeket 16-18 
órás „blottolással” egy nylonmembránra vittük fel. Ezt követően 
három lépés következett: 
  
Az oligonukleotidok markírozása („tailing”). A specifikus 
oligonukleotideket digoxigeninnel jelöltük („tailing”), ami révén a 
cél-DNS szekvenciához kapcsolódhatott. Ehhez a DIG 
Oligonukleotid Tailing Kit-ből (Fa. Boehringer) a következő oldattal 
dolgoztunk: 4 μl Reaction Buffer, 4 μl Cobalt-chlorid oldat, 1 μl DIG 
d-UTP oldat, 1 μl dATP oldat, 1 μl (50 NE) terminal transferase, 5 μl 
kontroll oligonukleotid (100 pM). Ez 20 μl steril, bidesztillált vízhez 
adva 37 C° fokon 30 percig inkubálódott, A reakciót 1 μl glycogen 
oldat és 200 μl 0.2 M EDTA oldat pH 8-as elegyéből 1 μl-rel 
blokkoltuk. A jelzett oligonukleotidokat 2.5 μl 4 M LiCl oldat és 75 
μl előhűtött ethanol abs.-mal -20 C° fokon 2 óra hosszat 
precipitáltattuk. 70%-os ethanol mosás után 50 μl desztillált vízben 
fogtuk fel a terméket és -20 C° fokon tároltuk. Kontrollként a 
DIGOT-Kit kontroll-DNS-éből 500 pg/ml bázisoldatból higított 
sorozatot (50, 10, 2, 0.4, 0.08 pg) készítettünk. 
 
Hybridizáció. A blottolt és crosslinkelt membránokat 10 ml 
hybridizációs pufferrel 68 C° fokon, 1 óra hosszat előkezeltük. Az 
aspecifikus reakciók kivédésére 100 μl poly (A)-oldatot adtunk 
hozzá. Az előhybridizáció után 100 ul poly(A)-oldattal és 60 μl 
jelzett oligonukleotiddal 56 C° fokon, 12-16 óra hosszat tartott a 
hibridizáció.  
 
Detekció. A membránokat kétszer mostuk 25 C° fokon 15 ml 
10xSSC/ 0.1 %SDS oldatában majd ugyanígy, de 0.1x SSC/ 
0.1%SDS oldatban. Mosópufferrel való 30 perces átmosás után Anti-
Digoxigenin-AP-Konjugat 1: 5000 (Puffer2-ben higítva) elegyével 
(20 ml) 30 percig inkubáltunk. Ezt kétszer 15 perces mosás követte 
(Puffer1). A színreakcióhoz 2 percig Puffer3-ban, majd 2 óra hosszat 
a festékanyaggal (20ml) sötétben inkubáltunk. A reakciót Puffer4 
hozzáadásával blokkoltuk a protokoll szerint.   
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3.2.4. Statisztika 
 
A túlélési rátákat Kaplan-Meier analízis alapján, a statisztikai 
különbségeket Wilcoxon’s, fisher’s és student’s t-teszttel 
számítottuk, ahol p < 0.05 volt szignifikáns. Multivariáns független 
Cox analízist végeztünk 16 variábilis paraméterrel.  
 
4. Eredmények 
 
4.1. Kliniko-patológia 
 
Az összesen vizsgált 56 betegnél (14 adenocc. és 42 planocell.cc) 
teljes remisszió 14 (24.6%) esetben alakult ki (3/14 adenocc., 11/42 
planocell.cc), részleges remisszót 19 (33.9) beteg mutatott (3/14 
adenocc., 16/42 planocell.cc), míg 23 (41%) esetben a RCT nem volt 
effektív vagy progresszió történt (8/14 adenocc, 15/42 planocell.cc). 
Az adenocc. betegek 57.1%-a non-reszponder volt, szemben a 
planocell.cc. betegek 35.7%-ával. A remissziós választ adók 
együttesen (CR+PR) a planocell.cc. esetek 64.3%-át adták, ugyanez 
az adenocc. eseteknél 42.8% volt. A kalkulált átlagos 5 éves túlélés 
24% volt (medián 26 hó). Az utolsó follow up kontroll idején (2004. 
06.) a planocell.cc-s betegek 26.8%-a volt életben (medián 18 hó) és 
az adenocc.-s betegek 46,8 %-a (medián 17 hó, p=0.5) 
 
 
4.2. HPV – fertőzöttség miatt végzett vizsgálatok (n=26) 
 
4.2.1. Klinikum 
 
A RCT-en átesett betegek több mint fele 65.4 %-a jól reagált a 
kezelésre és több mint negyedük teljes remissziót mutatott (CR: 7, 
PR: 10, NR: 9). Ezen esetekben a nyirokcsomók is negatívak voltak. 
A betegek több mint harmada azonban nem mutatott remissziót, sőt 
tizedüknél progressziót észleltünk. 
 
Figyelemre méltó a kezelésre reagáló adenocarcinómák magas 
aránya (41%). 24 betegnél thoracotomiából végezünk nyelőcső-
reszekciót, Akiyama-féle csőgyomorképzéssel (egy esetben colon 
interpozitummal), két mezős - mellkasi és hasi - 
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lymphadenectomiával. Két esetben Orringer-műtét történt. A 
posztoperatív lefolyás 15 betegnél (58%) eseménytelen volt. 3 beteg 
került reoperációra (11%) a következő okok miatt: 
varratelégtelenség, empyemás chylothorax és a csőgyomor ischemiás 
necrosisa miatt. Leggyakrabban (7 beteg, 27%) pulmonális 
szövődmény (pneumonia, hydrothorax, respir. insuff.). Öt beteg 
(19%) tracheostomára szorult (tartós gépi lélegeztetés miatt). A 30 
napon belüli halálozás egy beteget érintett (3.8%). További 3 beteg 2 
hónapon belül exitált (2 beteg légzési elégtelenség, szepszis, egy 
MOF tünetei közt. 
 
4.2.2. PCR és Southern Blot eredmények. 
 
HPV-infekció 6 (23%) esetben igazolódott. Minden esetben a 
consensus-primer (ami a HPV kimutatásának generális primere) 
pozitív eredményt adott. 5 (19.2%) esetben HPV-16, egy (3,8%) 
esetben a HPV-18 infekciót észleltünk. Kevert fertőzöttség nem volt. 
A kontrol betaglobin próba minden esetben pozitív volt. HPV-16 
infekció minden esetben planocelluláris rákban volt kimutatható. Az 
egyetlen HPV-18 pozitivitást adenocarcinomában észleltük. A 
betegek 77 %-a nem volt vírushordozó. A hordozók átlagéletkora 
57.5 (48,2-73,6) év volt. A 6 hordozóból 3 teljes reszponder, 3 
részleges reszponder volt. A non-reszponderek közt nem akadt 
vírushordozó. A HPV-pozitív tumorok közül 3 a nyelőcső középső 
és 3 az alsó harmadában ült.  
 
4.2.3. A túlélési analízisek eredményei 
 
A HPV-re vizsgált betegek között a CR és PR csoport túlélési rátái 
közt nem volt szignifikáns a különbség (p=0.069), azonban a NR 
csoporttal szemben mindkét remissziós csoport szignifikánsan 
kedvezőbb prognózist mutatott (p<0.01). A medián értékek a 
következők voltak: CR: 42 hónap, PR: 36 hónap és NR: 12 hónap. A 
HPV hordozók (mind a responder csoportokban) túlélése 
szignifikánsan jobb volt a HPV-negatív betegekénél (p=0.032). 
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4.3. Immunhisztokémiai vizsgálatok (n=21 ill. MIB-1: 45/56) 
 
4.3.1. Klinikum 
 
Ebben a csoportban 56 beteget (14 adenocc és 42 planocell.cc.) 
vizsgáltunk: teljes remisszió 14 (24.6%) esetben alakult ki (3/14 
adenocc., 11/42 planocell.cc), részleges remisszót 19 (33.9) beteg 
mutatott (3/14 adenocc., 16/42 planocell.cc), míg 23 (41%) esetben a 
RCT nem volt effektív vagy progresszió történt (8/14 adenocc, 15/42 
planocell.cc).  
 
A túlélésben szignifikáns különbség igazolódott a reszponderek és 
non-reszponderek (p=0.0026) és a kontrol RCT-t nem kapott betegek 
(p=0.0051) közt. 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).  
 
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).  Az 
adenokarcinómás betegek 57.1%-a non-reszponder volt, szemben a 
laphámrákos betegek 35.7%-ával. 
 
 
4.3.2. Predikcióra vizsgált faktorok 
 
MIB-1 
 
A RCT-n átesett 56 beteg közül 46 esetben tudtuk a preoperativ 
anyagokat összevetni a műtéti reszekátumokkal. 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) 
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VEGF 
 
A praeoperativ bioptátumokból mért VEGF expresszió a teljes 
remissziót mutató esetben az index 10.7 volt, szemben a PR 18.34  
és a NR 36.58 értékeivel. A csökkent VEGF expresszió 
szignifikánsan rosszabb prognózis mellett szól. (p=0.020) 
 
CD34 
 
Az teljes remissziót mutató betegek átlag CD34 indexe 10.92 volt, 
szemben a PR 18.97 és a NR 18.16 értékeivel (p=0.036). A CR 
csoportban egy esetben sem volt a CD34-index 20-nál magasabb. A 
CD34 expresszió és a VEGF expresszió pozitív korrelációt mutatott 
(r=0.4). Mind a vascularizáció és a VEGF-index magasabb volt a PR 
és a NR csoportban, szemben teljes remissziót mutató betegeknél. A 
CD34 expresszió nem volt szignifikáns befolyással a túlélésre 
(p=0.630). 
 
Bcl-2 
 
A teljes remissziót mutató betegeknél a bcl-2 expresszió átlaga 18.4 
volt, a PR 22.4 és a NR 16.1 értékei mellett. A bcl-2 semmilyen 
szempontból nem mutatkozott prediktívnek.  
 
 
4.3.3. A proliferációs aktivitás és a VEGF expresszió fordított 
korrelációja 
 
A remisszió függvényében a vaszkularizácó és a proliferáció aránya 
a következőképpen alakult: a CR-nél VEGF-index/PI 10.7/58.5 volt 
szemben a PR-nél észlelt 18.3/53.8 ill. NR-nél 36.6/43.5 értékekkel. 
A RCT-re reagáló betegeknél a MIB-1 / VEGF arány magasabb, 
mint 5 : 1. 
 
 
4.3.4. Multivariáns analízisek a túlélésre és a remisszióra 
 
A RCT-n átesett betegek multivariáns analízise a PI-t (p=0.0203), a 
remissziót (response) (p=0.0017) és az R0 reszekciót (p=0.023) 
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találta a túlélésre szignifikáns, független faktornak. A többi vizsgált 
faktor (nem, pT, pN, hystologia, G) nem voltak szignifikánsak. 
Regressziós analízissel a PI (p=0.0193) és a pN (p=0.0002) , mint 
független faktor utalt a remisszóra.  
 
 
4.3.5. HPV-fertőzöttség és az immunhisztokémiai eredmények 
korrelációja 
 

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). 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. Az alacsony esetszám ellenére 
feltételezhető egy pozitív korreláció a HPV-fertőzöttség és a 
tumorválasz között.  
 
 
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 szignifikáns. 
Klinikailag a neoadjuváns terápián átesett 10 betegből 5 esetben 
észleltünk posztoperatív szövődményt. 
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5. Következtetések: 
 
A praeoperativ radio-chemotherapia (RCT) a túlélésre gyakorolt 
pozitív hatása egyértelmű. A teljes patológiai remisszió 20-30%ban 
volt megfigyelhető.. A műtéti komplikációk RCT után súlyosabbak 
voltak és nehezebben kezelhetők. Ebben a károsodott cellularis 
immunitás és a peri-oesophagealis gyulladásos reakciók felelősek. 
Ezek a komplikációk minden RCT-n átesett betegcsoportot érintettek 
és azoknál a betegeknél is jelentkeztek, akik a kezelésből nem 
profitáltak. A vizsgált betegeknél Nauheim protokollt alkalmaztak, 
ami mellett a betegek 26.9%-a teljes, míg 38,5%-a részleges 
remissziót mutatott. A betegek 34.6%-a nem reagált a kezelésre. 
Azon betegcsoportban, akiknél a RCT egyértelműen effektív volt, az 
adenocarcinoma aránya 41% volt és a stádium sem befolyásolta 
lényegesen a reakciót. A posztoperatív időszak a betegek több mint 
felénél (58%) eseménytelen volt. A betegek 40%-a nem profitált a 
RCT-ből, sőt értékes heteket vesztett el. A perioperatív morbiditás 
emelkedése minden beteget érint, azokat is, akik nem profitáltak a 
RCT-ből. Ismert, hogy a teljes remissziót mutató betegek PI-e 
magasabb 40%nál. A mi anyagunkban MIB-1 (PI) független 
prognosztikai faktor volt a remisszió tekintetében. A planocelluláris 
cc. eseteink 64.3%-a reagált valamilyen szintű remisszióval (CR 
vagy PR) a RCT-re, szemben az adenocc. esetek 42.8%-ával. Bár az 
eltérés nem volt szignifikáns, mégis szembeötlő a reszponder 
adenocc. esetek magas aránya, szemben a korábban alkalmazott RCT 
esetén leírtakkal. A RCT-ből is a planocell.cc. betegek profitálnak 
jobban.   

 
5.1.  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 
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az összefüggés a HPV-infekció és a RCT-re adott remissziós válasz 
között, így a HPV-fertőzöttség prediktív faktornak tekinthető. 
 
5.2. Az immunhisztokémiailag vizsgált 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. 
 
 
5.3.  A vizsgált faktorok és a túlélés közti összefüggés 
 
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. 
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6. 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 a proliferációs faktorként vizsgált MIB-1 és az 
angiogenézisben kulcsszerepet játszó VEGF 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.   
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 
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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 prognosztikus faktor. A remisszióra az MIB-1 
és a pN utalt független prediktív faktorként. 
 
 
7. Publikációk 
 
7.1.  Értekezéshez kapcsolódó közlemények:  
 
1. Predictive factors for response to neoadjuvant therapy in 
patients with oesophageal cancer 
Imdahl A., Bognar G., Schulte-Mönting J., Schöffel U, Farthmann 
E.H., Ihling Ch.  
Eur. J. Card.Thor.Surg. 21:657-663, 2002.   IF: 1.451 
 
2. Possible role of human papillomavirus infection in response to 
neoadjuvant therapy in patients with esophageal cancer 
Bognar G., Imdahl A., Ledniczky Gy, Ondrejka P. 
Hepato-Gastroenterology 55:93-97, 2008 IF: 0.756 
 
3. Detection of human papillomavirus type 16 in squamous cell 
carcinoma of colon and its lymph node metastases with 
polymerase chain reaction and Southern Blot hybridisation 
Bognar G., Istvan G., Bereczky B., Ondrejka P.  
Pathology Oncology Research 14:93-96, 2008 IF: 1.241 
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4. Neoadjuváns terápián átesett nyelőcsőrákos betegek prediktív 
faktorai 
Bognar G., Ledniczky Gy., Imdahl A., Ihling Ch., Ondrejka P 
Magyar Sebészet 2006/1, 59:20-26. 
 
5. A HPV infekció lehetséges prediktív szerepe a nyelőcsőrákos 
betegek neoadjuváns terápiára adott remissziójában 
Bognár G., Imdahl A., Ledniczky Gy., Ondrejka P. 
Magyar Sebészet 2006/2, 59:97-104.  
 
6. A colorectalis adenocarcinomák áttétképzésének molekuláris 
alapjai 
Bognár G.,  Ledniczky Gy., István G., Ondrejka P. 
Magyar Sebészet 2006/5, 59:342-350. 
 
 
7.2. Értekezéshez nem kapcsolódó közlemények: 
 
1. Az újravérzés prognosztikai vonatkozásai a tápcsatorna felső 
részének heveny vérzéseiben 
Ledniczky Gy., Bognár G., Jakab F., Ondrejka P., Ráth Z., Sugár I. 
Magyar Sebészet 1996/5;49:382-384, 387-389. 
 
2. Székletürítési zavarok sebészeti vonatkozásai 
Forgács B., Bognár G., István G. 
Családorvosi Fórum 2002/1:15 
 
3. Laparoscopos sebészet 
Ledniczky Gy.,Bognár  G., Ondrejka P. 
Családorvosi Fórum 2003/10:46 
 
4. Gastrointestinális stomális tumorok ( GIST ) előfordulása 
klinikánk anyagában 
Sugár I.,Ondrejka P., István G.,Joós Á.,Faller J.,Bognár G. 
Magyar Sebészet 2001/6, 54:371 
 
5. A daganatos vastagbél-ileus 
István G, Bognár G. 
Családorvosi Fórum 2005/1:30 
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6. Gastrointestinal Stromal Tumors (GIST) 
Sugar I., Forgacs B., Istvan G., Bognar G., Sapy Z., Ondrejka P. 
Hepato-Gastroenterology 52:409-413, 2005.   IF: 0.699 
 
7. Effects of Interleukin-11 and Epidermal Growth factor on 
residual small intestine after experimental massive small bowel 
resection 
Lednicky Gy., Fiore N., Bognár G., Ondrejka P., Grosfeld JL. 
Chirurgia 101:127-133, 2006 
 
8.  Evaluation of Perioperativ Cholangiography in One 
Thousand Laparascopic Cholecystectomies 
Ledniczky Gy., Fiore N., Bognar G., Ondrejka P., Grosfeld JL. 
Chirurgia 101:267-272, 2006 
 
9. A pancreas intraepithelialis neoplasiája (PanIN) és 
intraductalis papillaris mucinosus neoplasiái (IPMN) 
Ledniczky Gy., Bognár G., Fiore N., Grosfeld JL., Ondrejka P 
Magyar Sebészet, 2006/1, 59: 12-19. 
 
10. Evaluation of perioperativ Cholangiography in One 
Thousand Laparascopic Cholecystectomies 
Ledniczky Gy., Bognár G., Fiore N., Grosfeld JL., Ondrejka P. 
Magyar Sebészet 2006/2, 59:91-96. 
 
11. Az Interleukin-11 és az epidermális növekedési faktor 
trophicus hatásának vizsgálata kisérletes vékonybél-resectio 
után 
Ledniczky Gy., Bognár G., Fiore N., Grosfeld JL., Ondrejka P. 
Magyar Sebészet 2006/2, 59: 122-128.  
 
12. Secondary iliac-enteric fistula to the sigmoid colon 
complicated with entero-grafto-cutaneous fistula 
Bognar G., Sugár I., Sipos P., Ledniczky Gy., Laczkó A., Ondrejka 
P. 
Case Rep Gastroenterol 2:138-143, 2008 
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13. A posztoperatív mesenterialis panniculitisről egy sikerrel 
kezelt eset kapcsán 
Bognár G., Forgács B., István G., Bereczky B., Berczi L., 
Ledniczky Gy., Ondrejka P. 
Magyar Sebészet 2008/2, 61:84-87. 
 
14. Jejunalis polyposisból származó heveny gastrointestinalis 
vérzés diagnosztikája és eredményes kezelése 
Sugár I., Forgács B., Bognár G., Szabolcs Z., Zalatnay A., 
Ondrejka P. 
Magyar Sebészet 2008/3, 61:121-124. 
 
 
7.3. Idézhető absztraktok: 
 
7.3.1. Az értekezés témájából nemzetközi folyóiratban megjelent 
absztraktok  
(téma- releváns): 
 
 1. Ergebnisse zur neoadjuvanten Therapie des 
Ösophaguskarzinoms 
Imdahl A., Ihling Ch., Bognar G., Ruf G., Farthmann E.H. 
Acta Chirurgica Austriaca Vol.32.Suppl. No.162, 319. 2000. 
 
2.The Role of Predicting Factors in Progression and Response of 
Patients with Oesophageal Cancer Undergoing Neoadjuvant 
Therapy ( An Immunohystochemical Study ) 
Bognár G., Imdahl A., Ledniczky G., István G., Ondrejka P. 
Eur. Surg. Research 34,(suppl.).72. 2002. IF: 0.759 
 
3. Predictiv factors of oesophageal cancer (an IHC study) 
Bognár G., Imdahl A., Ledniczky G., István G., Ondrejka P. 
Z.Gastroenterol 42:406; 2004. IF: 1.000 

 
4. Humán papillomavírus (HPV-16) kimutatása a colon 
laphámsejtes carcinomájából és annak nyirokcsomó-
metasztázisaiból.  
Bognár G., Ledniczky Gy., István G., Ondrejka P. 
Hepatogastroenterol (in 2008)  IF:0.756 
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5. Korábban igazolt prediktív faktorok hazai vizsgálatainak első 
eredményei neoadjuvans kezelésen átesett nyelőcsőrákos 
betegeknél. 
Bognár G. Ledniczky Gy., Imdahl A., Fogács B., Szabó Á., 
Ondrejka P. Hepatogastroenterol (in 2008)  IF:0.756 
 
 

7.3.2. Nemzetközi folyóiratban megjelent absztraktok (nem 
táma-releváns): 
 
1. Changing trends in peptic ulcer surgery in our practice:1998-
1992 
Ondrejka P., Tóth G., Bognár G., Nagy P., Sugár I. 
Hepatogastroenterologie, Vol. III. Suppl. 327. 1993  
 
2. Abdomino-transsphyncteric resection of the rectum for distal 
rectal cancer 
István G., Kiss I., Sugár I., Ondrejka P., Berki I., Bognár G. 
Br. J. Surg. 85 (Suppl.) 25. 1998.  
 
3. Quality of live after abdomino-transsphyncteric resection of 
rectum 
István G., Berki I., Ráth Z., Sugár I., Ondrejka P., Bognár G. 
Z. Gastroenterologie, 36. 427(045). 1998.  
 
4. Subhepatic biloma caused by permeable extrahepatic bile 
ducts 
Ondrejka P., Sugár I., Szabó M., Vajda V., Bognár G., István G. 
Dig. Surg. 16(S1), 52. 1999. IF:1.081 
 
5. Spontaneous subhepatic biloma caused by permeable common 
bile duct associated with choledocholithiasis and constricted 
gallbladder 
Ondrejka P., Sugár I., Szabó M., Vajda V., Bognár G., István G. 
Z. Gastroenterologie, 37. 403-458. P436. 1999. 
 
6.DNA Flow cytometry and clinicopathology of intraepithelial 
neoplasm of the pancreas  
Ledniczky Gy., Fiore N., Bognar G., Ondrejka P. 
Z.Gastroenterol 42:424; 2004.  
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7.4. Értekezéshez kapcsolódó előadások: 
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