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1. Bevezetés 

A fej-nyaki régió laphámrákjai a progresszió szempontjából egyedülálló viselkedést 

mutatnak. A klinikai lefolyás azt mutatja, hogy ezek a daganatok nem az általános 

trendet követik, a metasztázis kaszkád eltérő. A limfatikus disszemináció, a lokális 

recidíva, valamint a neoangiogenezis a fej-nyaki daganatok progressziójának legfőbb 

jellemzői. A legtöbb daganat típusban a mikrovaszkuláris denzítás –MVD-, nem csak 

tápanyag és oxigénforrást jelent a tumornak, hanem a hematogén áttétképzés egyik 

kulcseleme. Fej-nyaki laphámrákok esetében viszont a MVD leginkább a daganatok 

tápanyag és oxigén ellátását biztosítja, és ritkán vesz rész a hematogén áttétképzésben. 

Utóbbi időben számos közlemény foglalkozik a VEGF (vaszkuláris endotháliális 

növekedési faktor) expresszió klinikai és biológiai jelentőségével ebben a daganat 

típusban, ezen belül is leginkább az angiogenikus fenotípussal. Érdekes módon, 

függetlenül az érdenzitástól, a VEGF expresszió fokozódása a rossz prognózis markere 

fej-nyaki daganatokban, azonban ennek a mechanizmusa még nem tisztázott. Az 

endokrin környezet szintén fontos tényező a tumor progresszióban olyan daganatok 

esetén, amelyek szexhormon receptorokat expresszálnak, mint például az emlő (1), 

prosztata (2) vagy endometrium (3). Szexhormonok expresszióját megfigyelték már 

vaszkuláris endothéliumban (4), gégében (5) és a tüdő epithéliumában is (6). A hormon 

függő proteinek jelenléte a normál humán gégeszövetben valamint a gégedaganatokban 

alátámasztja azt a hipotézist, hogy a karcinogenézishez hormonális mechanizmusok is 

hozzájárulhatnak (7,8,9). 

 Az immunterápia, mely immuneffektor mechanizmusok révén pusztítja a 

daganatsejteket, a daganatok kezelésének specifikus formája. A fej-nyaki 

laphámrákokat eddig nem tartották immunterápiás célpontnak, de úttörő kutatások azt 

mutatták, hogy ennek a daganattípusnak az immunterápiás kezelése jó eredményeket 

produkál. Mostanáig, a fej-nyaki daganatokat immunszupresszív daganatnak tartották, 

annak ellenére, hogy az orális, nasopharyngeális és laryngeális nyálkahártyában 

normális körülmények között is számos infiltráló sejttípus  volt kimutatható (B és T 

sejtek, antigén prezentáló dendritikus sejtek, makrofágok), ezek denzítása időnként 

pedig igen szembeötlő. A fej-nyaki daganatok immunszupresszív jellegének  klinikai 

szignifikanciája megmutatkozik a gyorsan kialakuló recidívák megjelenésében, 

rövidebb tünetmentes periódusban, rövidebb túlélési rátában. 
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2.Célkitűzések 

1.) A különböző anatómiai lokalizációjú és egyben eltérő progressziós képességű fej-

nyaki daganatok erezettségének vizsgálata  

2) A fej-nyaki daganatokban a sugárterápia hatására létrejött vaszkularizációs hatások 

tisztázása 

3.) Szexhormon receptor expresszió vizsgálata fej-nyaki rákokban 

4.) Leukocita interleukint tartalmazó citokin keverék (Multikine) helyi adagolását 

követő stromális reakciók analízise fej-nyaki daganatokban 

 

3.Anyag és módszer 

3.1. Beteganyag 

Vizsgálatainkat 216 fej-nyaki daganatos beteg műtétileg eltávolított anyagán végeztük. 

Minden esetben, a daganatok szövettani diagnózisa laphámrák volt. A daganatok 

anatómiai lokalizációja a következő volt: szájüregi daganat (tonsilla, 

garatívek,szájgarat) 65 eset (30,09%), hypopharyngeális daganat 21 eset (9,72%), 

glotticus daganat 43 eset (19,9%), nyelv, nyelvgyöki daganat 51 eset (23,61%), 

lágyszájpad daganat 24 eset (11,11%), ajak daganat 12 eset (5,55%). TNM 

stádiumbeosztás az alábbiak szerint változott: T1 stádiumban 11 eset volt (5,16%); T2 

stádiumban 114 eset  (53,52%); T3 stádiumban 65 eset (30,51%) és T4 stádiumban 23 

eset volt (10,79%). Nyirokcsomó áttéttel a betegek 35,21%-a rendelkezett (75 beteg), 

64,78%-ban nem volt kimutatható nyirokcsomó érintettség (138 beteg), távoli (szervi) 

áttétet egy esetben  tapasztaltunk. A betegek életkora 41-84 év között volt.  

Az érdenzitás vizsgálatot archivált tumorszöveteken végeztük, melyeket a Semmelweis 

Egyetem Fül-Orr-Gége Klinikájáról kaptunk. Az érdenzitás és a sugárterápia 

összefüggését, valamint a hormonreceptorok expresszióját az Országos Onkológiai 

Intézetben kezelt betegek műtétileg eltávolított daganatain végeztük. A leukocita-

interleukin kezelés hatásának vizsgálatát az alábbi klinikákról származó betegek 

anyagain végeztük: Semmelweis Egyetem Fül-Orr-Gége Klinikája; SE Fogászati és 

Szájsebészeti Klinikája, a Fővárosi Uzsoki utcai Korház Fül-Orr-Gége és 

Fejnyaksebészeti Osztálya, Győri Városi Korház (Petz Aladár) Fül-Orr-Gége Osztálya, 
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valamint az Országos Onkológia Intézet Fejnyaksebészeti Osztálya. A tanulmányok 

elvégzéséhez rendelkeztünk a szükséges etikai engedélyekkel. 

 

3.2. Módszerek 

 

3.2.1. Immunhisztokémia 

A különböző anatómiai lokalizációjú fej-nyaki daganatok erezettségének vizsgálatát 

archivált tumorszöveteken végeztük, kettős immunhisztokémiai jelöléssel : CD31 és 

laminin antitestekkel. Az érnövekedési faktor expresszióját VEGF antitesttel vizsgáltuk. 

A sugárterápia hatását a szájüregi daganatok erezettségére, paraffinba ágyazott 

daganatokon vizsgáltuk CD34 antitestet alkalmazva. Fej-nyaki laphámrákok 

hormonreceptor expresszióját frissen fagyasztott daganatok metszetein mutattuk ki ER-α 

(ösztrogén receptor-α), ER-β (ösztogén receptor-β) és PG (progeszteron) 

monospecifikus antitestekkel. A neoadjuváns leukocita interleukin hatásának vizsgálata 

alkalmával, az alábbi antitestekkel végeztünk immunhisztokémiai jelöléseket: CD68 

(makrófágok jelölésére), CD34 (hemopoetikus őssejtek kimutatására), CD1a 

(dendritikus sejtekre), anti-myeloperoxidáz (neutrophil sejtekre), CD3 (T-sejtekre), 

CD20 (B-sejtekre), Ki-67 (proliferáló sejtekre), CD25 (interleukin-2-receptor IL-2R 

kimutatására). Minden esetben izotípus antitest kontroll mintát is készítettünk. 

 

3.2.2. Hisztokémia 

A fej-nyaki daganatok epitheliális komponensének valamint a stróma mennyiségének 

arányát két módszer segítségével határoztuk meg: először a metszeteket Mallory-

trichrom festéssel jelöltük, második módszerként pedig pan-cytokeratin antitesttel 

(A1A3-CK19), ezután morfometriai program segítségével elemeztük. 

 

3.2.3. Morfometria 

A fej-nyaki daganatok érdenzitásának meghatározását Cue-2 morfometriai program 

segítségével végeztük, mintánként öt 20x nagyítású látótérben, a nemzetközi 

konszenzusnak megfelelően a legerezettebb „hot spot” területeket kiválasztva (10). 
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A neoadjuváns leukocita interleukin hatásának vizsgálata alkalmával, a tumor stróma/ 

daganatsejtfészek arány meghatározásánál az Image Pro Analysis morfometriai szoftvert 

használtuk. 

 

3.2.4. Immuncitokémia, immunfluoreszcencia  

A nukleáris és citoplazmatikus hormonreceptor expressziót –fagyasztott fej-nyaki 

laphámrákok valamint normál gégeszöveteken- Spot Junior CCD kamerával ellátott 

NIKON-Eclipse-E600 epifluoreszcenz mikroszkóppal, képelemző szoftver 

felhasználásával vizsgáltuk. 

 

3.2.5. RT-PCR / nested PCR 

A fagyasztva homogenizált tumormintákból totál RNS-t izoláltunk, a lehetséges DNS 

szennyeződést kiküszöböltük. Reverz transzkripciónál random primer-oligo dT 

keveréket használtunk. A reverz transzkripció megtörténtét  β-aktin primerekkel  végzett 

PCR reakcióval ellenőriztük. A lehetséges DNS szennyezés kimutatására minden 

mintából cDNS templát mellett az izolált totál RNS-t, mint templátot használtuk. Non-

templát kontrollként DEPC kezelt víz szolgált. 

 ERα, ERβ valamint PGR kimutatásához nested-PCR technikát alkalmaztunk. A PCR 

termékeket 2 %-os agaróz gélen választottuk szét, majd a detektálást ethidium-bromid 

festést követően Gel-Doc 2000  rendszerrel végeztük. Minden receptor-típus esetén 

random módon kiválasztott minták nested-PCR termékeit a gélből visszaizoláltuk, és 

bázissorendjét meghatároztuk. 

 

3.2.6. A neoadjuváns leukocita interleukinnel kezelt fej-nyaki daganatok kezelési 

protokollja 

Ez a tanulmány két önálló vizsgálat keretében zajlott. Mindkét vizsgálatban, a leukocita 

interleukin –LI- alkalmazása előtt, a betegek egységes terápiában részesültek, mely 

cyclophoshamid, indomethacin és multivitamin adagolásából állt. Az első vizsgálatban, 

a betegeket három különböző dózisú LI-el kezeltük (alacsony, közepes, magas), mely a 

következő volt. Alacsony dózissal kezelt betegeknek két héten át, heti három 

alkalommal peritumorálisan injektáltuk a 400 NE IL-2 equivalens egységet (összesen 

2400 NE), a közepes dózissal kezelt betegeknek két héten át, heti három alkalommal 
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injektáltunk peritumorálisan 800 NE LI-t (összesen 4800 NE), a magas dózissal kezelt 

betegeknek pedig két héten keresztül, heti öt alkalommal injektáltuk peritumorálisan a 

800 NE LI-t (összesen 8000 NE). Minden adag leukocita interleukin injekciózását a 

tapintható, vagy látható tumor tömeg külső kerületében, intradermálisan végeztük.  

A második vizsgálatban a LI adagolása a következő volt: a napi adag felét ( 400 NE IL-

2) peritumorálisan injekciózva; a napi adag másik felét (400  NE IL-2) perilimfatikusan 

injekciózva, 3 héten keresztül, heti 5 alkalommal adagoltuk addig, amíg elértük a 12000 

NE kumulatív dózist. Az LI injekciót intradermálisan adagoltuk a tumor látható és 

tapintható kerületének megfelelően; a perilimfatikus adagolás a tumor ipsilaterális 

oldalán lévő hátsó submandibuláris régió juguláris limfatikus láncába történt. 

Mindkét vizsgálatban a daganatok (valamint reziduális daganatok) műtéti eltávolítását a 

leukocita –interleukin adagolását követően a 21-ik és 28-ik nap között végezték el; a 

locoregionális postoperatív sugárterápiát a műtéti heg gyógyulása után kezdtük. 

 

3.2.7. Statisztikai feldolgozás 

Statisztikai elemzéshez chi-négyzet próbát, t-tesztet, ANOVA-t, Kaplan-Meier analízist 

használtunk. 

 

4. Eredmények és diszkusszió 

 

4.1. Gége és hypopharyngealis daganatok erezettségének vizsgálata 

Vizsgálataink során 21 esetet elemeztünk, melyből 11 tumor gégerák volt, 10 tumor 

pedig a hypopharynxra lokalizálódott, minden eset szövettani diagnózisa laphámrák volt 

(I). Megállapítottuk, hogy a hypopharynx tumorok között a T4 stádiumúak gyakorisága 

sokkal nagyobb, így felmerült, hogy a malignusabb viselkedés a T4 stádiumnak és így 

az egyre nagyobb méretű tumornak köszönhető. A daganatok volumenének 

meghatározása azonban ezt a feltevést nem erősítette meg, mivel a gégerákok még az 

alacsony T2 stádiumban is szignifikánsan nagyobb méretűek voltak, mint a T4 

stádiumban lévő hypopharynx tumorok. A következőkben megvizsgáltuk, hogy a kisebb 

tumorméretet hypopharyngealis daganatok esetében okozhatja-e a tumor indukált 

angiogenetikus képesség csökkent volta. Ehhez immunhisztokémiai kettősjelölés 

módszerével –CD31 és laminin antitestet használva- jelöltük a tumorok körüli ereket, 



 7

majd morfometriai analízissel meghatároztuk az erek sűrűségét és kerületét. Először a 

két tumorféleség összevont adatait hasonlítottuk össze, ahol nem voltunk tekintettel a 

tumorok méretére, illetve T stádiumára, s ebben az esetben a két csoport átlagos 

érdenzitása azonosnak bizonyult (glotticus daganatokban: 211±40 N/mm2; 

hypopharyngealis daganatokban: 205±20 N/mm2). A továbbiakban annak kizárására, 

hogy a túlságosan eltérő méretű tumorokat hasonlítunk össze, a legkisebb (T2) glotticus 

és a legnagyobb (T4) hypopharyngealis tumor csoportot is összehasonlítottuk, de 

szignifikáns eltérést nem tapasztaltunk, bár a T4 stádiumú hypopharyngealis tumorok 

érdenzitása alacsonyabb volt a T2 stádiumú glotticus tumorokénál (178±20 N/mm2 vs 

232±70 N/mm2). Hasonlóan nem volt eltérés az átlagos érkerületben sem (gégerákoknál: 

96±9,9 N/mm2; hypopharynx rákoknál pedig 88,4±7,3 N/mm2). Mérési adataink alapján 

megállapítható, hogy a glotticus illetve hypopharyngealis tumorok angiogenezist 

indukáló képessége azonos. A hypopharyngealis rákok esetében összehasonlítottuk a T4 

stádiumú nem-metasztatikus és nyirokcsomó áttétet képező tumorok érdenzitását is, 

azonban szignifikáns eltérést itt sem tapasztaltunk. Végezetül arra voltunk kíváncsiak, 

vajon a legfontosabb érnövekedési faktor expressziójában van-e eltérés a kétféle tumor 

között. Ebből a célból a szövettani metszetekben a humán VEGF-t mutattuk ki 

immunhisztokémiai eljárással. Megállapítottuk, hogy a kétféle tumorban gyakorlatilag 

azonos gyakorisággal fordul elő VEGF+ daganatsejt (40% a laryngealis régióban; 

41,66% a hypopharyngealis régióban), és ez nem mutat összefüggést a tumorok 

stádiumával. Bár a larynx és hypopharynx daganatainak eltérő biológiai viselkedése 

régóta ismert, igen kevés összehasonlító tanulmány kísérelte meg feltárni ennek 

biológiai alapjait. Eltérő malignitású daganatok esetében elsőként mindig a proliferáció 

illetve a tumorméret összehasonlítása történik meg. Jelen vizsgálataink a kisszámú eset 

alapján is felvetik azt, hogy a sokkal invazívabb hypopharingealis rákok ugyanolyan 

angiogenetikus képességgel rendelkeznek, mint a glotticus tumorok, tehát ez a tényező 

nem tehető felelőssé metasztatikus fenotípusukért. Mindezek alapján megállapíthatjuk, 

hogy nem áll fenn kapcsolat a kétféle tumor angiogenetikus képessége és progressziós-

invazív készsége között. Vizsgálataink arra is felhívják a figyelmet, hogy bizonyos 

daganattípusok esetében a proliferációs sajátosságok nem hozhatók összefüggésbe az 

invazív/metasztatikus sajátosságokkal, mivel a hypopharynx tumorokban az 

invazív/metasztatikus képesség a gégerákokhoz képest jóval kisebb tumorméret mellett 
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már megjelenik. Ennek fényében valószínüleg át kell gondolni az alkalmazandó terápiás 

stratégiát, amely hatékony gégerákok esetében, de sokkal kevésbé sikeres a relatíve 

lassubb növekedésű de invazívabb hypopharynx tumorok esetében. 

 

4.2. Sugárkezelés hatására létrejött érdenzitás változások jelentőségének vizsgálata 

Ebben a vizsgálatban 35 szájgarat daganatos beteg vett részt, mindenkinek szövettanilag 

igazolt planocelluláris karcinómája volt (II). Huszonegy beteg (60%) III., tizennégy 

pedig a (40%) IV. stádiumba tartozott Az anatómiai lokalizáció az alábbi volt: 68,57% 

tonsilla és garatívek (24 eset), 20% nyelvgyöki régió (7 eset), 8,57% lágyszájpad (3 

eset) és 2,82% garatfal (1 eset). TNM klasszifikáció: T1 stádiumban 4 eset (11,42%), 

T2 stádiumban 14 eset (40%), T3 stádiumban 11 eset (31,42%) és T4 stádiumban 6 eset 

(17,14%) volt.  A sugárkezelés befejezése után 8 héttel 14 betegnél (40%) komplett, 10 

betegnél (28,6%) részleges remissziót, 4 betegnél (11,4%) változatlan állapotot és 7 

betegnél (20%) progressziót észleltünk. A medián követési idő 59 (24-67) hónap volt. 5 

évnél 4 (11,5%) beteg volt életben, hárman tünetmentesen, egy beteg pedig izolált 

lokális recidívával. A becsült medián teljes túlélés 13 hónap (95% CI: 8,1-17,9), a 

progressziómentes idő 6 hónap volt (95% CI: 4-8). A medián mikrovaszkuláris denzitás 

a kezelés előtt 1,09x104/mm2 (S.E.M.: 0,13x104/mm2) volt, mely 20 Gy leadását 

követően 0,825x104/mm2 (S.E.M.: 0,1x104/mm2) értékre csökkent, és ami 

megközelítette a statisztikailag szignifikáns szintet (p=0,052). A terápiás válasz azoknál 

a betegnél, akiknél a 20 Gy leadását követően mért MVD alacsony volt, szignifikánsan 

jobbnak bizonyult (p=0,04), mint azoknál, akiknél magas MVD értéket találtunk. Az 

alacsony posztirradiációs MVD és kedvezőbb progressziómentes túlélés között 

statisztikai trendet találtunk (p=0,053), míg a teljes túlélés szignifikánsan jobbnak 

bizonyult (p=0,012) ebben az esetben.  

A daganatok növekedésének elengedhetetlen feltétele érellátásuk (11,12). A daganatok 

gyors fejlődésével párhuzamosan az elmaradó érújdonképződés miatt mintegy 

„felhígulva” az MVD csökkenhet, de a daganat angiogenetikus fenotípusa is 

megváltozhat, és ez is a vaszkularitás változásához vezethet. Továbbá, a különböző 

kezelések hatására is jelentősen változhat a daganatok érellátása. Ezeknek a hatásoknak 

prognosztikai, vagy prediktív jelentősége is lehet. Egyes szerzők nem találtak 

összefüggést az MVD, a terápiás válasz és a túlélés között (13,14,15,16,17). Mások 
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kimutatták, hogy a magas MVD kedvezőbb válaszaránnyal és túléléssel jár (13,18,19), 

megint mások ennek pont az ellenkezőjét találták (25). A besugárzás erekre gyakorolt és 

anti-angiogén hatását már számos kísérleti modellben vizsgálták (20,21,22,23). 

Vizsgálatunkban mi is a besugárzás vaszkularitásra gyakorolt hatását vizsgáltuk klinikai 

körülmények között. Eredményeinket támogatja Kourkourakis korábbi megfigyelése, 

mely szerint azon daganatok prognózisa rosszabb, melyek a kezelések során megőrzik 

angiogenetikus potenciáljukat (24). Eredményeink jelentősége abban rejlik, hogy 

klinikai körülmények között, prospektív tanulmány keretében tudtuk alátámasztani, 

hogy a besugárzás endothelsejtek elleni hatásának komoly szerepe lehet a 

daganatellenes sugárhatás létrejöttében fej-nyaki daganatok esetében. További fontos 

eredmény, hogy a kezelés korai szakaszában kimutatható, hogy melyek azok a 

daganatok, melyek nem reagálnak kellőképpen a besugárzásra, így ezekben az  

esetekben nagyobb sikerrel kecsegetető, aktívabb kezelési formát lehet választani és 

ezzel a terápiás eredmények javíthatóak. Ennek bizonyítására további, nagyobb 

beteganyagot felölelő vizsgálatok elvégzésére van szükség. 

 

4.3. Hormonreceptorok expressziója fej-nyaki daganatokban 

A vizsgálatban résztvevő betegek száma 67 volt, életkoruk 42-86 év között változott, 

férfiak és nők aránya 56/11 volt (V). A daganatok szövettani diagnózisa minden esetben 

laphámrák volt, a többség stádiuma grade II (36/67; 53,8%), TNM osztályozás szerint 

T1: 1,5% (1/67),  T2: 29,8% (20/67); T3: 50,7% (34/67),T4: 17,9% (12/67) metasztázis 

nélküli (N0M0: 64,2%) forma. Az esetek majdnem felében, a daganatok lokalizációja a 

laryngeális régióban volt (32/67; 47,8%), egyharmad esetben a szájüregben (24/67; 

35,8%) a többi pedig a hypopharynxban volt (11/67; 16,4%). Az elemzés 

megkönnyítése végett az eseteket két csoportra osztottuk: egyik a szájüregi lokalizációjú 

daganatok csoportja másik a laryngealis/hypopharyngeális régióban elhelyezkedő 

daganatok csoportja lett. 

 Fej-nyaki laphámrákok valamint normál gégeszövet esetében is az immunhisztokémiai 

jelölés gyakori magi pozitivitást mutatott ERα esetében, de kismértékben 

citoplazmatikus pozitivitás is látható volt. Az ERβ  főleg a citoplazmában volt látható, 

de néhány esetben magi pozitivitást is észleltünk. A PGR körülbelül egyenlő arányban 

volt kimutatható a sejtmagban és a citoplazmában. A tumor körüli strómában nem volt 
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pozitiv reakció, egyik hormonreceptor esetében sem . A fagyasztott daganatszövetekből 

izolált mRNS nested PCR vizsgálatával igazoltuk, hogy a daganatok autentikus ERα-t 

expresszáltak, esetenként a receptor δ3 splice variánsa is megjelent. Az ERβ-nak két 

izoformáját sikerült azonosítani nPCR segítségével, a wt (vad típus) és δ5 splice 

variánsát, míg a PGR autentikus formáját találtuk. Eredményeinket a PCR termékek 

szekvenálásával igazoltuk. A továbbiakban vizsgáltuk két humán fej-nyaki daganat 

sejtvonal hormonreceptor expresszióját (PE/CA-PJ15 és -PJ41), ahol azt találtuk, hogy 

ERα expresszálódik mindkét sejtvonalon, anélkül, hogy ERβ és PGR kifejeződne, míg a 

PJ15 sejtvonal expresszálta az ERα δ3 splice variánsát.  

Vizsgált fej-nyaki daganatos eseteink felében találtunk ER és PGR expressziót (28/67 

eset, 41,8%). Az ER expresszió szájüregi daganatokban gyakoribb volt, mint a gége-

hypopharynx régióban (58,3% versus 46,5%), a PGR expresszió viszont körülbelül 

azonos mértékű volt az említett két régióban . 

Szoliter hormonreceptor expresszió fej-nyaki daganatokban eléggé ritka jelenségnek 

bizonyult, a laryngealis-hypopharyngealis régióban keletkezett daganatok kis hányadát 

jellemezte (6/43). A PGR-expressziót az ösztrogén-aktivitás szabályozza, ezért az ER és 

PGR együttes expresszióját a funkcionális ER-expresszió molekuláris jelének tekintjük 

(1). Ennek a feltételezésnek megfelelően, a funkcionális ER  expresszió eléggé gyakori 

jelenség volt mind a szájüregi, mind a laryngealis-hypopharyngealis régióban, tehát 

független volt a daganatok anatomiai lokalizációjától (27/67 eset; 40,3 %,). Sem az ER, 

sem a PGR expressziója nem befolyásolta jelentősen a betegek túlélését: átlagban 36 

hónap túlélési ráta volt jellemző a betegek 55-70%-ban. Továbbá, a funkcionális 

ösztrogén receptor expresszió sem befolyásolta a túlélési időt. Mivel a szájüregi 

daganatos betegek száma ebben a vizsgálatban elég alacsony volt (35,8%), itt eléggé 

egyenlőtlen volt a receptor pozitív és negatív betegek aránya; ezért a laryngealis –

hypopharyngealis régió daganatos betegeinek csoportját elemeztük. Kaplan-Meier 

analízissel megállapítottuk, hogy ebben a régióban az ER expresszió (ERα és ERβ 

egyaránt) rövidebb túlélést eredményezett, összehasonlítva az ER negatív esetekkel 

(p<0,0636). Másrészt, a PGR  expresszió önmagában nem befolyásolta a laryngealis-

hypopharyngealis régió daganatos betegeinek túlélését. Összehasonlítva az ER+ és ER- 

eseteket (laryngealis-hypopharyngealis régióban) megállapítottuk, hogy a T3-s és 
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grade3-s csoportban magas az ER  pozitivitás, míg az N stádium nem volt meghatározó 

az ER pozitivitást illetően.  

A sexhormonok szerepe fej-nyaki daganatokban hosszú idő óta vitatott téma. Számos 

kutatócsoport figyelt fel arra a tényre, hogy „hormon indeppendens” szövetekben 

hormonreceptorok expresszálódnak (26) és próbáltak választ találni arra, hogy miért 

férfiakban gyakoribb a fej-nyaki daganat, milyen hormonális mechanizmusok 

játszhatnak szerepet a karcinogenezisben, és melyek azok a mechanizmusok, amelyek 

nőknél „védelmet” biztosítanak a daganatok kialakulása ellen (27). Próbáltunk választ 

keresni arra a kérdésre, hogy mi lehet a jelentősége a funkcionális ösztrogén 

jelenlétének fej-nyaki daganatokban. Leggyakrabban, ez a típusú daganat férfi 

alkoholista páciensekben alakul ki, akiknél alkoholos májkárosodás komplikációival 

együtt, jellemző kísérő betegség. Májfunkció romlása együtt jár a metabolikus 

folyamatok károsodásával, így természetesen a sex hormonok metabolizmusának 

károsodásával is (tesztoszteron és ösztrogén) (28, 29). Nagyszámú fej-nyaki daganatos 

beteg széles körű vizsgálata, melyben összehasonlításra került alkoholista betegcsoport 

valamint kontroll - nem alkoholista - betegcsoport, azt mutatta, hogy ezeknek a 

betegeknek emelkedett az FSH és LH szintjük, az alkoholista betegcsoportban pedig 

emelkedett ösztrogén szint és csökkent tesztoszteron szint található (28,29). 

Ugyanebben a betegcsoportban az emelkedett FSH szint csökkent tesztoszteron szinttel 

együttesen csökkent túlélési aránnyal párosult (28). Laryngealis- hypopharyngealis régió 

daganatos betegeinek túlélése, akiknél ösztrogén pozitivitást mutattunk ki, rövidebb 

volt, mint az ösztrogén negatív betegeké, bár a különbség nem volt statisztikailag elég 

erős (p=0,0636). Ezek az adatok arra utalnak, hogy az ER expresszió vagy ösztrogén 

által aktivált ER progressziót fokozó faktorként működhet. Mindenképpen további 

vizsgálatok szükségesek, nagyobb számú páciensek bevonásával, az eddigi adatok 

igazolására, valamint arra is, hogy megállapítsuk, hogy az ER szerepe ugyanaz-e 

szájüregi daganatok esetén, mint laryngealis-hypopharyngealis daganatok esetén. 

Munkacsoportunk vizsgálata relatív kisszámú betegen történt, így az ER+, és ER- 

betegek számának egyenlőtlensége miatt pontos következtetéseket nem vonhattunk le. 

Továbbá, az ER gyakori expressziója, főleg ha PG –al együtt történik, azt sugallja, hogy 

antiösztrogén terápia, ER vagy aromatase inhibitorokok alkalmazása fej-nyaki 

daganatok esetén egy újabb terápiás lehetőség lenne ezeknek  a pácienseknek.  
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4.4. Leukocita interleukin kezelés hatása szájüregi daganatok mikrokörnyezetére 

Az első vizsgálatban  54 beteg vett részt,   27 beteg alkotta a kontroll csoportot, 27 beteg 

pedig leukocita interleukin (Multikine) kezelésben részesült (III). A daganatok 

anatómiai lokalizációja többségben a nyelv területén volt (22/54; 40,74%), ezt követte a 

lágyszájpad (14/54; 25,92%) és a nyelvgyök területe (9/54; 16,66%), majd ajak (6/54; 

11,11%), retromoláris régió (2/54; 3,70%) valamint a szájgarat régiója (1/54; 1,85%). 

TNM stádiumbeosztásuk az alábbi volt: T1: 2 eset (3,77%), T2: 42 eset (79,24%), T3: 9 

eset (16,38%); N0M0: 13 beteg  (24,52%), N(1-2-3)M0: 40 beteg (75,47%). 

A leukocita-interleukin kezelést követően megvizsgáltuk a daganatokban előforduló 

nekrózis mértékét, valamint a proliferáló sejtek mennyiségét a Ki-67 marker 

segítségével. A különböző nekrózistípusok jelenléte vagy hiánya egyforma mértékben 

volt jelen mind a kezelt, mind a kontroll csoportokban. A daganatok morfometriai 

analízise kimutatta, hogy a Ki-67-pozitív tumorsejtek gyakorisága jelentősen növekedett 

a LI-vel kezelt csoportokban az alacsonyabb dózisok alkalmazásánál (P<0,05). 

Másrészt, a ciklusban lévő stromasejtek mennyisége csökkent a növekvő LI dózissal. 

Mononukleáris infiltrátumot a daganat két komponensében vizsgáltuk, a 

daganatsejtfészkekben és a daganat stromális részében. Konvencionális H&E-festéssel 

nem volt különbség a kezelt és kontroll csoport mononukleáris infiltrátumában, mindkét 

csoportban nagyfokú heterogenitás volt észlelhető; egyes daganatokban sűrű leukocita-

infiltrátum, másokban plazmocita-predominancia, vagy a limfoid sejtek többsége volt 

látható. Az intraepitheliális makrofágok sűrűsége hasonló volt a stromában lévőkével. A 

kontroll csoport intraepitheliális makrofágdenzitása viszonylag magasnak bizonyult, de 

ugyanilyen mértékű makrofág-infiltráció volt észlelhető némely LI-el kezelt daganat 

esetében is. CD34+ őssejtet nem találtunk a daganatszigetek között. 

A második vizsgálatban (IV) a magas dózisú LI-el kezelt csoport esetei (19 kezelt és 20 

kontroll daganat) nem különböztek sem szövettanilag, sem a keratinizáció mértékében. 

A daganatok anatómiai lokalizációja a következő volt: lágyszájpad 10 eset (25,64%), 

nyelv 20 eset (51,28%), ajak, szájgarat, bucca, gingiva 9 eset (23,07%). TNM 

stádiumbeosztásuk: T1:1 eset (2,70%), T2:32 eset (86,48%), T3:4 eset (10,81%); 

N0M0: 34 eset (91,89%). A kezelt 19 eset műtéti anyagából 2 esetben nem sikerült 

daganatsejtfészket kimutatni a szövettani metszeteken, így ezeket a betegeket komplett 

válaszadóknak minősítették. Másik két esetben képalkotó eljárással 50%-os 
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tumortérfogat-csökkenést észleltek, így ezeket részleges válaszadóknak minősítették. 

Négy esetben a képalkotó eljárások 30%-os tumorvolumen-csökkenést jeleztek; ezek az 

esetek gyenge válaszadásnak feleltek meg. Együttesen az objektív válasz a LI-kezelt 

csoportban 8/19, azaz 42,1%-nak bizonyult. Vizsgálatainkban a két csoportot 

(válaszadók és rezisztensek) külön is elemeztük. A LI nem változtatta meg a ciklusban 

lévő daganatsejtek arányát függetlenül attól, hogy a klinikailag válaszadó vagy a 

rezisztens betegcsoportot vizsgáltuk. A makrofágdenzitás vizsgálatával kimutattuk, 

hogy a LI kezelést követően a reszponder csoportban jelentősen csökkent mind a 

stromális, mind az intraepithelialis CD68+ sejtek mennyisége (p< 0,01, p<0,002). 

Fokozott neutrofil-infiltráció a kezelt csoportban főleg azoknál volt észlelhető, akiknél 

multifokális mikroszkopikus nekrózis is jelen volt. A LI kezelés szignifikánsan növelte 

a stromális neutrofil-denzitást de csak a klinikailag jól reagáló betegcsoportban, viszont 

mindkét csoportban szignifikánsan fokozta az intraepithelialis inváziójukat. A magas 

eozinofil-infiltráció a kezelt esetekben kétszer gyakoribb volt, mint a kontroll esetekben 

(47% versus 25%).  A LI kezelés megváltoztatta a tumor-stroma arányt, pontosabban a 

tumorsejtfészkek arányának jelentős csökkenését indukálta a daganatszövetben 

(p=0,005). A periepithelialis kollagenózis mértéke hasonló volt a kezelt és a kontroll 

csoportokban, míg az intrestitialis intraepithelialis fibrózis szignifikánsan gyakoribb 

volt a kezelt csoportban. A kezelt csoportban 17 esetből 12-ben csökkent a 

daganatsejtfészkek mennyisége, (70%), míg a kontroll csoportban a 20 esetből kettőben 

(10%) tapasztaltuk a kollagénrostok mennyiségének növekedését. A kontroll 

csoportban az esetek 40%-ában (8/20) egyáltalán nem fordult elő fibrózis. A 

válaszadók és a rezisztensek csoportjában a strómális fibrózis mértéke egyformán 

fokozódott a kontroll csoporthoz képest (p<0,001). 

 Az első vizsgálatból, melyben 27 szájüregi daganatos beteget kezeltek az 

immunomodulátor hatású leukocita-interleukinnal, kiderült, hogy a szájüregi 

laphámrákok immunogén daganatok, a LI kezelés a limfocita-infiltráció fokozódását 

okozta a daganatokban (III). Hasonlóan más tumortípusokhoz, a mononukleáris 

infiltrátum összetétele jelentős egyedi variabilitást mutatott a különböző betegektől 

származó mintákon, ami arra utal, hogy meg kell határozni pontosan, hogy a 

mononukleáris infiltrátum mely komponensei (T-sejtek, dendritikus sejtek, 

makrofágok) játszanak fontos szerepet a betegség prognózisában vagy a terápiás válasz 
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kialakulásában. A vizsgálat egyik legérdekesebb eredménye az volt, hogy az alacsony 

dózisú LI kezelés nagyszámú nyugvó daganatsejtet léptetett vissza a sejtciklus 

körfolyamatába. Ez az eredmény felhasználható a páciensek terápiájának 

kialakításakor, hiszen a szájüregi daganatok terápiájának egyik fő problémája az, hogy 

a daganatsejtek többsége nyugvó állapotban van, a kemo- és sugárterápia pedig 

elsősorban a sejtciklusban lévő sejtekre hat, így a nyugvó sejtek a terápia alatt 

rezisztenciát fejleszthetnek ki. Munkacsoportunk által végzett fázis II vizsgálatban, 

melyben magas dózisú LI-el kezeltük a betegeket, jelentős változásokat tapasztaltunk a 

mononukleáris sejtes infiltráció, tumor-stroma arány és objektív válasz tekintetében. 

Ezekben az esetekben a mononukleáris sejtek összetételének olyan  változását 

tapasztaltuk, mely akut gyulladásos reakcióra utalt, ezt a folyamatot pedig 

nagymértékben a neutrofil sejtek mediálták, kisebb mértékben az eozinofilek és 

makrofágok. A daganatsejtfészkek multifokális nekrózisának és a sejtfészkeken belüli 

kötőszövet mennyiségének jelentős növekedését észleltük a kezelt csoportban, a 

kontroll csoporthoz képest. Ezeket a változásokat a gazdaszervezet  tumorellenes 

immunválasza  következményeként értékelhetjük. A LI hatására létrejött  antitumor 

hatás ezekben az esetekben különböző mértékű, és nem minden páciens esetében vezet 

objektív klinikai válasz megjelenéséhez. A LI-vel kezelt szájüregi daganatok esetén 

még nem teljesen tisztázott, hogy a keverékben lévő specifikus mediátorok között 

melyek azok, amelyek elősegítik a tumorellenes immunválasz megjelenését. Az 

intraepithelialis neutrofil sejtek mennyiségének növekedése párhuzamosan a 

mikroszkopikus nekrózisok megjelenésével arra utal, hogy a nemspecifikus antitumor 

mechanizmusok aktiválása rendkívül fontos abban, hogy klinikopatológiailag 

detektálható tumordestrukció jöjjön létre. Az eredmények azt mutatják, hogy a kezelt 

csoport homogén módon reagált a LI kezelésre, de a daganatellenes hatások rendkívül 

heterogének voltak. Mindkét vizsgálat eredményeit  figyelembe véve azt láthatjuk, 

hogy a neoadjuváns LI immunterápia szájüregi daganatok esetében klinikailag jó 

eredménnyel végződő  terápiát jelentene. 
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5.Következtetések 

1) A különböző lokalizációjú fej-nyaki daganatok vaszkularizáltsága nem kritikus 

tényező a gége- és algaratdaganatok progressziójában mutatkozó különbségek 

tekintetében.  

2) Az alacsony dózisú sugárkezelés (20 Gy) hatására létrejött érdenzitás-csökkenés 

szignifikáns összefüggést mutat a kedvezőbb terápiás válasszal és túléléssel. 

3) A vizsgált fej-nyaki daganatok felében találtunk ösztrogén- és progeszteronreceptor-

expressziót (34/67 és 33/67 esetben). Míg az ER-expresszió gyakoribb volt szájüregi 

daganatokban a glotticus/hypopharyngealis régióhoz hasonlítva, a PGR-expresszió 

körülbelül azonos mértékű volt a két régióban. A funkcionális ösztrogénreceptor-

expresszió is gyakori jelenségnek bizonyult fej-nyaki daganatokban.  Az 

ösztrogénreceptor kifejeződése a gégerákok esetében negatív prognosztikus tényezőnek 

tűnik.  

4) A szájüregi laphámrákok, melyek patológiailag meglehetősen homogének, a tumort 

infiltráló sejtek denzitása és összetétele szempontjából igen heterogének. 

5) A Ki-67 antigént expresszáló daganatsejtek mennyisége növekedett leukocita-

interleukin kezelés után, de érdekes módon a magas dózissal kezelt esetekben ez a 

növekedés nem volt észlelhető. Ez a hatás fontos lehet a terápia eredményességének 

szempontjából, hiszen minél magasabb a ciklusban lévő daganatsejtek aránya, annál 

hatékonyabb lehet a kemo- vagy sugárterápia. 

6) A LI kezelés hatására 41,2%-ban észleltünk objektív választ, amit a patológiai 

vizsgálat illetve a tumor/stroma arány meghatározása érzékenyebben mutatott, mint a 

képalkotó eljárás. Megállapíthatjuk, hogy a kezelt csoport daganatstromája viszonylag 

egységesen reagált a kezelésre, de a létrejött daganatellenes effektusok eltérőek voltak, 

melynek oka valószínűleg a daganatok különböző érzékenysége a LI kezelésre. 
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