
 

III./2.1. Nyelőcső daganatok
Péter Antal

Ebben a tanulási egységben a nyelőcsőrák epidemiológiájának, tünettanának,
szűrési lehetőségeinek és diagnosztikájának valamint a kezelési lehetőségeinek
áttekintése a cél egy beteg kórtörténetének segítségével.
A fejezet elvégzésévek képes lesz a hallgató arra, hogy a helyes diagnosztikus
és terápiás lépéseket megértse.

Bevezetés
A nyelőcsőrák a rák világstatisztikában a kilencedik helyen áll, évente mintegy 300 000
új beteget diagnosztizálnak; a fejlődő országokban az ötödik leggyakoribb rák.
Magyarországon évente 5-600 új beteg kezelését kezdik. A tünetek jelentkezése, a
kórkép diagnózisa, a daganat stádiumának megállapítása után állítható fel a kezelési terv.
A fejezetben egy típusos tüneteket mutató beteg kórtörténetének feldolgozásával
tekintjük át a tüneteket, a diagnosztika lényeges lépéseit és a kezelési lehetőségeket.

Kulcsszavak: nyelőcsőrák, dysphagia, endoszkópos mucosa resectio - EMR,
submucosus dissectio – ESD, nyelőcső reszekció
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A.) Panaszok, tünetek
57 éves férfi kereste fel háziorvosát az alábbi panaszokkal:

-Az utóbbi hónapokban egyre nehezebben tud nyelni. Kezdetben úgy érezte, a darabos
étel elakad a nyelőcsőben, de kevés folyadék fogyasztása után a nyelés megoldódott. Az
utóbbi hetekben már a folyadék nyelése is nehéz, időnként a lenyelt táplálékot
visszabukja;

-Időszakosan tompa fájdalmakat érez a szegycsont mögött;

-Gyakran vannak éjszaka köhögési rohamai;

-Sokat fogyott;

-Gyenge, nehezen bírja a munkát.

B.) Kórelőzmény
A beteg panaszai alapján egyértelmű, hogy olyan betegségről van szó, mely a
nyelőcsőben szűkületet okoz. Emiatt alakul ki a leírt nyelési zavar (dysphagia). A
szűkület felett pangó tartalom következménye a tompa retrosternalis fájdalom. E pangó
étel egy részét nappal visszabukja. Az éjszakai mikroaspirációk okozzák az éjjeli



köhögési rohamokat. A táplálkozás nehezítettségének következménye a fogyás és a
gyengeség.

A panaszok alapján
milyen kérdéseket
tesz fel?

Milyen kérdéseket tesz fel a betegnek?

Milyen
rizikófaktorok
ismerhetők fel,
melyek nyelőcsőrák
keletkezésére
hajlamosítanak?

A kórelőzmények felvétele kapcsán megtudtuk, hogy az 57 éves férfi
gyermekbetegségeire nem emlékszik. Édesapja segédmunkás volt, 46 évesen tüdőrákban
halt meg, édesanyja 63 éves korban gyomorrákban. 15 éve elvált, ezután 7 évig volt
élettársa, jelenleg egyedül él, családjával nem tart kapcsolatot. Az általános iskola
elvégzése után szakmunkásképzőbe járt, festő-mázoló szakmunkásvizsgát tett. 24 éven
keresztül építőipari cégeknél dolgozott szakmájában, ezt követően alkalmi, festő-mázoló
munkákból tartja fenn magát. 16 éves korában appendectomia, 24 éves korban jobb
oldali lágyéksérv műtéte volt. 15 éves korában, a szakmunkásképzőben szokott rá a
cigarettára, erős dohányossá a katonaság alatt vált. Azóta napi 20-30 szál cigarettát
szív el. 21 éves kora óta fogyaszt rendszeresen alkoholt, válásának és munkahelyi
elbocsátásának oka is az alkoholizmus volt. Jelenleg naponta 1-2 dl töményet (olcsó
kevert pálinkát) és 3-5 dl bort iszik, ha van pénze, többet is. Rendszertelenül táplálkozik.
Széklete időnként véres, aranyeressége ismert. 176 cm magas, testsúlya 61 kg, fél év
alatt 17 kg-ot fogyott. Fáradékony, a munkát nehezen bírja. Gyógyszert rendszeresen
nem szed.

C.) Vizsgálatok

Az anamnézis és a
fizikális lelet
alapján milyen
vizsgálatokkal
kezdené a beteg
kivizsgálását?

A beteg vizsgálata a fizikális vizsgálattal kezdődik, ezt már a háziorvosnak is el kell
végeznie. Az anamnézis és a fizikális vizsgálat alapján lehet dönteni a további –
laboratóriumi, eszközös, képalkotó vizsgálatokról, szakorvosi konzíliumokról.

C.)a.Fizikális vizsgálat

A részletes fizikális vizsgálat során az alábbi eltéréseket rögzítették:

Közepesen fejlett, lesoványodott férfi, leromlott általános állapotban. Sclera vérbő, bőre
sápadt. Fogazata hiányos, nyelve nedves, lepedékes, foetor ex ore. Mellkas hordó alakú,
dobozos kopogtatási hang, rekesz kitérés mindkét oldalt 2 ujjnyi. Érdes alaplégzés,
mindkét oldalt közepes hólyagú szörtyzörejek, elvétve sipolás-búgás hallható. Normál
szívhatárok, halk ritmusos szívhangok, zörej nem hallható. Has a mellkas szintje alatt,
puha, betapintható. Máj 2 ujjnyi, lekerekített szélű, lép nem tapintható. Kóros resistentia
nincs, nyomásérzékenységet nem jelez. Normál bélhangok, loccsanás nem váltható ki.
Deréktájék ütögetésre nem érzékeny. Appendectomia és jobb oldali lágyéksérv per
primam gyógyult. műtéti hegei. A bal lágyékhajlatban kb. 2x2 cm-es sérvkapun át 3x3x3
cm-es sérvtartalom boltosul elő. A sérv reponabilis. Mindkét lábszáron kiterjedt
visszértágulatok. ADP, ATP egyik oldalt sem tapintható, az a. poplitea, a. femoralis
mindkét oldalt tapintható, a jobb a. femoralis felett surranás tapintható. Mindkét
lágyékhajlatban néhány 1-2 cm-es tömött nyirokcsomó tapintható, egyéb régiókban
nyirokcsomó nem tapintható. A perianalis regioban fibrotizált külső nodusok, hasprésre
prolabáló belső nodusok. Tömött, mirigyes prostata, ujjal elérhető kóros nem tapintható.
RR: 140/85 Hgmm, P: 86/min Testmagasság: 174 cm, Testsúly 61 kg



A háziorvos
kivizsgálási terve.
(A háziorvos ezeket
a vizsgálatokat
rendelheti)

A beteg által említett panaszok, tünetek és a fizikális vizsgálat alapján a háziorvos
általános laboratóriumi vizsgálatot, tumor markereket, mellkas rtg. vizsgálatot, hasi és
kismedencei ultrahang vizsgálatot javasolt, és felső panendoszkópiára irányította a
beteget a területi gasztroenterológiai szakrendelésre.

C.)b. Laboratóriumi vizsgálat

A laboratóriumi vizsgálatok kivonatos eredménye a 2. ábrán olvasható.

A laboratóriumi vizsgálatok mérsékelt anaemiát, hypalbuminaemiát igazoltak, a
májfunkciós értékek toxikus májkárosodásra jellemző értékeket bizonyítottak, a tumor
markerek nem jeleztek eltérést.

Képalkotó vizsgálatok

Mellkas rtg. vizsgálat:

Vélemény: Emphysema pulmonum.

Hasi ultrahang vizsgálat:

Vélemény: Hepatomegalia. Diffuz májlaesio.

Felső panendozkópia. A felső panendoszkópián látott stenotizáló tumor képe
egyértelműen magyarázza a beteg panaszait és tüneteit.

Melyek a nyelőcső
daganat esetén
végzendő
vizsgálatok?

A beteg kivizsgálása ezt követően már célzott. A nyelőcső daganatok esetén az alábbi
vizsgálatok elvégzése javasolt (4. ábra):



A szövettani vizsgálat nyelőcső laphámrákot bizonyított. (5. ábra)

Betegünk esetén több rizikófaktor is ismert: Erős dohányos, rendszeresen alkoholizál,
férfi, festőként vegyszerekkel is dolgozik, a legveszélyeztetettebb korcsoportban van.

A felsorolt
etiológiai tényezők
közül melyek a
leggyakoribbak
hazánkban?

A nyelőcső laphámrák kialakulásához vezető leggyakoribb etiológiai tényezők (6. ábra).

C.)c. Szakorvosi kivizsgálás

A kivizsgálás irányítását az endoszkópiát végző kórház gasztroenterológiai ambulanciája
folytatta. Nyaki-mellkasi-hasi CT vizsgálat (7. ábra), endoszkópos UH vizsgálat (8.
ábra) és bronchoszkópia történt.

Az endoszkópos
ultrahang
vizsgálatnak
kiemelt szerepe van
a preoperativ
stagingben,
különösen a korai
rákok
diagnosztikájában

Az endoszkópos ultrahang vizsgálat a nyelőcső fala rétegeinek infiltrációját igazolta.
Az endoszkópos ultrahangnak nagy jelentősége van a korai rákok bizonyításában, e
daganatok esetén – ha nincs metastasis – endoszkópos mucosa resectio vagy
submucosus dissectio (EMR, ESD) is elegendő kezelés. Az endoszonográfia
segítségével akár célzott biopsziát is vehetünk a paraoesophagealis nyirokcsomókból.



Bronchoszkópia

Vélemény: Tumoros propagatio nem igazolható. Tracheobronchitis chronica.

A gasztroenterológiai szakrendelés szakorvosa a beteg kezelése megtervezéséhez
multidiszciplináris onkológiai teamhez irányította a beteget.

Multidiszciplináris onkológiai team véleménye

Lokálisan előrehaladott laphámrák a nyelőcső mellkasi szakaszán. Jelenlegi TNM:
T3N1M0, azaz III. stádiumban van. Távoli áttét biztos kizárása céljából PET-CT
vizsgálat elvégzése javasolt. Amennyibe távoli áttét nem igazolható, sebészeti konzílium
és műtét.

A nyelőcsőrák
TNM és Stádium
beosztása

A nyelőcső daganatok TNM beosztása látható a 9. ábrán. A 10. ábra a stádium beosztást
ismerteti.

A távoli áttét kizárása nagyon lényeges, hiszen ha távoli áttét igazolódik, a betegség
T3N1M1b, azaz IVb. stádiumba kerülne. E stádiumban már csak palliatív kezelés jöhet
szóba.

A beteg műtéti
ellátását
nyelőcsősebészeti
centrumban kell
folytatni!

A PET-CT vizsgálat (11. ábra) távoli metastasist nem bizonyított, ezért a beteget
nyelőcsősebészeti centrumba irányították műtét céljából. A sebész is műtétet javasolt, a
műtéti tervezéshez bariumos nyelőcső rtg. vizsgálatot is kért (12. ábra).

D.) Kezelési terv és kezelés
A vizsgálatok és a kiegészítő vizsgálatok alapján műtéti kezelés mellett döntöttek. Az



aneszteziológus – légzési előkészítés után – alkalmasnak ítélte a beteget műtétre. A
nyelőcső műtét igen megterhelő beavatkozás, ezért nagyon lényeges az operabilitás
szakszerű megítélése. A nagy nyelőcsősebészeti centrumok jó eredményei jelentős
részben a megfelelő betegszelekcióval magyarázhatók. Különféle score-ok segítik
kiszűrni azokat a betegeket, akik tüdő, szív, máj, vese vagy egyéb szervek működési
elégtelensége miatt a műtéti kockázat jelentősen fokozott. E betegek definitív vagy
palliatív radiokemoterápiával eredményesebben kezelhetők.

A nyelőcső resectio
előtt fontos a beteg
operábilitásának
(műtéti
alkalmasságának)
megítélése.
Fokozott kockázatú
betegek
radiokemoterápiával
eredményesebben
kezelhetők.

A nyelőcső sebész resectios tervvel elvállalta a műtétet, majd megfelelő előkészítés után
beteg műtétre került. Nyelőcső resectio történt (gyomor pótlással) kétmezős nyirokcsomó
dissectioval. A paraoesophagelis nyirokcsomókban tumoros áttét volt igazolható, a
subcarinalis és parabronchialis nyirokcsomók tumormentesek voltak. A műtéti lelet, és a
szövettani vizsgálat alapján R0 resectio történt.

A műtét után 6 hónappal elvégzett nyaki-mellkasi-hasi CT vizsgálat kórosat nem
mutatott. A műtét után 12 hónappal PET-CT vizsgálat történt: A mediastinumban tumor
recidiva (metastatikus nyirokcsomók) igazolódott. A lokalizáció miatt sebészi kezelés
nem jöhetett szóba. A onkológiai konzílium palliatív radiochemotherapia mellett döntött.

A III. stádiumú nyelőcsődaganat R0 resectioja után az 5 éves túlélés 30-40 %. Lokális
recidiva esetén műtéti kezelés általában nem jöhet szóba, kemoterápia, besugárzás, vagy
a kettő együttes alkalmazása a lehetséges palliáció.

E.) Összegzés
Az ismertetett eset jól példázza a hazai nyelőcső daganat leggyakoribb rizikófaktorait,
tüneteit. A logikusan felépített kivizsgálás elvezet a pontos diagnózishoz, melynek
alapján tervezhető a kezelés. Korai nyelőcsőrákok esetén endoszkópos műtétek is
végezhetők. IVA stádiumban csak előzetes neoadjuváns kezelés után javasolt a műtét;
IVB stádiumban már csak palliáció jöhet szóba. Elfogadható túlélési eredmények
kizárólag R0 resectio esetén várhatók. A nyelőcső resectioja mellett lényeges a
lymphadenectomia elvégzése is. Fontos a beteg utánkövetése, mert – mint esetünkben is
látható volt – jelentős a lokális recidiva kialakulásának veszélye. Ilyen esetekben
palliativ onkológiai kezelések végezhetők.
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