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A nyelőcső krónikus heges szűkületeiben kialakuló
malignus elváltozás

A korrozív nyelőcsőszűkületben kialakult carcinoma lehetőségére a múlt században
hívták fel először a figyelmet.1 Azóta sok közlemény jelent meg, amelyek feltételezik,
hogy sav, vagy lúg ivás okozta nyelőcsőszűkületben az esetek egy részében malignus
elfajulás alakult ki.2

Magyar szerzőtől 1904-ben történt először utalás,3 a későbbiekben szaporodtak az erre
vonatkozó hazai közlemények.4 Nagyobb esetszámot Benedict5, Dubecz6 Kivitara7 és
Wurnig8 közöltek.

Saját anyagunkban az ilyen esetek száma rohamosan emelkedni látszik az utóbbi két
évtizedben. Ez minden bizonnyal nem egyedül a diagnostica tökéletesedésének
következménye. Munkacsoportunk három közleményben számolt már be e téren szerzett
tapasztalatairól.9 A gyakorlatunkban szinte rutinszerűen jelentkező új esetek, és a
hozzáállásunkban bekövetkezett változások azok kezelésére vonatkozóan késztettek
bennünket arra, hogy nagyobb beteganyagon - késői túlélés feldolgozásával is kiegészítve
- ismételten közzétegyük eredményeinket.

T! Catell H. W.: Cancer of the oesophagus following a stricture due to taking of lye with recent metastasis to the lever. Trans.
Path. Soc. Philadelphia, 1986. 17, 18-20. p.; Neumann E.: Virchows arch., 1861. 20, 142. p.

2. Appelquist P. - Salmo M.: Lye corrosion carcinoma of the oesophagus: a review of 63 cases. Cancer, 45, 1980. 2655-2658.
p.; Bigelow N. H.: Carcinoma of the oesophagus developing at the site of the lye stricture. Cancer: 6, 1953. 1159-1164. p.;
Bigger I. A. — Vinson P. P.: Carcinoma secondary to bum of the oesophagus from ingestion of lye: Report of acase. Surgery:
28, 1950. 887-889. p . ; Boyd W.: Textbook of Pathology, Structure and Function in Diaseases. 7th ed. 717 Lea and Febiger,
Philadelphia 1961; Hopkins R. A. -Postlethwait R. W.: Caustic burns and carcinoma ott he oesophagus. Ann. Surg., 194,
1981. 146-148. p,; Kay E. B. - Cross F. S.: Chronic esophagitis - a possible factor in production of carcinoma of
esophagus. Arch. In. Med. (Chic,), 98. 1956. 475-481. p.; Lawler M. R. - Gobbel W. G. - Killen D. A., Dániel R. A.:
Carcinoma of the oesophagus J. Thor. Cardiovasc. Surg. 58, 1969. 609-613. p.; Parkinson A. T., Haida G L., Mclnemey R.
P.: Verrucous squamous cell carcinoma ott he esophagus following lye stricture. Chest. 57, 1970. 489-492. p.; Stout a. P. -
Latte R.: Tumors of the esophagus. In: Atlas of Tumor Pathology. Sect. V. Fasc. 20 pp. 44, 46, 50. American Registry of
Pathology A. F. 1. P. Washington D. C.

3. Teleky L.: die Laugenveratzungen der Speiseröhre. Ein Beitrag zur Kentniss ihrer Verbreitunk, ihrer Prognose und
Therapie. Ztschr. F. Heilk., 5, 1904. 1-58. p.

4. Dubecz S. - Dávid Gy. - Juhász J.: Lúgmérgezés utáni heges nyelőcsöszűkiiletben keletkezett rákról. Megy. Seb., 13,
301-304, 1959. 301-304. p.; Imre J. - Kopp M.: Arguments against long-term conservattve trearment of oesoghageal
strictures due to corrosive burns. Thorax, 27, 1972. 594-598. p.; Rubányi P. - E. Szabó L.: A nyelőcső marásos és pepticus
szűkületeinek sebészi kezelése. Magy. Seb., 24, 1971. 145-151. p.

5. Benedict E. B.: Carcinoma of the oesophagus developing in benign stricture. New Engl. J. Med., 224, 1941. 408-412. p.
6. Dubecz S. - Dávid Gy. - Juhász J.: Lúgmérgezés utáni heges nyelőcsőszűkületben keletkezett rákról. Megy. Seb., 13,

301-304, 1959. 301-304. p.
7. Kiviranta U. K.: Corrosion carcinoma of the esophagus, 381 cases of corrosion and nine cases of corrosion carcinoma. Acta

Otolaryngo!., 42, 1952. 89-95. p.
8. Wurning P: Über krebsdisponierende Zustande an Oesophagus und Kardia. Langenbecks Arch. Chi., 280, 1955. 504-515.

P-
9. Imre J. - Kopp M.: Arguments against long-term conservative trearment of oesoghageal strictures due to corrosive burns.

Thorax, 27, 1972. 594-598. p.
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Beteganyag
A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Sebészeti Klinikáján 36 betegen

észleltünk hegrák kialakulását hosszan fennálló korrozív strictura talaján 1965 és 1984
január 1-je között (1. ábra). Ezen idő alatt összesen 502 nyelőcsőrákos beteget kezeltünk.
19 férfi és 17 nő szerepel a hegrákos beteganyagunkban. Az arány 10:1, az összes betegre
vonatkozóan. Az átlagos életkor 54,1 év, azaz közel 6 évvel alacsonyabb, mint az összes
nyelőcsőrákos betegé (59,8 év).

A hegrák elhelyezkedés szerinti felosztása szintén az 1. ábrán látható - csak a felső
harmadban van értékelhető eltérés a két csoport között. A resecabilitási arány csaknem
azonos a két csoport között. A korrozív sérülés óta eltelt idő átlagosan 46,1, a legrövidebb
23, a leghosszabb 66 év (2. ábra). A resecált csoportban ez az idő átlagosan 3 évvel
hosszabb volt.

Ez 50, 9 év volt azoknál, akik 12 éves koruk előtt ittak lúgot, és 14 évvel kevesebb a
felnőttkori sérülések esetén. Egy beteg már az endoscopos vizsgálat során inoperabilisnak
bizonyult (bronchoscopos vizsgálattal a carina és a jobb főhörgő kezdeti szakasz
tumorosán infiltralt volt). 21 betegnél resecálható volt az elváltozás, 14 esetben csak
exploráció történt. Az exploralt betegek közül egy sem halt meg, resectio után mortalitás
9,5% volt. (A teljes anyagban 14,3%.) (3. ábra)

Szövődmények csak a radikálisan operáltak között fordultak elő (pneumonia,
bronchialis váladék-retentio, pleuralis folyadékgyülem).

A műtéti típusokat a 4. ábra mutatja. A radicalisan resecaltak egy részénél Torek műtét
történt, azaz a pótlást a második lépésre halasztottuk. Ezek közül négy betegnél már nem
került erre sor, mert az alapbetegség progressiója ezt nem tette lehetővé. Négy betegnél
substernalis colon-pótlást végeztünk, egynél antethoracalis jejunum-kacs+bőrcső volt a
pótlás módja. A primer pótlások gyomorral, jejunummal és colonnal történtek. A palliativ
csoportban a mellkasi vagy hasi feltárást Tygon-intubatioval, gastrostomiaval vagy
mindkettővel egészítettük ki. Az endoscopos vizsgálattal inoperabilisnak bizonyult
betegnél csak besugárzás történt. A túlélési adatokat az 5. ábra tartalmazza. A 84,2%-os
egy és 68,4%-os két éves túlélés után az öt éves is eléri a 45,6%-ot és még tíz éves túlélőnk
is volt.

Megbeszélés
Rák kialakulhat a nyelőcsőben hosszú időn át fennálló laesio szövődményeként.10 A

lenyelt irritáló szerek okozta nyálkahártya és nyelőcsőfal-izom sérülést malignus elfajulás
követheti.11 A hegrák mindig a szűkült szakaszban fejlődik ki. i : A korrozív sérülés pedig
többnyire a fiziológiás szűkületben a legsúlyosabb és ebből egyenesen következik, hogy a
hegrák is a fiziológiás szűkületekben alakul ki a leggyakrabban. Úgy tűnik, hogy a
halmozódó tapasztalat alapján kimondhatjuk: nem csak véletlen egybeesés a korrozív

10. Boyd W.: Textbook of Pathology, Structure and Function in Diaseases. 7th ed. 717 Lea and Febiger, Philadelphia 1961.
11. Stout a. P. - Latte R.: Tumors of the esophagus. In: Atlas of Tumor Pathology. Sect. V. Fasc. 20. American Registry of

Pathology A. F. I. P. Washington D. C. 44,46, 50. p.
12. Gowing N. F. C : Miscellaneous lesions associated with carcinoma of the oesophagus. Neoplastic disease at various sites.

Vol. IV. E. and S. Livingstone Ltd. Edinburgh and London, 1961.; Kiviranta U. K.: Corrosion carcinoma of the esophagus,
381 cases of corrosion and nine cases of corrosion carcinoma. Acta Otolaryngol., 42, 89-95, 1952. 89-95. p.
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szűkület helyén fellépő rák. Bizonyító erejűek a fiatalkorban, lúgmérgezés után kialakuló
carcinomák. Legfiatalabb betegünk 31 éves volt, de Baló és Korpássy 12 éves fiúnál
észleltek lúgmérgezés után nyelőcsőrákot.'3

Schmidt-Baumler és Fahr14 1970-ben hívta fel a figyelmet arra, hogy a gyermekkori
sérülések után később, felnőttkori sérülés után hamarabb alakul ki nyelőcsőrák.

Nálunk a 12 éves kor alatti korrozív nyelőcsősérülések után (28 eset) átlagosan 50,9 év
múlva alakult ki rák, ma a felnőttkori sérülések esetén (8 eset) ez az idő csupán 36,1 év
volt. A hegek és a rák-keletkezés közötti kapcsolat elfogadott tény: a tüdő hegcarcinomája
(Baló), lupusos, bőr-hegekben keletkezett rák.15 A hegszövet rossz nutricionális
állapotának a carcinoge-neses pathomechanizmusában játszott szerepét is felvetik. Bigger
és Vinson16 200 esetből kettőben (4%) talált nyelőcsőrákot.

Benedict17 220 nyelőcsőrákos közül 5,5%-ban, Wurning18 3,5%-ban, Kiviranta19 1,2%-
ban, Dubecz:o 6%-ban, Lawler1 0,8%-ban, Hopkins és Postlethwait22 1,4%-ban találta azt,
hogy lúgos szűkület talaján alakult ki carcinoma.

Az irodalomban ismert legnagyobb nyelőcső hegrákos anyagot Appelquist és Salmo
közölte 1980-ban 63 fővel.23 Közvetlenül ez után következik a mi anyagunk 36 beteggel.
A nyelőcsőrákos beteganyagban a hegrák előfordulási gyakoriságát különböző szerzők
0,8—7,2% között adják meg. Néhány irodalmi adatot a 6. ábrán foglalunk össze. A mi
7,2%-os incidenciánk jelenleg a legmagasabb az általunk ismert irodalomban. Ez a magas
esetszám minden bizonnyal nem egyedül a diagnosztika tökéletesedésének eredménye,
hanem azt jelenti, hogy most „érik be" a 40—50 évvel ezelőtt már gyakran előforduló
lúgivással történt öngyilkossági kísérletek eredménye.

Hegrákos betegeink klinikai adatait megvizsgálva a következő jellegzetes vonásokat
emelhetjük ki. Életkoruk alacsonyabb az olyan nyelőcsőrákos betegekénél, akik
anamnesisében lúgmérgezés nem szerepel (54,1-59,8 év).

Irodalmi adatok szerint24 a nyelőcsőrákos betegek átlag életkora 62-69 év. Hegrákos

Ti. Dubecz S. - Dávid Gy. - Juhász J.: Lúgmérgezés utáni heges nyelőcsőszűkületben keletkezett rákról. Megy. Seb., 13. 1959.
301-304. p.

14. Schmidt Baumler V. - Fahr K.: Karzinom des Ösophagus nach Langerveratzung. Z. Laryng. Rhinol. Otol. 49. 1970.
827-832. p.

15. Boyd W.: Textbook of Pathology, Structure and Functíon in Diaseases. 7th ed. 717 Lea and Febiger, Philadelphia 1961.;
Stout a. P. - Latte R.: Tumors of the esophagus. In: Atlas of Tumor Pathology. Sect. V. Fasc. 20. 44, 46. p. American
Registry of Pathology A. F. I. P. Washington D. C ; Dubecz S. - Dávid Gy. - Juhász J.: Lúgmérgezés utáni heges
nyelőcsőszűkületben keletkezett rákról. Megy. Seb., 13. 1959. 301-304. p.

16. Bigger I. A. -Vinson P. P.: Carcinoma secondary to bum of the oesophagus from ingestion of lye: Report of a case. Surgery:
28, 1950. 887-889. p.

17. Benedict E. B.: Carcinoma of the oesophagus developing in benign stricture. New Engl. J. Med., 224, 1941. 408-412. p.
18. Wuming P.: Ober krebsdisponierende Zustande an Oesophagus und Kardia. Langenbecks Arch. Chi., 280, 1955. 504-515. p.
19. Kiviranta U. K.: Corrosion carcinoma of the esophagus, 381 cases of corrosion and nine cases of corrosion carcinoma. Acta

Otolaryngol., 42, 1952. 89-95. p.
20. Dubecz S. - Dávid Gy. - Juhász J.: Lúgmérgezés utáni heges nyelőcsőszűkületben keletkezett rákról. Megy. Seb., 13,1959.

301-304. p.
21. Lawler M. R. - Gobbel W. G. - Killen D. A. - Dániel R. A.: Carcinoma of the oesophagus J. Thor. Cardiovasc. Surg. 58,

1969. 609-613. p.
22. Hopkins R. A. - Postlethwait R. W.: Caustic bums and carcinoma ott he oesophagus. Ann. Surg., 194, 1981. 146-148. p.
23. Appelquist P. - Salmo M.: Lye corrosion carcinoma of the oesophagus: a review of 63 cases. Cancer, 45, 1980. 2655-2658. p.
24. Dubecz S. - Dávid Gy. - Juhász J.: Lúgmérgezés utáni heges nyelőcsőszűkületben keletkezett rákról. Megy. Seb., 13,1959.

301-304. p.
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betegeink átlag életkora viszont magasabb más szerzőkénél. A korrozív sérüléstől a hegrák
észleléséig eltelt idő anyagunkban lényegesen hosszabb, mint saját anyagunkban a nem
resecáltaké. Hegrákos betegeink túlélése az egyéb nyelőcsődaganatokhoz képest
signifícansan jobb, amiben természetesen közrejátszik az is, hogy a hegrákos betegek
között nagyobb százalékban sikerült radikális műtétet végezni. A nyelőcső hegrákjának
prognosisát a legtöbb szerző jobbnak tartja az egyéb nyelőcsődaganatokénál.-5

A jobb prognosis több tényezőből adódhat:
1.) A hegrákot általában korábban fedezik fel, mert a daganat jó ideig csak intramurá-

lisan tud nőni a környező hegesedés miatt és az és az eleve szűkebb lumenben egy kisebb
benövő terime is a dysphagia fokozódásához vezet.

2.) Ugyanezen okból az áttétképződés is lényegesen később következik be.
3.) A korai felfedezés és a késői metastasis képzés az esetek jelentős százalékában

radikális műtétet tesz lehetővé.
Kiviranta26 a nyelőcsőrák kockázatát korrozív stricturában 1000-szeresnek tartja a

hasonló korú populációval szemben, ha a sérülés után már több mint 24 év eltelt. Ez a
kockázat a hazai és a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Sebészeti Klinika
adatai alapján 2-3000-szeresnek tartható (Magyarországon 100.000 főre évente 3-4
nyelőcsőrákos megbetegedés esik, de klinikánkon a vizsgált 20 évben megjelent 250 tíz
évnél régebbi korrozív stricturás beteg közül 36 bizonyult hegrákosnak (14%).

Korrozív strictura esetén több tényező együttesen vezethet rák kialakulásához:
1.) hegesedés,
2.) a tágító kezelés közben okozott ismételt traumák,
3.) a szűkület miatt lassult passage stasis (a táplálék okozta fizikai-kémiai ártalmak itt

fokozottan érvényesülnek),
4.) a korrozív stricturákkal csaknem mindig együtt járó tractios hiatus hernia miatt

reflux.
Hazánkban Teleky:s közölt először nyelőcső hegrákos esetet 1904-ben. Később Dubecz

és munkatársai 1959-ben29, majd Imre és Kopp30 hívta fel a figyelmet a heges nyelőcső-
szűkületben kialakuló hegrák veszélyeire. Imre és Gergely31 ajánlotta először, éppen a
nagy rákveszélyre való tekintettel, a korrozív nyelőcsőszűkületek resectioval történő
sebészi megoldását a konzervatív kezeléssel és a bypass műtétekkel szemben. Rubányi és

25. Appelquist R: Carcinoma ol he oesophagus and gastric cardia. A retrospective study based on statistical and clinical
matériái from Finland. Acta Chir. Scand. Suppl.: 430, 1972. 1-92. p.; Appelquist P. - Salmo M.: Lye corrosion carcinoma
of the oesophagus: a review of 63 cases. Cancer, 45, 1980. 2655-2658. p.; Lansing P. S., Ferrante W. A., Ochsner J. L.:
Carcinoma of the oesophagus at the site of lye stricture. Amer. J. Surg. 118, 1969. 108-111. p.; 26. Kiviranta U. K.:
Corrosion carcinoma of the esophagus, 381 cases of corrosion and nine cases of corrosion carcinoma. Acta Otolaryngol.,
42, 1952. 89-95. p.

27. Imre J. - Kopp M.: Arguments against long-term conservative treatment of oesophageal strictures due to corrosive bums,
Thorax,27, 1972. 594. p.

28. Teleky L.: die Laugenveratzungen der Speiseröhre. Ein Beitrag zur Kentniss ihrer Verbreitunk, ihrer Prognose und
Therapie. Ztschr. F. Heilk., 5, 1904. 1-58. p.

29. Dubecz S. - Dávid Gy. - Juhász J.: Lúgmérgezés utáni heges nyelőcsőszűkületben keletkezett rákról. Megy. Seb., 13, 1959.
301-304. p.

30. Imre J. - Kopp M.: Arguments against long-term conservative treatment of oesoghageal strictures due to corrosive bums.
Thorax, 27, 1972. 594-598. p. Imre J., Kopp M.: Thorax, 27. 1972. 594. p.

31. Imre J. - Gergely M.: Cicatricial esophageal carcinomas. Thoraxchirurgie, 19. 1971. 181. p.
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E. Szabó32 szerint a bypass műtétek után az elrákosodás veszélye csökken. A korrozív
nyelőcsőszűkületben kialakuló rák megelőzésére azonban a nyelőcső resectio nem nyújt
teljes védelmet, amit két esetünk példáz.

Sz. I. 55 éves férfi 11 éves korában lúgot ivott. 1967-ben korrozív nyelőcső strictura
miatt klinikánkon nyelőcső resectiot és intrathoracalis bal colonfél pótlást végeztünk. 1981
januárjában fél éve tartó, fokozódó dysphagias panaszok miatt jelentkezett. A nyelési
vizsgálaton a nyelőcső felső harmadában nyelőcsőrák volt kimutatható, mely már
tüdőmetastasist adott és recurrens paresist okozott.

S. M.-né 60 éves nőbeteg 3 éves korában lúgot ivott. 1979-ben korrozív strictura miatt
alsó harmad nyelőcsőresectiot és jejunummal (Roux-kacs) történő pótlást végeztünk. 1981
áprilisában pár hónapos dysphagias panaszok után nyelésképtelenné vált, amit közvetlenül
a nyelőcső-bemenet alatt kialakult daganat okozott.

Ezek szerint a maró anyag okozta nyelőcsőszűkületben a rákveszély előzetes nyelőcső-
resectio után is fennáll. Ezért a korrozív strictura miatt resecalt betegek is rendszeres
ellenőrzést igényelnek.

Két kérdés merül fel tehát, a korrozív nyelőcső stricturák sebészi kezelésével
kapcsolatban. Az első: mikor operáljuk a még biztosan benignus nyelőcső stricturát, és a
második? Milyen műtétet végezzünk, resectio vagy bypass mellett döntsünk?

Jelenlegi álláspontunk szerint az első kérdésre adott válasz az, hogy minden korrozív
nyelőcső stricturát meg kell operálni, amely nem reagál megfelelően korlátozott
időtartamú ismételt tágító kezelésre, valamint, ha egyre fokozódó szűkület alakul ki maró
anyag okozta nyelőcső-elváltozás talaján.

A második kérdés megválaszolása nem egyszerű és saját álláspontunk is megváltozott az
utóbbi években. Először az volt a véleményünk, hogy a resectio a választható műtét, mert a
korrozív szűkület eltávolítása egyben a hegrák kialakulásának legjobb preventioja is.

Fentebb ismertetett két betegünk, akiknél a bent hagyott nyelőcsőrészben alakult ki rák,
megváltoztatta véleményünket. A megoldás vagy az, hogy teljes hosszában eltávolítjuk a
maró anyag miatt szűkült nyelőcsövet, ha az adott betegnél preparálható a pharynx-ig
felérő, pótlására alkalmas szerv (colon), vagy ellentétben a munkacsoportunk által
előzőleg kidolgozott elvekkel," mégiscsak végzünk colon bypass műtétet is korrozív
nyelőcső strictura esetén.

Bizonyíthatóan benignus, nem túl hosszú ideje fennálló korrozív strictura esetén, amely
nem reagál megfelelően a tágításokra j o b b vagy bal colon-féllel végzünk bypass műtétet,
az anastomosist magasan, a nyelőcső nyaki szakaszán készítve. Miután a táplálék így nem
a károsodott nyelőcsövön át jut le, és így abban a fizikai és kémiai irritáció elkerülhető,
hegrák valószínűleg nem fog kialakulni benne.

Operatív elveinkben és gyakorlatunkban való másik változás, hogy a már
melignizálódott esetekben lehetőleg nem végzünk Torek-műtétet, hanem egy ülésben
megtörténik a pótlás is, tekintettel arra, hogy a korábban Torek szerint operált betegek
közel fele nem érte meg a második ülésben végzendő pótlást.

32. Rubányi P. E. - Szabó L.: A nyelőcső marásos és pepticus szűkületeinek sebészi kezelése. Magy. Seb., 24, 1971. 145-151. p.
33. Imre J. - Kopp M.: Arguraents against long-term conservative treatment of oesoghageal strictures due to cotrosive bums.

Thorax, 27, 1972. 594-598. p.
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Nyelőcső hegrákos betegek (1965-1984) a Szent-Györgyi Albert
Orvostudományi Egyetem Sebészeti Klinikáján 1. ábra

Resecabilitási arány
Localisatio:
Felső harmad
Középső harmad
Alsó harmad
Összesen

Nyelőcső hegrák

60%

6(16,6%)
23 (64,0%)

7 (19,4%)
36

Összes nyelőcsőrák

64,8%

49 (9,7%)
355 (70,7%)

98 (19,5%)
502

A korrozív sérüléstől a hegrák diagnostizálásáig eltelt idő
2. ábra

Átlag

Korrozív sérülés

46,1 év (23-66 év)

12 éves kor előtt (n=28) 50,9 év
felnőtt korban (n=8) 36,1 év

Nyelőcső hegrák miatt végzett exploratiok és resectiok
3. ábra

Mortalitás: Exploratio:

Resectio:

15

21

0

9,5%

Nyelőcső hegrák miatt végzett műtéti típusok
4. ábra

I. Resectio:

Torek műtét

Pótlás nem történt

Substernalis colon pótlás

Antethoracalis jejunum+bőrcső

Oesophago-gastrostomia

Oesophago-j ej uno-gastrostomia

Primaer colon pótlás

Összesen:

-

-

4

4

1

-

-

-

-

9

-

-

-

5

5

2

21

II. Palliatio:

Thoracotomia explorativa

Thoracotomia explorativa + Tygon intubáció

Laparotomia + gastrostomia

Laparotomia + gastrostomia + Tygon intubáció

Thoraco-laparotomia + gastrostomia

irradiatio

-

2

5

4

-

2

1

1

15
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Hegrák miatt resecalt betegek túlélésének összehasonlítása
az összes nyelőcsőrák miatt operaltakeval 5. ábra

Radikális műtétek %-a

Túlélés

leves

2 éves

5 éves

10 éves

Hegrák n=21

45%

84,2±1,8%

68,2±2,4%

45,6±1,7%

14,4±1,6%

Összes nyelőcsőrák n=173

32,3%

70,9±8,3%

31,1±13,2%

15,4±3,1%

10,3±l,0%

Nyelőcső hegrák előfordulása nyelőcsőrákos anyagban 6. ábra

Wurning

Lawler

Appelquist

Appelquist és Salmo

Hopkins és Postlethwait

Saját anyag

1955

1969

1972

1980

1981

1984

3,7%

0,8%

7,2%

2,6%

1,4%

1,2%

(7/198)

(2/265)

027/375

(63/2414)

(12/846)

(36/502)

- 1 0 0 -



A nyelőcső krónikus heges szűkületeiben kialakuló malignus elváltozás

Irodalom

Appelquist P.: Carcinoma ot he oesophagus and gastric cardia. A retrospective study
based on statistical and clinical matériái from Finland. Acta Chir. Scand.
Suppl.: 430, 1-92. p. 1972

Appelquist P. - Salmo M.
Lye corrosion carcinoma of the oesophagus: a review of 63 cases.
Cancer, 45, 2655-2658. p. 1980

Benedict E. B.: Carcinoma of the oesophagus developing in benign stricture. New Engl.
J. Med., 224, 408-412. p. 1941

Bigelow N. H.: Carcinoma of the oesophagus developing at the site of the lye stricture.
Cancer: 6, 1159-1164. p 1953

Bigger I. A.: Vinson P. R: Carcinoma secondary to burn of the oesophagus from
ingestion of lye: Report of a case. Surgery: 28, 887-889. p. 1950.

Boyd W.: Textbook of Pathology, Structure and Function in Diaseases. 7th ed. 717
Lea and Febiger, Philadelphia 1961

Catell H. W.: Cancer of the oesophagus following a stricture due to taking of lye with
recent metastasis to the lever. Trans. Path. Soc. Philadelphia, 17, 18-20.
p. 1986

Dubecz S. - Dávid Gy. - Juhász J.
Lúgmérgezés utáni heges nyelőcsőszűkületben keletkezett rákról. Megy.
Seb., 13, 301-304. p. 1959

GowingN. F. C.Miscellaneous lesions associated with carcinoma of the oesophagus.
Neoplastic disease at various sites. Vol. IV. E. and S. Livingstone Ltd.
Edinburgh and London, 1961

Hopkins R. A.: Postlethwait R. W.: Caustic burns and carcinoma ott he oesophagus.
Ann. Surg., 194, 146-148. p. 1981

ImreJ. -Gergely M.: Cancer arising from cicatriceal esophageal stenosis, Orv. Hetil., 110,
1480. p. 1969

ImreJ. -Gergely M.: Cicatricial esophageal carcinomas, Thoraxchirurgie, 19, 181. p. 1971
Imre J. - Kopp M..Arguments against long-term conservative treatment of oesoghageal

strictures due to corrosive burns. Thorax, 27, 594-598. p. 1972
Kay E. B. - Cross F. S.

Chronic esophagitis - a possible factor in production of carcinoma of
esophagus. Arch. In. Med. (Chic,), 98, 475-481. p. 1956

Kiviranta U. K. Corrosion carcinoma of the esophagus, 381 cases of corrosion and nine
cases of corrosion carcinoma. Acta Otolaryngol., 42, 89-95. p. 1952

Lansing P. S. — Ferrante W. A. -Ochsner J. L.
Carcinoma of the oesophagus at the site of lye stricture. Amer. J. Surg.
118, 108-111. p. 1969

- 1 0 1 -



GAZDASÁG - TERMÉSZET - KÖRNYEZETVÉDELEM - EGÉSZSÉG

LawlerM. R. - Gobbel W. G. - Killen D. A. -Dániel R. A.
Carcinoma of the oesophagus J. Thor. Cardiovasc. Surg. 58,609-613. p.
1969

Neumann E.: Virchows arch., 20, 142. p. 1861
Parkinson A. T. - Haida G L. -Mclnerney R. P.

Verrucous squamous cell carcinoma ott he esophagus following lye
stricture. Chest. 57, 489-492. p. 1970

Rubányi P. - E. Szabó L.
A nyelőcső marásos és pepticus szűkületeinek sebészi kezelése. Magy.
Seb., 24, 145-151. p. 1971

SchmidtBaumler V. - Fahr K.:
Karzinom des Ösophagus nach Langerveratzung. Z. Laryng. Rhinol.
Otol. 49, 827-832. p. 1970

Stout a.P- Latte R.

Tumors of the esophagus. In: Atlas of Tumor Pathology. Sect. V. Fasc. 20.
44,46. p. American Registry of Pathology A. F. I. P. Washington D. C.

Teleky L: Die Laugenveratzungen der Speiseröhre. Ein Beitrag zur Kentniss ihrer
Verbreitunk, ihrer Prognose und Therapie. Ztschr. F. Heilk., 5, 1-58. p.
1904

Vantsian E. N. - Chernousov A. E- Stranadko E. F. - Posudnevsky V. I.
Malignization of post bum esophageal strictures. Khirurgiia (Mosk.), 1,
113-119. p. 1976

WurningP: Über krebsdisponierende Zustande an Oesophagus und Kardia.
Langenbecks Arch. Chi., 280, 504-515. p. 1955

- 1 0 2 -


