III./7.5. fejezet: Terápia
Bevezetés
Az idegrendszeri tumorok kezelésének tárgyalása során szót ejtünk a
tüneti eljárásokról, műtéti lehetőségekről, a sugárkezelés különböző
módozatairól, a chemotherápiáról és végül néhány újabb terápiás
alternatívát említünk meg.

Tüneti kezelés
A központi idegrendszeri daganatok egyrészt a közvetlen környezetük
funkciójának károsításával, másrészt térszűkületet [(tumor és az
esetlegesen generált peritumoralis (perifokális) oedema)] okozva az
intracranialis nyomás növelésével vezetnek tünetek kialakulásához.
A steroid kezelés és
veszélyei

Miért fontos az
agyoedema kezelése?

Az intracranialis nyomás, illetve a térszűkület, peritumoralis odema
csökkentése az oki kezelés (műtét, irradiatio, kemotherápia) előtt és
után is szükséges lehet, amely diuretikumok (pl. furosemid),
ozmotikusan aktív anyagok (glycerin, mannitol), illetve szteroidok (pl.
dexamethason, methylprednisolon) adásával érhető el. Mind a
diuretikumok, mind a szteroidok alkalmazásakor fontos a káliumpótlás,
illetve szteroid adásakor a gyomornyálkahártya védelme
H2–antagonistákkal, illetve savkötőkkel (pl. sucralfat).
Sok esetben hosszan tartó szteroid-kezelés szükséges, amelynek
mellékhatásaira is fel kell készülni. Az említett gyomor- és
bélnyálkahártya-vérzékenység mellett elektrolit-eltolódás,
hyperglykaemia, fertőzések (különösen candida-fertőzés), perifériás
oedema, glaucoma, osteoporosis jelentkezhetnek. A szteroidok
idegrendszeri mellékhatásokat is okozhatnak, amelyek közül a
leggyakoribb az izomgyengeség, a hangulatváltozás, az insomnia, a
psychosis és a tremor. A felsorolt tünetek többnyire reverzibilisek, s a
dózis lassú csökkentésével megszűnnek. A mellékhatások miatt, a
neurológiai tünetek javulása után, az alkalmazott szteroid adag
fokozatosan csökkentendő, majd lehetőség szerint teljesen elhagyandó.
Malignus agydaganatban szenvedők fokozottan hajlamosak vénás
thrombosisra, ezért - különösen a kevésbé mobilis betegeknél –
preventív dózisú antikoaguláns kezelés (heparinszármazékok adása)
szükséges.

Mikor és milyen
antiepileptikum
választandó?

Amennyiben előfordult epilepsziás rosszullét, antiepileptikum
beállítása javasolt (pl. carbamazepine). Epileptogén területen
elhelyezkedő daganat esetében (pl. centrális, subcorticalis, temporális
lokalizáció) a különböző kezelések, illetve beavatkozások (pl. biopszia,
műtét, sztereotaxiás sugársebészet) előtt, a biztosan progrediáló,
előbb-utóbb epileptogén területeken is megjelenő multiplex
metasztázisok esetén pedig preventív céllal, antiepileptikum
beállítására gyakran sor kerül. Antiepileptikum adása esetén a vérszint
ellenőrzése, valamint a májfunkció rendszeres kontrollja javasolt.
Fontos szem előtt tartani, hogy a leggyakrabban alkalmazott
carbamazepine és phenytion sok kemoterápiás szerrel azonos módon
metabolizálódik a szervezetben, így a kemoterápia hatását
csökkenthetik. Kemoterápiában részesülő betegeknél, ha
antiepileptikum adása szükséges, levetiracetam alkalmazása is szóba
jöhet.

Műtéti kezelés

Különböző daganatok
más-más technikai
megoldást kívánnak

A legtöbb esetben, különösen a jelentős térszűkületet és intracranialis
nyomásfokozódást okozó daganatok esetén, első lépés a műtéti
eltávolítás. A mai modern sebészi technikával (mikroszkóp,
mikrosebészeti technika, neuronavigáció, intraoperatív ultrahang,
CT/MR, intraoperativ monitorozás), a daganatok többsége - különösen
az extraparenchymalis daganatok - az agy funkcionális károsodása
nélkül eltávolíthatók. Infiltrativ daganatok esetében a lokalizáció
sokszor határt szab a radikalitásnak. Elokvens agyterületekben illetve
közelükben lévő elváltozásoknál jelentős előrelépést jelent a
funkcionális MR vizsgálatok végzése, valamint az intraoperatív
monitorizálás és az éber állapotban végzett műtét.
Az intracraniális műtétek általában intubációs narkózisban történnek,
operációs mikroszkóp alkalmazásával. A mikroszkóp szolgáltatja a
kívánt nagyítást, valamint az optimális megvilágítást.
A neuronavigáció segítségével a számítógépbe táplált preoperatív
CT/MR képekre rá tudjuk vetíteni a műtét közben használt eszközeink
helyzetét, ezáltal optimalizálni lehet a feltárást, valamint meg tudjuk
határozni a tumor határait és a benne haladó fontos képletek helyzetét
műtét közben.

1. ábra: Neuronavigáció. A sebész által tartott eszköz hegye a monitoron a műtét előtt
készült képekre vetítve látható.

A képek értékelésekor figyelembe kell venni a műtét során fellépő
agyelmozdulást. Intraoperativ CT és MR készülékek is vannak már
forgalomban, melyek tovább növelhetik a műtétek biztonságát és
hatékonyságát.
A modern sebészi technikákkal egyre kisebb feltárásokkal, kevesebb
szöveti roncsolással tudunk dolgozni, így a beteg műtéti terhelése
kisebb, rövidebb a gyógyulási idő (minimálisan invazív technika).
A koponyaalap sellában elhelyezkedő daganatait (pl: hypophysis
adenoma) az orron keresztül un. paraseptális-transsphenoidalis
feltáráson keresztül tudjuk elérni a legkisebb invazivitással, operációs
mikroszkóp vagy endoszkóp használatával.
Benignus daganatok esetében a radikális eltávolítás kuratív
beavatkozás. Infiltratív, különösen malignus tumorok esetében a
daganat méretének csökkentése a cél, illetve maximális radikalitás
elérése úgy hogy a funkciókat meg tudjuk őrizni.
Malignus daganatok esetében a sebészi kezelést sugár és/vagy
kemoterápia követi. Az onkoterápia után rendszeres kontroll CT/MR

vizsgálatok történnek. A beteg állapotától illetve a radiológiai képtől
függően recidíva esetén szóba jöhet újabb operáció a betegség
lefolyása során. Ez mindig egyedi elbírálást, onkoteam döntést igényel,
a várható „minőségi élettartam” figyelembe vételével.

Sztereotaxiás sugársebészet
A stereotaxiás sugársebészet lényege, hogy egy jól körülírt IC területet
úgy tudunk elpusztítani nagy sugárdózissal, hogy a környező strukturák
nem sérülnek és a koponyát nem nyitjuk meg.
Ez úgy tudjuk megvalósítani, hogy a biopsziás eljárásnál ismertetett
stereotaxiás módszerrel, meghatározzuk a kezelendő terület
koordinátáit, majd egy speciális eszközzel sok irányból gyenge
sugárnyalábokkal irradiáljuk a kiválasztott területet. Mivel a sugarak a
célterületen keresztezik egymást, energiájuk itt összeadódik, azon kívül
pedig gyorsan csökken.
Ezzel az eljárással minden jól körülírt 2,5-3 cm-nél kisebb daganat
kezelhető. Mivel egyszeri nagy sugárdózisról van szó (10-45 Gy
marginális dózis), a célterület sugárérzékenysége nem játszik jelentős
szerepet a hatás kialakulásában.
Technikailag ez az eljárás gamma-késsel, vagy speciálisan adaptált,
illetve dedikált lineáris gyorsítóval (LINAC) végezhető.
A gamma-kés egy gömb palástja mentén elhelyezett, sok, egy pontra
fókuszált Co-izotóp sugárforrásból áll, amelynek centrumába
stereotaxiás módszerrel úgy helyezhető el a beteg feje, hogy a
kezelendő terület a sugárnyalábok fókuszába kerüljön.

2. ábra: Gamma kés működési elve (A) és alkalmazása (B,C).

A gamma-kés nagy mechanikus pontosságú, a megfelelő dóziseloszlás
számítógépes programmal meghatározható. Gamma-késsel
intracranialis, koponya bázison illetve melléküregekben elhelyezkedő
elváltozások kezelhetők.
Az újabb generációs gamma kés rendszerű készülékekben a
sugárforrások mozgathatók, így a sugármező illetve a dóziseloszlás
további alakítására van lehetőség (forgó rendszerű gamma besugárzó
készülék).
Lineáris gyorsítón alapuló rendszereknél (LINAC) egy gömbpalást

mentén mozgó sugárforrásból kilépő sugárnyalábok metszéspontjába
helyezik a kezelendő területet szintén sztereotaxiás módszerrel.

3. ábra: LINAC rendszer alkalmazása. A kezelendő területet a lineáris gyorsítóban a
kezelőasztal és a besugárzóegység forgástengelyének metszéspontjába kerül.

A LINAC rendszerek mechanikus pontossága 1 mm-en belüli, ezekkel
nem csak intracranialis, hanem speciálisan kialakított rendszereken
akár spinalis elváltozások is kezelhetők.
Megemlítendő még a „Cyberknife” technológia, mely egy kisméretű
lineáris gyorsító amit egy robotkarra szerelnek, így a sugárnyaláb
tetszőleges irányból tud a célpont felé haladni és extracranialis
célpontokat is lehet kezelni.
Proton sugárral is végezhetőek sztereotaxiás sugársebészeti
beavatkozások. Ezeknek a rendszereknek a dóziseloszlása nagyon
kedvező, de a rendszer költséges, ciklotront igényel.
Az összes sugársebészeti eljárásban közös a stereotaxiás módszer, a
fejhez rögzített koordináta rendszer. Léteznek nem invazív módon
rögzített stereotaxiás keretek, ezek pontossága rosszabb, de frakcionált,
több ülésben végzett stereotaxiás kezeléshez alkalmasak.
A sugársebészeti kezelések biológiai hatása független az alkalmazott
eszköztől, de megemlítendő, hogy a céltérfogaton kívül a
legmeredekebb dózisesés a proton sugárral érhető el.
Sugársebészeti kezelés ideális esetben csak erre a célra kialakított
eszközzel, dedikált centrumban végezhető, idegsebész, onkológus,
sugárterapeuta és fizikus szoros együttműködésével.
A sugársebészeti eljárások különösen az agyi metasztázisok,
vestibularis schwannomák, meningeomák, hypophysis adenomák
kezelésére alkalmasak. A daganatokon kívül a módszerrel sikeresen
kezelhetők angiomák, valamint funkcionális idegsebészeti
beavatkozások is végezhetők ( pl. trigeminus neuralgia esetén).
Fontos tudni, hogy sugársebészeti kezelést követően a kívánt hatás,
legtöbb esetben tumorregresszió lassan következik be, ezért jelentős,
gyógyszeresen nem uralható tüneteket okozó tumorok esetében ez a
terápia nem jön szóba. Szintén igen korlátozott a sugársebészet
alkalmazhatósága a diffúz gliomák kezelésében. Agyi metasztázisok
esetében 2-3 hónappal a kezelés után várható radiológiai változás,
vestibularis schwannomák esetében ez az idő 4-5 év. Angiomák
besugárzása után 3 év múlva alakul ki a sugárhatás következtében az
érocclusio.
Egyes daganattípusok kezelését jelentősen megváltoztatta a
sugársebészet elterjedése. Kis méretű neurinómák, meningeomák,

metasztázisok, arteriovenózus malformációk első vonalbeli kezelésévé
vált, valamint olyan elváltozások is kezelhetővé váltak, melyek
korábban nyílt idegsebészeti beavatkozással nem voltak hozzáférhetők.
Meningeomák, különösen a koponyaalapon terjedő formák, műtét utáni
recidivák, residuumok kezelésében fontos szerepet játszik a
sugársebészet.
A koponyaűri daganatok kezeléséről, ezen belül a sugársebészetről
bővebb információkat találunk az alábbi helyen:
http://www.braintumortreatment.org/

Sugárkezelés
A sugárterápia hatékonysága az ép és kóros szövetek eltérő
sugárérzékenységén alapul. Mivel az IC daganatok gyorsan osztódó
sejteket tartalmaznak, a sugárkezelés feltételei jók, de a fehérállomány
sugárérzékenysége határt szab az alkalmazható dózisnak. A malignus
agy- és gerincdaganatok műtét utáni sugárkezelése legtöbbször
indokolt. A leadott dózis általában 40-60 Gy között mozog napi 2 Gy
frakciókkal. A mai modern sugárterápia CT/MR-képek alapján
megtervezett háromdimenziós konformális kezelést jelent, amelynek
segítségével a tumorra leadott dózis növelhető, a mellékhatások
csökkentése mellett.
Agyi metasztázisok esetében műtéttel vagy sugársebészettel
kombináltan, de pl. multiplicitás esetében önállóan is alkalmazzuk a
teljes koponya besugárzást (WBRT = Whole Brain Radio Therapy).
Kissejtes tüdőtumor agyi áttéte esetében ez az elsődleges terápiás
választás, mivel ez a daganattípus igen sugárérzékeny. A WBRT
kapcsán általában 30 Gy sugárdózist adnak le az egész agyra 10 vagy
15 frakcióban. Hosszú tulélés esetén kognitív zavarok gyakran
jelentkeznek.
Bizonyos daganatok esetében (germinoma, lymphoma, glioma egyes
esetei) a frakcionált besugárzás nem posztoperatív, hanem a szövettan
birtokában elsődleges kezelés lehet.
Recidív agydaganatok ismételt besugárzása - a sugárnecrosis fokozott
veszélye miatt - csak ritkán jöhet szóba. Ez individuálisan függ az első
sugárkezelés módjától, az eltelt időtől és a tumor szövettanától. Az
újabb besugárzás általában alacsonyabb dózissal történik, mint az első
kezelés.
Brachyterápia: Az eljárással tervezett módon különböző izotópok
juttathatók a daganatba, ahol a kívánt ideig tarthatók. A módszer
lényegében belső sugárkezelés, amelynek előnye, hogy a környező ép
szöveteket csak minimális sugárdózis éri. A módszer cystás
craniopharyngeomák, valamint egyes gliomák, metasztázisok esetében
jön szóba. Viszonylag magas a szövődmények aránya, és az izotópok
invazív bejuttatása miatt ez a kezelési forma kevéssé elterjedt.

Kemoterápia
Az agydaganatok kemoterápiájában olyan anyagokat és módszereket
kell alkalmaznunk, amelyek segítségével a vér-agy gáton keresztül
jutva, az alkalmazott szer minél nagyobb koncentrációt ér el a
daganatban. Elsősorban lipofil, alacsony molekulasúlyú szereket
alkalmazunk. A daganatok egyes területein a vér-agy gát sérült, így a

kemoterápiás szerek itt áthatolnak, de a távolabb elhelyezkedő
daganatsejtekhez csak a barrieren keresztül juthatnak. Különböző
anyagokkal (pl. mannitol, bradykinin) a vér-agy gát átmenetileg
„kinyitható” és a daganatsejtek körül magas gyógyszer-koncentráció
érhető el.
A kemoterápiás szerek adhatók szisztémásan (iv. vagy per os), valamint
lokálisan, közvetlenül a daganatba juttatva, műtét kapcsán vagy később
implantált katéteren keresztül, vagy intraarterialisan a carotis internába,
vagy szuperszelektíven a tumort tápláló fő arteriába vezetett katéteren
keresztül. Liquordisseminatio, meningealis szórás esetében
intrathecalis kezelés is alkalmazható.
Kemoterápiát általában adjuváns módon, a sugárterápia után detektált
recidíva esetén, de egyes esetekben – a műtétet vagy a biopsziát
követően – a sugárterápia előtt vagy alatt is alkalmazunk.
Malignus glioma recidiva illetve glioblastoma esetében jó állapotú
betegeknél műtét vagy biopszia után radio-kemoterápia a standard
kezelés. Ez azt jelent, hogy a sugárteápia alatt folymatosan kap a beteg
temozolamidot, majd a besugárzás után folytatódik a kemoterápia
nagyobb dózisban de csak havonta 5 napon keresztül. 3 havonta MR
kontroll készül és a temozolamid kezelés a tumor progresszióig
folytatódik (Stupp protokoll).
Primer agyi lymphoma esetében nagy dózisu methotrexat az első
vonalbeli kezelés.

Új terápiás lehetőségek az agydaganatok kezelésében
Az agyi malignomák várható túlélése az egyre bővülő idegsebészeti,
sugár- és kemoterápiás lehetőségek ellenére is messze alatta marad az
általános onkológiában elért eredményeknek. Ezért olyan új, az
általános onkológiában is egyre nagyobb szerepet játszó terápiás
lehetőségek felé terelik a neuroonkológiát, mint a célzott molekuláris
terápia, az immunterápia és a génterápia. Az ide vonatkozó vizsgálatok
a klinikai kipróbálás stádiumában vannak.
Molekuláris terápia
A kis molekulasúlyú tirozinkináz-gátlók monoterápiában csak szerény
eredményeket hoztak, viszont vizsgálatok folynak a hagyományos, a
központi idegrendszeri daganatok kezelésében használt kemoterápiás
szerekkel (temozolamid, CCNU) összeállított kombinációkkal.
EGFR-receptor overexpresszióját mutató tüdőbeli adenocarcinoma
agyi áttéteiben is ígéretes lehet a tirozinkináz-gátlók alkalmazása.
Angiogenezisgátlókkal (talidomid) és alkiláló szerekkel (BCNU,
temozolamid) kombinálva is vizsgálják.
Immunterápia
Primer agyi lymphoma esetén immunkonjugátumok (rituximab)
alkalmazását közölték. Vizsgálatok folynak tumor-vakcinák,
dendriticus sejt immunterápiával kapcsolatban is. A gliomák
TGF-béta-2 termelése lokális immunszupressziót okoz, így TGF-béta2-gátló kezeléssel a daganatellenes immunválasz fokozható.
Temozolamiddal összemérhető eredményeket közöltek TGF-béta-2
antisense oligonukleotidokkal.
Génterápia

Eredményes vizsgálatokat publikáltak herpes simplex timidinkináz
gancyclovir génterápia során. A daganatüreg körüli állományba
vírusvektorral lokálisan bejutatott timidinkináz gén a műtét után
szisztémásan adott gancyclovirt foszforilálja, amely így cytotoxicus
nukleotidanalóggá alakul, mely a DNS-be épülve gátló hatást fejt ki az
osztódó daganatsejtekre.

Agydaganatok komplex kezelése
Az agydaganatok, különösen a malignus primer agydaganatok és a
metasztatikus daganatok komplex kezelést igényelnek. Ma már elvárás,
hogy a szövettani diagnózissal rendelkező betegeknél a terápiás tervet
onkoteam határozza meg. Az onkoteam idegsebészből, onkológusbol,
sugárterapeutából áll, konzultációs lehetőséggel neuroradiologussal,
neuropatologussal és neurológussal. Az egyes terápiás fázisokat
követően a beteget kontrolláló orvos újabb onkoteamet hívhat össze a
további terápia megbeszélése céljából.

Gerincdaganatok kezelése
A gerincdaganatok elhelyezkedésük szerint lehetnek extradurálisak,
intradurális extramedullaris és intramedullaris elhelyezkedésűek.
A gerinctumorok kezelésében elsődleges szerepe van a sebészi
beavatkozásnak, a sugár és kemoterápia lehetőségei korlátozottabbak.
Itt is igaz, hogy benignus tumorok esetében a radikális eltávolítás
kuratív beavatkozást jelent.
Az extraduralis tumorok között leggyakoribbak a metasztázisok, de
ritkán intramedullaris metasztázis is előfordulhat. A műtéti
beavatkozásnak a gerincvelő dekompresszió az elsődleges célja, de a
gerinc stabilitásának megőrzése illetve visszaállítása is fontos.
A gerincvelői kompresszió paraparesist okoz. Malignus tumor által
okozott paraplegia esetében, különösen ha az 24 óránál régebben áll
fenn, funkcionális javulás dekompresszió után sem várható.
Disszeminált carcinomás betegnél a csigolya metasztázis kezelése nem
a túlélést hosszabbítja meg, hanem jelentősen befolyásolja az
életminőséget. Gerincvelői kompressziót nem okozó, de jelentős
fájdalommal járó csigolya metasztázisok kezelésében szerepet kaphat a
vertebroplasztika (csigolyatest percutan feltöltése műanyaggal), illetve
a sugárterápia.
Szintén extradurális tumorok a chondromák és chordomák, melyek
gyakran a cranio-cervicalis átmenetben helyezkednek el. Ezek
megoldása nagy sebészi kihívást jelent. A residuális, vagy recidív
tumorok kezelésében ebben a régióban nagy szerepe van a proton
besugárzásnak. A clivus területén elhelyezkedő tumorokhoz sok
esetben transoralis feltáráson keresztül tudunk a legjobban hozzáférni.
Extradurálisan helyezkednek el a hematológiai betegségek
manifesztációi, pl lymphomák. Itt a sugárterápiának is fontos szerepe
van.
Intradurális extramedulláris elhelyezkedésűek a meningeomák és
neurinomák, melyek mikrosebészeti eltávolítása javasolt. A régebbi
laminectomiák helyett, melyek később gerincdeformitásokhoz
vezettek, ma már hemi-semi laminectómiát illetve split laminotómiát
alkalmazunk. Az előbbinél két lamina egymás felé néző részeit vesszük

el úgy hogy a lamina egy része és a processus spinosus megmarad. Ezt
több magasságban is el tudjuk végezni, így elegendő helyet kapunk az
intraspinális térben való operáláshoz. A split laminotómia esetében a
processus spinosusokat vágjuk át, és a laminákat szétfeszítve tudjuk
elérni az intraspinális teret. Mindkét esetben a gerinc stabilitás a
műtétet követően megmarad.
Intramedullaris tumorok (ependymomák, astrocytomák) esetében, ha
progresszív tüneteket észlelünk műtéti eltávolítás javasolt. Szövettani
eredménytől függően sugárterápia is szóba jöhet.

