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A fejezet célja, hogy a hallgató megismerje az onkológiai
ellátás során alkalmazható intervenciós radiológiai
módszereket.
A fejezet teljesítését követően tisztában lesz a módszer
hasznosíthatóságáról, előnyeiről és esetleges hátrányairól
egyaránt, így képes lesz arra, hogy betegei érdekében a
hosszabb túlélés elérésére időben a megfelelő konziliárusi
kezdeményezést meg tudja tenni.

Áttekintés
Az Intervenciós Radiológia (IR) jelenlegi formájában a 70-es évek
eleje óta létezik, az EU, önálló orvosi tevékenységként 2009-ben vette
„lajstromba”.

Az intervenciós radiológia egy olyan, képalkotó szakemberek
(radiológusok) által művelt, a radiológiából kifejlődött és azzal szoros
kapcsolatban lévő szakma, ahol képalkotó eszközökkel vezérelt,
invazív diagnosztikus és terápiás beavatkozások történnek.

A tevékenység viszonylag új, de gyökerei a 20-as, 30-as 40-es, 50-es
évekbe nyúlnak vissza, hiszen az érfestés, a lumenes szerveink
„scopizálása”, a röntgen átvilágítással vezérelt biopsziák – ha nem is
szakmaszerűen és széles körben – már ekkor léteztek.

Egy másik megközelítésben az IR a minimálisan invazív medicina első,
és máig legteljesebb képviselője. Az IR -ban megjelenő innovatív, az
európai orvoslás sok száz éves hagyományaival, terápiás lépéssorait,
eszközeit, módszereit megújító gondolkodásmód mögött, egy teljesen
új medicinális háttéripar és egy új típusú szakember jelent meg. Az IR
az elmúlt évtizedekben nemcsak helyet kért és kapott a klasszikus
diszciplínák között és ezzel újraírta a szakmai, szakmaközi terápiás
algoritmusokat, nemcsak kiváltott számos tradicionális diagnosztikai
vagy sebészi beavatkozást, hanem - minden klasszikus szakterületen
belül is - termékeny kölcsönhatásként létrehozott egy „intervenciós”
vagy „invazív” alfejezetet.

Így beszélünk ma már invazív kardiológiáról, invazív nephrológiáról,
invazív gastroenterológiáról és onko-intervencióról. A minimálisan
invazív gondolkodásmód talán a sebészetre hatott a legmarkánsabban.
Itt kialakulóban van egy teljes szemléletében és eszköztárában új
sebészeti magatartás, a NOTES és mögötte egy teljes iparág, a
nanotechnológia.

Az alábbiakban az intervenciós radiológia olyan „klasszikus”
módszereit ismertetjük, amik az onko-intervenció körébe tartoznak és
az onkológiai ellátást forradalmasították.

A fejezet tanulási időszükséglete: 5 óra

A fejezet felépítése
II./3.5.1.: Alkoholos infiltrációk



II./3.5.2.: Radiofrekvenciás tumorablatio

II./3.5.3.: Fókuszált ultrahang sebészet, hyperthermia,
photodinámiás kezelés

II./3.5.4.: Epeúti és urogenitális non-vasculáris intervenciók

II./3.5.5.: Gyomor béltraktusi stent beültetés, passage
biztosítás

II./3.5.6.: Kryoterápia

II./3.5.7.: Daganatembolizáció


