
 

II./3.5.2.: Radiofrekvenciás tumorablatio

Bánsághi Zoltán

A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a jelenleg
legelterjedtebb percután daganatpusztító eljárást.
A fejezet teljesítését követően képes lesz a hallgató arra,
hogy megértse és kövesse az RF ablátió indikációit, a
kivitelezés lehetséges módjait, és rálátása lesz a
rádiófrekvenciás daganatroncsolás és a többi onkoterápia
összefüggéseire, a team döntések során ajánlható indikációs
gondolatmenetre.

Bevezetés
A rádiófrekvenciás tumorabláció a percutan tumorablaciós technikák
között a termoablációs módszerek közé tartozik.

A hő terápiás használata valószínűleg egyidős a tűz ismeretével.
Biztos adatunk az 5000 évvel ezelőtti Egyiptomból van, ahol az
úgynevezett Smith-féle papirusz emlődaganat termoablatióját említi.
Hindu és ókori görög leírásokból is ismert, hogy forró köveket,
megmelegített kis fémdarabokat használtak a vérzés csillapítására. A
középkori metszeteken is gyakran láthatjuk vérzések, fertőzött
sebzések „hőkezelését” (1/A. ábra).

Mikori az első adatunk
tumor thermoablatiójáról?

1. ábra

Maga a rádiófrekvenciás ablatio (RFA) is régibb, mint gondolnánk.
D’Arsoval 1891-ben írta le a gyorsan változó irányú áram „meglepő”
hatását, a szövet felmelegedését (1/B. ábra) (szemben az
egyenárammal, amely izomkontrakciót okoz). Nem sokkal későbbről,
1895-ből származik a 1/C. ábrán látható rádiófrekvenciás generátor
rajza, amely már alkalmas volt az elektromágneses spektrum
rádiófrekvenciás tartományába eső (10 kHz – 2,5 GHz) váltóáram
létrehozására. Cushing 1928-ban szerkesztette meg és kezdte
használni a rádiófrekvenciás (RF) kést. Az 1/D. ábra 1932-ből
húgyhólyag tumor RF ablatióját mutatja. Ez már mai értelemben vett,
minimálisan invazív, rádiófrekvenciás tumorablatió! A kardiológiában
1980 óta használják az RF elvű, katéteres ablatiót a szívben, a kóros
ingerképző helyek kiiktatására.



A daganatok RF ablatiója szempontjából van egy másik „kezdet”:
Rossi, Bruscari Olaszországban, Curley és munkatársai
Amerikában 1988–92 között munkálták ki és közölték a
májdaganatok képalkotó eljárás vezérelte, percutan ablációját. A
jelenleg legelterjedtebb percután májtumor ablátió műtéti
összeállítása a 2. ábrán látható.

2. ábra
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A.) Az RFA kivitelezési módjai
Az RFA jelenleg percután, intraoperativan vagy laparascopos
technikával végezhető. A legkisebb megterhelést a percután
kivitelezés jelenti.

Ugyanakkor az intraoperativ kivitelezés előnye lehet az ablálandó
célterület jobb vizualizálhatósága (intraoperativ UH). Szintén előnyös
lehet az intraoperativ RF kezelés olyan esetben, amit az alábbi példa
jelez:

Példaeset

64 éves, (78 kg/165cm) nő, 5 évvel a sigma középső harmadán
elhelyezkedő a szerozát át nem törő adenocarcinóma reszekciós műtét
és szisztémás kemoterápia után. Az utolsó kontroll vizsgálat negatív
eredményű, de jelenleg a CEA 134, minimálisan emelkedett



Ön milyen a terápiás
javaslatot tenne?

májfunkció mellett. UH és CT a máj 7/8 szegmentumában egy 5,4cm,
míg a 2/3 határán egy 2,3cm átmérőjű metasztázist lát. A kisebb góc
core biopsziája a metasztázis tényét igazolta, belőle a megfelelő
immunhisztokémiai meghatározások megtörténtek.

A 3. ábrán olvashatja a példa esetmegbeszélését!

Vegye észre a
többszakmás, protokollok
ismeretén alapuló, de
mégis egyénre szabott
döntésben a SZÉP-et.

3. ábra

A legtöbb esetben azonban percután RFA történik, akár önmagában,
akár – komplex esetben- műtéttel összehangoltan, de attól időben
elkülönítve (preoperative vagy postoperative).

A percután RFA kivitelezése során a célterület valamilyen képalkotó
eljárással, (UH, CT, MR, röntgen-átvilágítás, PET-CT) történő,
lehetőleg real-time ábrázolása szükséges, a tűelektróda pontos és
szövődménymentes pozicionálásához. Természetesen a kezelés alatt
és a kezelés után ugyanezen módszerrel kell a lehetséges
komplikációkat és azonnali szövődményeket észlelnünk!

B.) Alkalmazási területek, indikációk

Mai gyakorlatunk alapján
hogyan határozzuk meg a
minimálisan szükséges
reszekció utáni
májvolument?

Tekintettel arra, hogy daganatok hőérzékenysége közel egyforma és
nagyobb, mint a normális szöveteké, az RFA szövettani típustól
függetlenül, valamennyi, noduláris terjedést mutató daganatnál és
elvileg bármely szervben és elérhető lokalizációban elvégezhető.

B./a. Hepatocelluláris carcinoma (HCC)

Jelenleg 1A evidenciával rendelkezünk az RFA helyére és curatív
eredményességére vonatkozóan korai májrák esetén (4. ábra).

4. ábra



Mi a „szendvics”? Miért
fontos szem előtt tartsuk a
HCC gyógyításakor?

Az RFA sikere és „favorizálása” HCC esetén két –azonos gyökerű -
okra vezethető vissza. Hazánkban –és általában a kaukázusi rassz
esetén – a HCC legtöbbször (85%) cirrhosis talaján jelentkezik. A
cirrhosis hátterében a leggyakoribb ok a hepatitis B vagy C fertőzés.
Valamivel ritkábban - de így is túl gyakran – az alkohol fokozott
fogyasztás áll a kialakult cirrhosis mögött.

Akár ilyen, akár olyan a cirrhosis etiológiája, az ennek talaján
kialakult HCC létrejöttekor a májban két, különböző sebességgel
előrehaladó betegség zajlik. Az egyik diffúz, az egész májat érinti, a
másik –legtöbbször- fokális. Ez a betegség tekintetében „szendvics”
jellegű állapot, a HCC terápiájának minden vonatkozásában
meghatározó! (5. ábra)

5. ábra

Melyik terápia válasz
egyszerre a májban zajló
két betegségre?

A cirrhotikus máj –még ha térfogatában akár alig zsugorodott is- a
működés tekintetében legtöbbször jelentősen elmarad az egészséges
máj kapacitásától. A cirrhosis mellett a máj – amúgy kiváló –
regenerációs képessége csökken vagy megszűnik (lásd még
preoperativ porta embolizáció). Ugyanakkor az egész májállományt
érintő cirrhosis -mint premalignus állapot- miatt a malignus sejt
transzformáció, a HCC kialakulása időben bármikor és térben bárhol
megtörténhet a májon belül. A fenti helyzetben érthető, hogy a HCC
kuratív ellátása során a transzplantáció az egyetlen olyan ellátás mely
a májban zajló „szendvic” állapot mindkét komponensére, a
cirrhosisra és a malignitásra is egyszerre válasz. Mivel ez a megoldás
–számos okból – csak az esetek egy igen szűk részében lehetséges, a
többi kuratív módszer közül azt kell használni, amely az egészében
ledált máj mind nagyobb tumormentes térfogatának megőrzését
eredményezi.

Mi a percután ablátio
előnye a reszekcioval
szemben erősen ledált
májműködés esetén?

Ilyen tekintetben, azonos tumor méretek esetén még a technikailag
reszekábilis esetekben is az RFA részesítendő előnyben, mert a kisebb
betegmegterhelésen túl a maradék-máj megőrzés tekintetében is
előnyösebb.

B./b. Colorectalis, emlő, gyomor, pancreas,
májmetasztázis, tüdő, vese, csont primer és áttéti
daganatai

Bár jelen pillanatban a zajló kontrolállt randomizált tanulmányok
eredményeit még nem ismerjük, de számos multicentrikus nagyszámú
vizsgálat azt mutatja, hogy a – HCC-hez hasonlóan – a 3cm-nél nem
nagyobb, 4 darabnál nem több colorectalis májáttét esetén az RF
ablátió a sebészi reszekcióval azonos túlélést eredményező



alternatíva. (6. ábra)

6. ábra

A nagyszámú nemzetközi tapasztalat alapján hasonló méret és tumor
szám mellett a többi gyakori áttéti májtumor (emlő, pancreas,
gyomor) esetében is reszekciós alternatíva az RFA. Itt is érdemes
azokat a szempontokat végiggondolni, amit a HCC kapcsán a
reszekció és az RFA vonatkozásában maradék-máj volumenről
említettünk ugyan, de ebben a betegségcsoportban inkább a RFA és a
kemoterápia igen jó kombinálhatóságát emelnénk ki.

Tüdődaganatok vonatkozásában a NSCLC inoperábilis IA-IB
csoportjában az RF abláció tüdőnként 4-4 tumornál kevesebb, 3
cm-nél nem nagyobb esetben az 5 éves túlélése az azonos, de
operálható csoport adataival megegyezik.

Az áttéti (7. ábra) tüdődaganatok esetében hasonló darab és
mérethatárok betartásával végezhető az RF kezelés. Ezekben az
esetekben külön értékké válik és a sebészeti ellátással szembe
felértékelődik az RFA minimális invazivitása két okból. Egyfelől
világos, hogy pl. emlő tumor tüdő áttéte esetén a betegséget
mindenképpen szisztémásnak kell tartanunk. Ez esetben még
domináns tüdőáttét esetén is óvakodni kell a nagy megterhelést,
immundepressziót jelentő, de teljes tumor mentességet nem ígérő
műtéti megoldástól és keresni kell ennek minimálisan invazív
alternatíváját. Hasonló irányba tereli a terápiás gondolkodást az a
tény, hogy ezek a betegek legtöbbször ekkorra már egy vagy több
sebészi beavatkozáson és hosszas kemoterápián vannak túl, testi és
pszichés terhelhetőségük csökkent. Mindkét szempont alapján a
lehetőleg kisebb megterheléssel járó RFA választandó a sebészi,
nyitott beavatkozással szemben.

7. ábra



Találja ki! Mi a
hypervascularizált primer
vesetumorokban az RFA
előtti embolizáció
elsődleges célja?
Tumorpusztítás vagy
keringésleállítás?

A vesedaganatok RFA kezelése a vesemegtartó reszekció alternatívája
minden olyan esetben, ahol a daganat nem nagyobb, mint 3 cm. Az
ablációs hatás jelen-idejű követése és az ablációs határ pontos
megítélhetősége vonatkozásában a vesedaganatok perkután ablációs
lehetőségei közül a kryoablátió sokak szerint előnyösebb, éppen a
jobb kontrollálhatóságból adódó, alacsonyabb komplikációs ráta
miatt. Nagyobb és hypervascularizált primer vesetumorok esetén az
RFA embolizációval történő kombinációja alapvető jelentőségű. (8.
ábra)

8. ábra

Milyen „mellékes”
hozadéka van
csonttumorokban az
RFA-nak?

A primer és áttéti csontdaganatok esetén az RF ablátió további
érdekes előnyökkel jár. Tudjuk, hogy a csonttumorok meglétének két
legsúlyosabb szövődménye a statikai instabilitás-pathológiás törés –
mozgáskorlátozottság, valamint a fájdalom. E két szövődmény sok
esetben a tumor megléténél fontosabb befolyásolója a további
terápiába vonhatóságnak, ápolhatóságnak és az életminőségnek. Az
RFablátió során képzett hő – még ha komplett tumorpusztulást esetleg
nem is okoz – kiváló fájdalomcsillapító hatással bír. Ugyanakkor az
ablátió okozta „provokáció” a kezelés után osteoblaszt tevékenységet,
következményes meszesedést indít be, ami stabilizálja a
csontszerkezetet, csökkenti a törés, instabilitás esélyét. (9. ábra)

9. ábra

C.) Kombinációs kezelések
A modern onkológiai szemlélet egyik alapvetése, axiómája a
monoterápiával szemben a kombinált terápiák előnyben részesítése, a
minimális invazivitás és az életminőség megőrzésének kiemelt
fontossága.

A rádiófrekvenciás daganatroncsolás percután változata mindhárom



szempontnak kiválóan megfelel. A minimálisan invazív jellege miatt,
a pusztán lokális és fizikai elvű hatásmechanizmus miatt, jól
kombinálható – és kombinálandó(!) minden jelenleg ismert
szisztémás vagy lokális onkoterápiás módszerrel.

HCC esetén a preablátiós szuperszelektív embolizáció - csökkentvén
a tumorkeringést- az RFA során végzett melegítés alatt csökkenti
„hőlopás” jelenségét, ezzel növelve a thermoablált volument és az
ablátió homogenitását.(10. ábra)

10. ábra

A colorectalis daganatok RFA utáni kemoterápiával való pozitív
kölcsönhatását már említettük.

Hogyan alakítható ki egy
metasztatikus májtumor
komplex kezelésekor egy
elméletileg koncentrikus
thermoabált és körülötte
egy chemoablált zóna?

Míg a reszekció esetén a preoperatív kemoterápia -egyértelmű
postoperatív túlélést növelő eredményei ellenére- májkárosító
mellékhatások miatt a sebészek egy része számára negatív faktor,
addig a műtét után a kemoterápia –mindig és kényszerűen halasztást
szenved (4-6 hét) a sebgyógyulás létrejöttéig. Ezek az akadályok a z
RFA és a kemoterápia illesztésénél nem állnak fenn. Sőt!

Jelen ismereteink szerint az RFA thermoablátios zónája (ezen belül
több mint 10 percre, több mint 60fokos hőmérsékletet sikerült elérni)
van egy alacsonyabb hőmérséklettel „terhelt” 59, 58, 57 stb fokos
zóna az ablátios tűtől távolodva. Ez az un. Hyperthermiás zóna, amin
belül szövetpusztulást nem idéz elő a melegítés, de hetekig fennálló
hyperaemia alakul ki a kezelés utáni 24 órát követően. E hyperaemiás,
hyperperfúzios zóna a fennállása (kb. 3 hét) alatt adott kemoterápia
esetén megtöbbszörözi a keringésbe juttatott drog és a –ezen zónában
előforduló –tomorsejtek találkozását. Ez a pozitív kölcsönhatás –
elméletileg – kifejezetten előnyös az amúgy hipovascularizált
colorectális és emlőtumor áttétek esetén! (11. ábra)

11. ábra



Mi az RFA és a
sugárterápia optimális
sorrendje inoperabilis
tüdődaganatok esetén?
Miért?

Külön felhívnánk a figyelmet például a tüdő sugárérzékeny
daganatainak RFA+ célzott sugárterápiájára. Itt, az RFA során a letális
felmelegedési zóna körül meglevő, un. hyperthermiás zónában
kialakuló és hetekig fennálló hyperperfúzió és következményes
hyperoxigenizáció és a sugárkezelés pozitív kölcsönhatása immár
bizonyított.

D.) Komplikáció
A percután rádiófrekvenciás (RF) daganatroncsolás a minimálisan
invazív thermoablációs tenchikák eddig legnagyobb számban végzett,
legjobban dokumentált változata. Azonban természetesen ez a terápia
is –mint minden orvosi beavatkozás- veszélyekkel jár. (12. ábra)

12. ábra

A lokalizációtól, tumor mérettől és a vezérlési technikától függően a
mortalitási és morbiditási adatok különbözőek. Általánosságban
elmondható, hogy mind a mortalitási, mind a morbiditási adatok és
ezen belül a major és minor komplikációk aránya minden esetben
kisebb mint az azonos paraméterekkel bíró tumor esetében végzett
sebészi beavatkozás hasonló adatai.

A percután RFA mortalitása 0-0.7%. A major komplikációk 5-11%
között, míg a minor komplikációk 4-20% között vannak.

E.) Eredményesség
Amint fentebb ez kiviláglott, a primer és áttéti máj, a tüdő, a vese, a
csont és az egyéb lokalizációjú „lágyrészterületi” RFA kezelésekről
rendelkezésre álló tudományos evidenciák szintje nagyon különböző.
A fejezet terjedelmi korlátai nem teszik lehetővé, hogy valamennyi
tumor és a számtalan lokalizáció vonatkozásában részletesen taglaljuk
az eredményesség adatait.

Általánosságban azonban megfogalmazható, hogy szervenként és
lokalizációnként rendelkezésünkre állnak azok az ajánlások,
indikációk és korlátozó szempontok, amiknek figyelembe vételével
szakszerűen, kellő gyakorlattal kivitelezett és gondosan utánkövetett
rádiófrekvenciás ablátiók minden esetbe azonos rövid, közép és
hosszútávú kuratív, vagy palliatív eredményességgel bírnak, mint a
megfelelő tumor paraméterek mellett kivitelezett klasszikus sebészeti
ellátás („nem rosszabb, mint” típusú összehasonlítás).

Ugyanakkor minden tumor és minden lokalizáció vonatkozásában
egyértelműen bizonyított, hogy a major és minor komplikációk, a



hospitalizáció és teljes terápiás költség valamint az életminőség
vonatkozásában a minimálisan invazív RFA jobb, mint a klasszikus,
nyitott sebészi ellátás. Továbbá sok esetben az is kellő számú és
szintű adattal alátámasztott, hogy irreszekábilis tumorok lege artis RF
ablátioja is a reszekálható csoporttal azonos túlélési eredményt hozhat
(lást tüdő).

Az eredményességre vonatkozóan fontos még egyszer megjegyezni,
hogy a RFA+ típusú, azaz más terápiákkal összehangolt, kombinált
kezelések látványosan javítják a túlélési esélyeket.

F.) Összefoglalás
A rádiófrekvenciás tumorabláció a percutan tumorablaciós technikák
között a termoablációs módszerek közé tartozik, s mint ilyen a
legelterjedtebb módszer.

Az RFA szövettani típustól függetlenül, valamennyi, noduláris
terjedést mutató daganatnál és elvileg bármely szervben és elérhető
lokalizációban elvégezhető.

A rádiófrekvenciás daganatroncsolás percután változata kiválóan
megfelel a modern onkológiai szemlélet azon elvárásainak, hogy a
monoterápiával szemben a kombinált terápiákat előnyben
részesítjük, a minimális invazivitás elvének és az életminőség
megőrzés kiemelt fontosságának. Az RFA, minimálisan invazív
jellege okán, a pusztán lokális és fizikai elvű hatásmechanizmus miatt,
jól kombinálható – és kombinálandó (!) minden jelenleg ismert
szisztémás vagy lokális onkoterápiás módszerrel. Eredményessége
minden esetben azonos a nyitott, klasszikus sebészi ellátás
eredményeivel, de a komplikációk tekintetében szignifikánsan jobb,
összes költsége alacsonyabb. Így megfelelő centrumokban végezve
egyéni és társadalmi szinten is preferálandó eljárás.
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