
 

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

Bérczi Viktor

A fejezet célja, hogy megismerjen a hallgató néhány olyan
speciális kezelési módszert, melyek még nem érhetők el
széles körben, vagy nem általánosan elfogadottak.
Ismeretük azonban fontos, hiszen a jövőben e technikák egy
része kiterjedt alkalmazásra kerülhet, így a hallgató képes
lesz a terápiák bővülő tárházában ezen beavatkozások
lehetőségét is szem előtt tartani.

Bevezetés
Az MR, illetve ultrahang vezérelt fókuszált ultrahang sebészet (FUS,
HIFU) sokak szerint a XXI. század „késnélküli” sebészeti eljárásává
fog válni. Az MR vezérlés segítségével úgy lehet daganatsejteket
elpusztítani magas hőmérsékleten (60oC felett), hogy folyamatosan,
on-line lehet monitorozni a pathologiás, valamint az ép szövet
hőmérsékletét és integritását. A hyperthermia során a daganatos
szövetet magas hőmérsékletnek tesszük ki (40-44 oC), többnyire más
terápiával együtt (pl. sugár- vagy chemotherapia) alkalmazzuk. A
photodinámiás kezelés során photosensitizáló anyagot világítunk meg
kellő hullámhosszú fénnyel, ennek során speciális kémiai szerkezetű
oxigénmolekula (excitalt singlet, illetve triplet állapotú oxigen)
keletkezik, amely apoptosis vagy necrosis révén elpusztítja a
környező sejteket.
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A.) Fókuszált ultrahang sebészet
Több mint ötven évvel ezelőtt már felismerték, hogy a szövetek
hőkezelésére a hanghullámok megfelelő energiaforrásként
szolgálhatnak. A diagnosztikus ultrahang alkalmazása megmutatta,
hogy a lágy szöveteken a hanghullám károsító hatás nélkül jut
keresztül.



1. ábra: Fókuszált ultrahang sebészet. Egyfókuszú, konkáv transzducer sematikus
ábrája. Az egy pontra fókuszált ultrahangnyalábok segítségével a fókuszpontban

összegződő energia az egy nyaláb energiájához képest több százszorosra növekedhet
(Magyar Radiológia, 2002, Engedéllyel közölve)

A sugárnyaláb fókuszálásával azonban a hanghullám energiája a
fókuszpontban hőenergiává alakul át, és ott lokális felmelegedés jön
létre. Ha a szöveti hőmérséklet egy kritikus szint fölé emelkedik,
koaguláció és következményes szöveti nekrózis alakul ki. A
beavatkozás MR- és UH vezérléssel egyaránt végezhető.

Mi az MR vezérelt
technika előnye az UH
vezérelt technikához
képest?

Az MR-vezérelt, fókuszált ultrahanggal végzett sebészet (FUS)
alkalmazásával lehetővé válik a tumorok pontos lokalizációja, az
akusztikus energia optimális célzása, az energiaátvitel valós idejű
monitorozása és mérése, ami a teljes tumortérfogat hőkezelését
biztosítja. A FUS során néhány köbmilliméteres területre 10-15
másodperc alatt 50-60 W energiát fókuszálunk. A kezelés így lassú,
elhúzódó, akár több órán át is tarthat, hiszen egy sonicatióval csak
kicsiny térfogatot kezelünk. Az MR-vezérlés alkalmazásának több
előnye is van az ultrahang-vezérléssel szemben. Az MR-rel mért,
hőkezelt szövet hőmérséklete 1 °C pontossággal meghatározható, és a
hőkezeléssel elért szöveti károsodás folyamatosan követhető.

Nézzen utána az MR
vizsgálat abszolút
kontraindikációinak?

Az MR-képalkotást és az energialeadást összekapcsoló szoftver
alkalmazásával a terápia minden részlete jól megtervezhető és
kivitelezhető, a hőmérsékleti változásoktól kezdve a terápiás
ultrahangtranszducer térbeli irányításáig. Az MRI segítségével a
szöveti hőmérséklet időbeli és térbeli felbontása alkalmas arra, hogy
biztonságosan, pontosan és hatékonyan kontrollált energiaadagolást
hozzunk létre. Az MR jelintenzitása a hőkoagulációt követően
megváltozik. Ez a fehérjedenaturáció, valamint a celluláris és
szubcelluláris struktúrák pusztulásának következménye. A hőkezelt
szövetek érrendszere is elpusztul, emiatt a szöveti kontrasztanyag-
halmozás jelentősen csökken vagy megszűnik.

2. ábra: Fókuszált ultrahang alkalmazása méhmyoma kezelésében. A hatékony



hődózisnak megfelelő területet nyíllal jelöljük. (Magyar Radiológia, 2002, Engedéllyel
közölve)

A termoabláció tökéletes módszernek bizonyul a szövetek
elpusztításában. A strukturális és enzimatikus fehérjék egyaránt
érzékenyek a hőmérséklet-emelkedésre, és általában 56-60°C-on
elveszítik harmadlagos szerkezetüket. E kritikus hőmérséklet fölött
minden humán sejt elpusztul már néhány másodperc időtartamú
kezelést követően is. Minél magasabb az alkalmazott hőmérséklet,
annál rövidebb idő szükséges a denaturációhoz. A sejtek a sejttípustól
függetlenül elpusztulnak. E tekintetben különbség mutatkozik a
hipertermiás kezelés és a fókuszált ultrahangos termoabláció között.
Az előbbi ugyanis hosszabb ideig tart, lényegesen alacsonyabb
hőmérsékleten (41-44°C-on) történik, és bizonyos mértékben
szelektíven hat a malignus, gyorsan osztódó sejtekre, míg a normális
sejteket csak kisebb mértékben károsítja.

3. ábra: Az MR-vezérelt, fókuszált ultrahanggal végzett kezelésre szolgáló
berendezések fényképe. Az akusztikusgenerátor-rendszer az MR-vizsgálóasztalba van

beépítve. (Magyar Radiológia, 2002, Engedéllyel közölve.)

A FUS klinikai alkalmazását először emlő fibroadenomáján végezték.
A vizsgálat eredménye kifejezetten pozitív volt, a jóindulatú
emlőtumorok noninvazív operatív terápiájában a FUS-rendszer
megbízható, biztonságos és eredményes. E tanulmány azt is
bebizonyította, hogy a kezelt laesiók nekrotizálnak, majd
reszorbeálódnak, ami a daganat összvolumenének csökkenését
okozza.

4. ábra: Emlőfibroadenoma MR-képe fókuszált ultrahanggal végzett kezelés előtt (a) és
után (b). A tumor területén a kezelés után kontrasztanyagot nem halmozó, avascularis

terület látható. (Magyar Radiológia, 2002, Engedéllyel közölve.)



Mely tumorok kezelése
során lehet hasznos eljárás
a FUS?

A kezdeti klinikai alkalmazások (emlő- és kismedencei tumorok)
közül a legígéretesebbnek a méh myomás elváltozásának kezelése
látszik. Kisebb esetszámú tanulmányok alapján sikeresen alkalmazás
várható emlő tumorokban és csont metastasisoknál, valamint prostata
és – amennyiben légzés okozta szervmozgás problematikájára
találnak jó megoldást – májtumorok kezelésében. A mélyen fekvő
agytumorok kezelésében is sikeres lehet e különleges technika, ahol a
daganat hőkezelése mellett ezzel a módszerrel a vér-agy gát fokális,
tranziens, reverzíbilis megnyitása és célzott gyógyszeres kezelése is
lehetséges. A mechanikai energia akusztikus hullám okozta
halmozódása révén a folyadékban lévő gáztartalmú buborékok
keletkeznek, majd ezek a buborékok „összeroppannak” (kavitáció),
és a felszabaduló energia a membrán permeabilitásban tranziens
változást okoz.

A tradicionális sebészetben a tökéletes terápia a megfelelő
célvolumen kiválasztásán múlik. Benignus daganatok esetében az
elváltozás határa körülírt, és diagnosztikai MR-rel jól
meghatározható. Ráadásul, ha a hőkoagulációval nem roncsolódik el
az egész tumor, a jelentős térfogatcsökkenés így is eléri jótékony
klinikai hatását. Az MR-vezérelt FUS a jóindulatú daganatok
kezelésében ezért bizonyítottan jó hatású. Ez azonban nem igaz teljes
mértékben malignus daganatok esetében. Az MRI érzékenysége a
rosszindulatú daganatok kimutatásában magas, de nem tökéletes. A
többnyire disszeminált, infiltratív tumorok kevésbé jól demarkáltak,
az MR-képeken sem mindig egyértelmű a határuk. Emiatt bizonyos
esetekben a pontos célzás és a teljes gyógyítás nem lehetséges. Ha a
daganatot FUS-sal kezeljük, és a lokalizációhoz, a célzáshoz és a
monitorozáshoz MRI-t használunk, akkor a gyógyításra sokkal
nagyobb az esély, mint sebészeti módszerrel.

A rosszindulatú, infiltratív daganat határát a sebész szabad szemmel
sem látja pontosan. Általános szabályként elmondható, hogy az MRI
pontosabban határozza meg a tumor határait, mint a sebész szeme,
illetve mint a CT vagy az ultrahang. Ezenfelül az MR-képalkotással
nyert anatómiai, funkcionális és metabolikus információk (magas
felbontású strukturális képalkotás, MR-angiográfia, diffúziós MR,
diffúziós tenzor MRI, funkcionális agyi MR-vizsgálatok,
MR-spektroszkópia) a sebészeti tervezést új alapokra helyezheti. A
célzás pontosabb lesz, és lehetővé válik, hogy a sebész ne metsszen
ki ép, jól funkcionáló szövetet. A daganatok térfoglaló jellegének
noninvazív csökkentésére alkalmas FUS könnyen kombinálható
egyéb beavatkozásokkal (például sugár- vagy kemoterápiával), és
számtalanszor ismételhető.

A FUS-t kétségkívül a daganatok terápiájában fogják elsősorban
alkalmazni, azonban más területeken is fontos szerepet játszhat. Ide
tartozik a vascularis occlusiv hatás: a hőkoagulációt követően a
kapillárisok elzáródnak, ami posztkoagulációs nekrózishoz vezet. A
FUS segítségével érokklúziót lehet valószínűleg elérni, ha a fókuszált
ultrahangot vénára vagy artériára centráljuk. Így vérzéseket vagy
vascularis malformációkat is feltehetően kezelhetünk e módszerrel.
Az MR-vezérelt FUS gyulladásos folyamatokban is hasznos lehet
(például rheumatoid arthritisben a hipertrófiás szövetburjánzás
kezelésében).

Az MR vezérelt FUS terápia minden előnye mellett nagyon drága
készülék, kevés országban létezik, bár számuk évről évre rohamosan
növekedik. Jelenleg Magyarországon nincs ilyen berendezés. Az
elmúlt évtizedben 5 évig a Semmelweis Egyetem (akkori nevén) Ér-



és Szívsebészeti Klinikája rendelkezett e berendezéssel, ahol ezt
myoma embolizációra használtuk. A FUS nem új ötlet, de az elmúlt
években az MR-vezérlés elve jelentősen elősegítette a fejlődését. A
módszer széles körű elterjedéséhez még számos technikai nehézséget
le kell küzdeni: ezek közül a legfontosabb a hosszú kezelési idő (1-2
óra), a test-, illetve szervmozgás (például légzés során), speciális
anatómiai területeknél (például máj) megfelelő akusztikus ablak
illesztése. Ezek a kezdeti nehézségek megoldhatók, és a módszer
egyre szélesebb körű klinikai alkalmazása várható.

Az MR vezérlés mellett az ultrahang vezérelt nagyintenzitású
fokuszált ultrahang technika (HIFU – high intensity focused
ultrasound) is egyre gyakrabban alkalmazott gyógymód Európa és
Ázsia több országában elsősorban prostata-, emlő-, máj- és
csonttumorok esetében. Az alkalmazott hőmérséklet itt is 65°-85°C.

B.) Hyperthermia

Mely tumorok esetében
jöhet számításba a
hypertermiás kezelés?

A hyperthermia kezelés során a daganatos szövetet magas
hőmérsékletnek tesszük ki (40-44 oC). A hyperthermiát többnyire
más terápiával együtt (pl. sugár- vagy chemotherapia) alkalmazzuk a
hatásnövelés érdekében. Számos válfaja van, pl. localis, regionalis
vagy egész-test hyperthermia. E kezelési módszert felhasználják
emlő carcinomában, maglignus melanomában, fej-nyaki tumorok
nyirokcsomó metastasisában, glioblastomában és cervix
carcinomában.

A daganatos sejtek azért érzékenyek a hyperthermiára, mert az
anaerob anyagcsere következtében a pH lecsökken, ennek
következtében a sejtmembrán és a cytoskeleton strukturáinak
stabilitása csökken. A hyperthermia emellett a daganatos sejtek
sugár- és chemoterápiás szerek cytotoxicus hatását is fokozza a
membrán permeabilitás növelésén valamint a chemoterápiás szerek
intracellularis accumulatiójának növelésén keresztül. Ezáltal elérhető,
hogy a kemoterápia dózisa csökkenthető.

A localis hyperthermiával (pl. radiofrekvenciás ablatio, fókuszált
ultrahang kezelés) 50 oC feletti hőmérsékletet érünk el a
tumorszöveten belül, ezzel külön fejezet foglalkozik. A regionalis
hypertehremiánál a test egy részét (pl. egy szerv vagy végtag,
folymatos hperthermiás peritonealis perfusio) melegítjük fel. A cél itt
is a tumorsejtek gyengítése, melynek következtében a sugár- vagy
chemoterápiára érzékenyebbé válnak.

Az egésztest hyperthermiát többszörös metastasisok kezelésénél
alkalmazzák, melyet melegvizes takaróval, meleg viasszal, induktív
tekercsekkel vagy inkubátorhoz hasonló hőkamrákkal lehet elérni.
Fontos, hogy a kezelés során a fej hűtése megoldott legyen a hő
okozta agykárosodás kivédésére.

Milyen mellékhatásai
lehetnek a hypetermiás
kezelésnek?

Minden kezeléstípusnak lehetnek mellékhatásai, így a
hyperthermiának is. Enyhébb-súlyosabb égési sebek, fájdalom,
discomfort érzés jelentkezhet. A perfusios technikák ödemát,
alvadékképződést, vagy vérzést is okozhat. E mellékhatások többsége
csupán átmeneti. Az egésztest hyperthermiánál a hasmenés,
hányinger, hányás gyakran megfigyelhető, ritkábban súlyosabb,
cardiovascularis szövődmények is előfordulhatnak.

Ez a kezelési módszer még nem vált általánossá, hiszen a
hatékonyság megítéléséhez még sok tudományos adat gyűjtésére van



szükség, jelenleg is több klinikai vizsgálat folyik.

C.) Photodinámiás kezelés
A kezelés során photosensitizáló anyagot világítunk meg megfelelő
hullámhosszú fénnyel, ennek során speciális kémiai szerkezetű
oxigén molekula (excitalt singlet illetve triplet állapotú oxigen)
kelezkezik, amely elpusztítja (apoptosis vagy necrosis) a környező
sejteket. A hullámhossz mértéke a szöveti penetráció mélységével
(maximum mintegy 1 cm) arányos. Az első terápiát porphyrin
felhasználásával 1913-ben végezték. E terápiával foglalkozó társaság
(International Photodynamic Association) azonban jóval később,
1986-ban jött létre.

Mi a photodinámiás
kezelés lényege?

Példaként említjük a basalis sejt carcinomát. A precursor anyag (pl.
aminolevulinsav, ALA) beadását követően néhány órát várni kell,
ezalatt az ALA a sejtekbe kerül, és photosensitizáló protoporphyrin
IX-é alakul át. A kezelendő területet lézer fénnyel világítják meg, az
így keletkezett singlet oxigén a kezelendő területen a sejteket
elpusztítja. Néhány napon belül a carcinoma elvarasodik, és lehámlik.
Néhány héten belül a kezelt területen a bőr is begyógyul. Utána
meghatározott ideig a betegnek a direkt napsugárzást kerülnie kell. A
photosenzitizáló anyagok elsősorban a tumorszövetben
akkumulálódnak, ezért normál sejtek többnyire nem pusztulnak el.
Szövődményként azonban előfordulhat a normál szövet oedemája,
égési sérülése és hegesedése. A kezelt szervtől függően
szövődményként nyelési zavar, gyomorfájdalom, dyspnoe is
jelentkezhet, mely többnyire átmeneti csupán.

A bőrfelület kezelése mellett endoscop segítségével esophagus vagy
tumor tumor kezelésre is van már példa. Jelenleg is folynak
tanulmányok a photodinámiás terápia jelentőségénk felmérésér agy-,
prostata-, cervix- és peritoneum daganatok valamint
cholangiocarcinoma kezelésében.

Összefoglalás
Az MR-vezérelt fókuszált ultrahang terápia fantasztikus lehetőséget
hordoz magában. A kezelés során képaltokó vezérléssel, sebészi
megnyitás nélkül tudunk káros, daganatos szöveteket elpusztítani. A
kezelés ma még kevés helyen érhető el és indikációja is egyelőre
szűkös, de forradalmasíthatja a medicinát. A hyperthermia és a
photodinámiás kezelés szintén fontos, noninvasiv kezelési módszer,
még keresi a helyét a klinikai gyakorlatban.
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