
 

II./3.5.6.: Cryoablatio

Bánsághi Zoltán

A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a percutan
tumor ablatiok egy régi-új és helyét jelenleg is kereső
formáját, a fagyasztásos eljárást.
A fejezet elsajátítását követően képes lesz a hallgató arra,
hogy a cryoablatio különböző kivitelezési formáit
áttekintésben lássa. Megértse és elhelyezze a cryoablatió
technikáját a különféle percután ablatiók között, eligazodjon
a módszer indikációs lehetőségei között.

Bevezetés
A hideg okozta szöveti sérülés bizonnyal előbbi élménye az
emberiségnek, mint a tűz ismerete. Bár mindkettő messzi-messze
ködbe vész. A lassú és mérsékelt lehűlés okozta testi, lelki tünetek,
vagy a táplálék konzerválásban betöltött szerepe is réges-rég ismertek
a hajózás, a felfedezések a Föld megismerése során szerzett évezredes
tapasztalatokból.

Nézzen utána!
Mi a különbség az
intracelluláris tér és a
sejtmembrán
vonatkozásában a gyors és
a lassú lehűlés esetén?

A szervezet lassú lehűtésének orvosi előnyei, a csökkent vérzés, vagy
az alacsonyabb testhőmérsékleten meglévő jobb hypoxia tolerancia
szintén régi megfigyelések és a mai napig használt technikák. A
hirtelen és homogén, nagyfokú lehűlést mesterségesen, legtöbbször
gázok gyors tágulása során tudunk előidézni.

A 2o. század hetvenes éveiben a fagyasztásos technika a sebészet egy
igen ígéretes modern eljárásaként robbant be a modern medicinába. A
pár évig tartó próbálkozás után a módszer - az akkori bonyolult
technikai adottságok korlátjai miatt – nem tudott a mindennapi
sebészetben gyökeret verni.

A 9o-es évek közepétől – a jelentősen egyszerűsödött hőelvonási
technika miatt – a cryoablatio (immár mint percután technika)
visszatért a terápiás arzenálba.

A módszer helye és értéke jelenleg még nem kristályosodott ki. Ezért
az alábbiakban csak óvatos és a jelen ismereteinkre támaszkodó
megállapításokat teszek.
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A.) A cryoablatiós típusok
A cryoablatio – hasonlóan az RFA-hoz – jelenleg használható
intraoperativan, laparascopos vagy percután technikaként. (1. ábra)

1. ábra: Középső harmadi vesetumor cryoablátiojának laparascopos felvétele

Ezektől szintén elmondható mindaz, amit az RFA technikáinak
bemutatásakor már részletesen taglaltunk, nevezetesen: Valamennyi
megközelítési módnak vannak speciális indikációi, előnyei és
hátulütői.

Elméletileg a betegnek a legkisebb megterhelést itt is a percután
eszközhasználat jelenti, de a komplex onkoterápiás döntésnél soha
nem lehet ez az egyetlen szempont.

B.) Cryoablatio előnyei, hátrányai
Az ezredforduló onkoterápiájának „percután forradalma” számos régi
és új szövetroncsoló technikát adott. Ezen módszerek –sokszor a
háttéripar generálta – „tülekedésében” hol az előnye, mi a specialitása
a fagyasztásos eljárásnak? És mik a hátrányok?

Az előnyök vonatkozásában két területet érdemes kiemelni:

A beavatkozás szubjektív tolerálhatósága a „melegítéses” eljárásokkal
szemben sokkal jobb, mert az emberi szervezet a melegre hamarabb
jelez fájdalmat, mint hidegre.

Nézzen utána, hogy
milyen atomot „lát” az
MR? Van ilyen a vízben?

A beavatkozás real time kontrollja tekintetében is sok tekintetben
előnyösebb a fagyasztás, mint a melegítés. A jégképződés ugyanis,
mint víz-kristály igen jól azonosítható a jelenleg használt valamennyi
képalkotó eljárással, míg a „meleg” mint konkrét határral nem
rendelkező fizikai faktor csak közvetetten , hatásaiban tetten érhető az
UH, CT vagy MR vizsgálatok során. (2. ábra)



2. ábra: Vesetumor cryoablatiójának UH képe. Jól látszik a jéghatár

Bár oka ugyanez, de rendkívül fontos kiemelni, hogy a módszer jó,
vagy jobb kontrollálhatósága egyben a szövődmény kialakulás
megelőzése tekintetében is meghatározó.

A hátrányok között még mindig a –többihez képest- magas költség és
bonyolult technikai apparátuson kívül, a percután használatban fontos
tűméret említendő. A táguló gázok előidézte hőelvonás kellő
kihasználásához a cryoablátio során az RF-hez képest vastag
tűelektródákat kell használjunk. Ez értelemszerűen a szúrási
komplikációt növeli.

C.) Cryoablatio a vesedaganatok nem-sebészi
ellátásában
A vesedaganatok száma egyértelműen és világszerte emelkedik.
Ennek oka egyenlőre ismeretlen. E lassan növő, viszonylag ritkán és
későn metasztatizáló malignus tumor tradicionális ellátása a
nephrectomia.

Az elmúlt két évtizedben a korai diagnosztikának köszönhetően kis
tumorokat is sikerül észlelni. Ezért lehetőség van a minimálisan
invazív szemlélet alapértékei szerint a parciális reszekció,
laparascopos sebészet, vagy a percután ablatio lehetőségeit is
mérlegelni az ellátási terv kialakításakor.

Gondolja át!
Az elvi megfontoláson túl,
onkológiai szempontból
mi a jelentősége a
vesemegtartó
beavatkozásoknak?

Mint azt már az alkoholos roncsolás, az embolizáció és a
rádiófrekvenciás fejezetben is tárgyaltuk, a hypervascularizált
veseráknak több, egymással kombinálandó nem-sebészi ellátási
lehetősége van.

Ezek közül a transarteriális scleroembolizáció mint palliatív eljárás és
az RFA mint curativ potenciálú lehetőség mellett a legtöbb tapasztalat
a cryoablatioval adott.

A magától értetődő összehasonlítás az RFA-val adódik. Jelen
tapasztalatok alapján elmondhatjuk, hogy az ablálható tumorméret és
a középtávú eredményesség tekintetében a két módszer között nincs
érdemi különbség.

A beavatkozók egy része a cryot preferálja a vese alsó harmadi és a
pyelont megközelítő daganatok esetén, mert az UH, GT vagy MR
számára nagyon pontosan látható „jéghatár” biztonságosabb
beavatkozást enged, mint az RF. A rendelkezésre álló kevés és nem
CRT-ból származó adat arra utal, hogy 3cm-nél kisebb tumor esetén a
parciális reszectio, az RFA és a cryoablatio utáni túlélés nem



különbözik.

D.) A cryoablatió a prosztatatumor szervmegtartó
ellátásában
Modern laboratóriumi és képalkotó vizsgálatok birtokában már
csaknem „szűrhető” prosztatarák korai stádiumainak transvezicalis,
transrectális UH-, MR-vizsgálata és automata corebiopsiája mellett
természetes lehetőség és igény a megtalált kis daganat szervmegtartó
eltávolítása (3. ábra). Ennek minimálisan invazív alternatívája lehet a
prosztatarák cryoablatioja.

3. ábra: Transrectális UH vezérelt, több elektródával szinkronban végzett prosztata
cryoablatio

A kisszámú humán esetszám alapján a módszer ígéretes és kellően
biztonságos. Társadalmi és logisztikai valamint finanszírozási kérdés
inkább, hogy az életkor előre haladtával csaknem minden férfiben
kialakuló prosztata daganat bármely módszerrel történő azonosítása,
követése, eltávolítása mekkora emberélet-előnnyel jár és mi költsége.

E.) A cryoablatio a csont és fájdalom terápiában
A primer és áttéti csontdaganatok vonatkozásában már jeleztük az
RFA fejezetben, hogy előnyös, és elvárt, ha a lokálisterápia a fájdalom
és a statikai destabilizáció mint két legfontosabb szövődmény
tekintetében is hat.

A cryoablátioról elmondhatjuk, hogy az RFA-hoz hasonlóan a kezelés
analgetikus hatása igen jó, bár a kezelés utáni sclerotikus átalakulás –
egyes szerzők szerint – elmarad az RFA-nál tapasztalhatótól.

Megjegyzem, hogy a csontkezelések során általában nem hátrány a
cryoablationál adott nagyobb tűelektróda méret. (4. ábra)



4. ábra: Csigolya metasztázis CT vezérelt cryoablatioja

F.) Összefoglalás
A cryoablátió egyszerre régi-új technika. Percután módszerkénti
visszatérte egybeesik számos más percután ablátiós módszer
megjelenésével és elterjedésével. A jelenlegi „bőség zavarában” alig
van mód az egyes módszerek tudományos vizsgálatára, eredményeik
alapos összehasonlítására. Ebben a helyzetben a cryoablátiót egy, az
RFA-val azonos képességű, alternatív eljárásnak tartjuk. A
fagyasztásból eredő sajátságok miatt a beteg-tolereancia és a real time
hatás-kontroll vonatkozásaiban kétségtelen előnyei vannak. Költsége,
technikai összetettsége, egyenlőre lassítja a módszer terjedését.
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