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ÖSSZEFOGLALÁS A rádiófrekvenciá s daganatronc solás (rádió
frekvenciás tumorabláció) olyan „minimálisan invazív" sebé
szi beavatko zás, mely az elsődleges és másodlagos májdagana
tok esetén további keze lési lehetőséget nyújt , ha az elsőként 
választandó sebészi daganateltávolítá s valamilyen okbó l nem 
kivitelezhető. Vizsgálataink során arra kerestük a választ, hogy 
az elsődleges nőgyógyászati (és egyéb eredetű) daganatok máj
áttétei esetén az eljárás mely esetekben, milyen módszerre l és 
hatékonyságga l végezhető el, növeli-e az átlagos túlélési időt, 
javítja-e a betegek életminőségét. 

A rádiófrekvenciás daganatroncsolás fizikai alapját a bőrön ke
resztü l, hastükrözés sel vagy hasfeltárás sal a daganatba vezetett 
tű elektród álta l kiváltott hőhatás ( elektrokoagu láció) adja. 

Az Országos Onkológiai Intézetben 10 betegnél (6 nő, 4 férfi) 
összesen 23 májáttétet kezeltünk ezzel a módszerrel. Az elsődle

ges daganatok fajtája szerint 7 vastag-végbél és 3 nőgyógyásza
ti eredetű volt. A betegek átlagos életkora 55,4 év volt ( 46-72 
év). A beavatkozásokat UH-vezérléssel , műtéti körülmények kö
zött, altatásban végeztük. Öt esetben hasmegnyítás, ötben pedig 
a hasfal bőrénkeresztüli beavatkozás történt. Az UH-vezérelt tű
bevezetés módját (hasműtét vagy bőrön keresztüli beszúrás) a 
májgócok elhelyezkedése határozta meg, melyet a beavatkozás 
előtt végzett máj MR- , UH-vizsgálatokkal állapítottunk meg. A 
felszínes elváltozást a környező szervek hőkárosításának veszé
lye miatt hasműtétből, az ép májszövettel fedettet viszont bőrön 
át végzett módszerrel kezeltük . A kezelés időtartamát a daganat 

nagysága befolyásolta. A májáttétek mérete 1-5 cm között vál
tozott. A betegek követése során (az 1., 7. és 30. műtét utáni na-
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pon) laborató riumi, tumorrnarker- , UH-, CT- és MR-vizsgálat 
történt. Hét betegnél a daganat nem újult ki. A nőgyógyászati 

eredetű májáttétes esetek száma kevés, emiatt a sebészi szövőd
ményeket a vastag-végbél eredetüekkel együtt tárgyaltuk. 

Kezdeti tapasztalataink alapján úgy véljük, hogy a rádiófrek
venciás daganatroncs olás nem helyettesítheti a sebészi daga
nateltávolítást , de hatékonyan alkalmazható azoknál a bete
gekné l, akikné l ez a sebészi beavatkozás nem kivitelezhető. A 
módszer a daganat eltávolításához képest a betegeknek kisebb 
megterhel ést és rövidebb kórházi tartózkodást jelent. A daga
natgyógyászati eredmények részletesebb megíté lése csak na
gyobb esetszám esetén lehetséges. 

Kulcsszavak rádiófrekvenciás daganatronc solás, májáttét , nő
gyógyászati és vastagbé ldaganatok 

SUMMARY Radiofrequency tumour ablation (RFTA) is a mini
mally invasive loco-regional treatment , which can be used in 
cases when the „go ld standard" surgical method , the resection 
is not possible. The aims ofth is study were to define the feasi
bility, the indicat ions and the effectivene ss of this method for 
the treatment of liver metastases of gynaeco logical and other 
primaries. The physical principl e of RFTA is based on a nee
dle, which makes electro coagulation in the centre of the 
tumour. 

Ten patients (6 females and 4 males) were operated on for 23 
hepatic metastases at the Nationa l lnstitute ofOnco logy, Buda
pest. The primary tumours were breast (2 patient) ovarian (1 
patient ) and colorecta l cancer (7 patient s). Mean age of the 
patients was 55,4 years . The procedure was perforrned under 
genera l anaesthes ia with ultrasonograp hic gu idance (in 5 cases 
by open surgery and in 5 cases percutaneously). The duration 
of the RFTA procedure depend s on tumour size. Tumour s 
ranged in size from I to 5 cm. Ultrasonograp hy, CT and MR 
scans were performed on postoperative days !, 7 and 30. 
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Tumour necros is was achieved in 7 patients who are still free 
of hepa tic recurre nce. On the basis of our first experiences we 
can conclude that although RFTA doesn 't replace surgical 
resection, this method can be used in some cases as effective
ly as metastasectomy. RFTA can reduce the length of hospital
isation and the patients' inconvenience. For determining the 
role of RFTA in the treatment of hepatic metastases further 
contro lled clinical trials are needed. 

Key words RFTA, hepat ic metastases , colorecta l and gynaeco
logica l tumours 

BEVEZETÉS Hazánkban évente kb. 2200 májáttét kerül felfede
zésre. Az „arany standard" kezelésük napjainkban is a sebész i 
eltávolítás, ami azonban nem mindig végezhető el. Ennek oka 
lehet az áttétek száma és az elhelyezkedése, vagy a beteg álta
lános állapota nem enged i meg a nagy megterhelést jelentő se
bész i beavatkozás elvégzését. Ezekben az esetekben jönnek 
szóba az egyéb, az ún. minimálisan invazív sebész i beavatko
zások, mint a rádiófrekvenciás daganatroncsolás (rádiófrek
venc iás tumorabláció ). A máj áttétek többnyire tápcsatorna ere
detűek; kétharmaduk vastag-végbé lrák, egyharmaduk emlő, 

hasnyálmirigy , gyomor, pajzsmirigy , dülmirigy, húgyhólyag , 
méh, petefészek, tüdő, íll. epehólyag daganataiból keletkezik. 
A betegek 10-30%-ának már az elsődleges műtétnél máj áttéte 
van, ami 60%-ukná l ekkor még nem is fedezhető fel ( 1 ). A klí
nika i vizsgá latok szerint a gyomor, vastagbé l, emlő, hasnyál
mirigy és a tűdő eredetű máj áttétek kezeletlen eseteinél nincs 5 
éves túlélés. A vastag-végb él és a petefé szek eredetű májátté
tek sebész i eltávolítása jelentősen javítj a a túlélést. Ezekben az 
esetekben a várható 5 éves túlélés 30-35%, amennyiben nem 
áll fenn májzsugorodás , az áttétek egy lebenyben vannak, 
nincs májon kívü li szóródás és az elsődleges daganat teljesen 
eltávolításra került (2-3) . Az emlőrák - a tüdő és a hasnyálmi
rigy daganataíhoz hasonlóan - rendszerint egyidejűleg több 
szervbe adhat áttétet (2, 4-5). Emlőrák kezeletlen májáttéte 
esetébe n az átlagos túlélés 2-14 hónap (6), a helyí kemoterápia 
és a sugárkezelés a hosszú távú túlélést lényegesen nem befo
lyáso lja (7). Az egyéb nőgyógyászati rossz indulatú daganatok 
májáttéteinek eseteiben az 5 éves túlélés 20% (8-9). Ebben sze
repe van az elsődleges daganat szövettani szerkezeté nek és az 
elsődleges sebész i kezelés és az áttét-eltávo lítás között eltelt 
tünetmentes időszak hosszának is (10- 12). A sebész i beavatko
zás a kemo terápia utáni visszafejlődés esetén j avasolható. 

A májáttétek sebész i kezelésére az eseteknek csak hozzávetőle
gesen 25%-ában kerülhet sor. A műtéti halá lozás 1-5% közötti 
(5). A halálozás sokkal gyakor ibb, a kórjóslat sokkal rosszabb 
egyidejűleg fennálló májzsugorodás esetén. Ezen betegekné l 
további kockázato t jelent a véralvadási zavar, a májműködés
tartalék és a máj helyreá llító képességének beszűkülése. 

Amennyibe n az áttét sebészi eltávolítása ellenjavallt (daga
natgyógyászati, klinikai , sebészi, altatás i okokból) csak valami-
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lyen kevésbé megterhelő beavatkozá st jelentő, sebészi eljárás -
mint a rádiófrekvenc iás daganatroncsolás - alkalmazható . 

ANYAG ÉS MÓDSZER A rádiófrekven ciás daganatronc solást az 
Országos Onkológiai Intézet Általános és Mellkassebészeti 
Osztályán 2002 márc iusa óta al.kalmazzuk. Eddig 10 beteg (6 
nő, 4 férfi) 23 májgócának roncso lását végeztü k el. A betegek 
életkora átlagosan 55,4 év (46-72 év) volt. Hét vastag-végbé l 
és 3 nőgyógyászati elsődleges daganat májáttétét kezeltük. A 
nőgyógyászati daganatok műtéteit követően a betegek először 

szisztémás kemoterápiában részesültek (2 1 ). A petefészekrá
kos betegünk többgócú májáttéteínek rádiófrekvenciás kezelé
se mellett egy ülésben a májgyűjtőérbe helyezett szűrővel vé
dett, máj-átáramoltatá sos gyógyszerkeze lés (kemoperfúzió) is 
történt - a szűrő a sejtpusztító gyógysze reknek az általános ke
ringésbe jutását akadályozza meg. A kezelt elváltozások mére
te 1-5 cm között volt. 

A beavatkozá sok műtéti körütmények között, gépi altatásban 
történtek , a tűelektródát ultrahang-v ezérelten bőrön keresztül il
letve has megnyitásáva l helyeztük a daganatba. A rádiófrekven
ciás daganatroncsolás fizikai alapja a sebészetben régóta hasz
nált egypólusú elektrokoagulációva l egyez ik meg. A nagyfrek
venc iás elektromos energiát (350-50 0 kHz) egy számítógéppel 
vezérelt áramfejlesztő szolgáltatja, mely 20-60 Watt teljesítmé
nyű. Ezt az eljárást korábban szívsebészeti beavatkozásként is 
használták; a szív szabá lytalan idegvezető nyalábjai! roncsol
ták. Az eljárás során UH, spirál CT által vezére lten lehet a tű
elektródát a daganat közepébe vezetni (1. ábra) (13). 

Átá ...... ltató 
D,9%NCI 

40-128 ml/h 

Infúz iós 
szeret& 

UH-vlzsgálól'cJ 
(3,5MHz) 

átáramoltat ott 

tenon bevonat 

csupasz vég 

(15-20 mm, mlkron yllások ka l) 

kábel 

1. ábra. Az rádiófrekvenciás daganatroncso lás elve 

A tüelektród egyik bemeneti nyílásáho z az átáramo ltatásból ér
kező élettani sóoldat szerelékét , a másikhoz a steri l elektromos 
vezetéket csatlakoztatjuk. A beteg bőrére a célterü let közelébe n 
nagyfelületű semleges elektródát helyezünk. A tű hegyén a fe
lületkülönbség hatására hő képződik, mely a környező szöve
tekben kicsapódásos el.hatást (koagulációs nekróz ist) hoz létre 
(13- 15). Szövettani vizsgá latok igazolták, hogy a kívánt 50-
1000C közötti hőmérsékleten a sejtplazma fehérjéinek szerke
zete károsodik (denatu rálódnak), a sejtmag és kromatinállomá
nya szétesik, a sejthártya zsírrétege elfajul, sejthalá l követke
zik be. 
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Több tűelektródfajta van forgalomb an, mint pl. az egynya lábos 

elektród a tengelyében vízhűtéssel (Coo l-tip, Radionic s) és a 3 

illetv e ötágú, esemyőszerűen kinyíló elektródok (RITA), me

lyek a hőhatás forrása inak számát növe lik. Az össze haso nlító 

klinikai vizsgá latok szerint nagyo bb elhalás érhető el a tenge
lyében vízhűtéses tűelektróddal (16-17). A tűelektródot körül 

vevő szövet a hőhatásra ki szárad , ezze l az elektromos vezető

képe ssége lecsökke n. A kívánt szöve tkárosodás a tű átmérőj é

nél kb. hatszor nagyobb suga rú területen köve tkezik be. Ezért 

a tűelektródokat újra kell pozícionáln i, nem egysze r ismétel
ten. Az esemyőszerű tű ugya n nagyobb átmérőjű szöve tet 

pusztít, ez t a faj ta tűt azon ban áthelyez ni nem lehet. Az álta

lunk hasz nált tűelektród végé nek 15 mm hossz ú szakasz án lé

zerrel mikron yílásokat , ún . víztároló tasakokat alakítottak ki. A 
tü tová bb i része it a szúrcsa torna elektrom os védelmére teflon

nal vonták be (2. ábra). A tűelektródot behel yezhetjük a bőr át

szúrásáva l vagy a has megnyitásáva l, illetve hastük rözés útján 
(18-20). 

2. ábra. A tűclektróda 

A rádió frekve nciás keze lés megkezdésének pill anatában az 
ultrahangképernyőn jól látható hangvisszaverődés-fokozódás 

(hyperreflektivítás) és az egynemű daganatszer kezet felbomlá -

sa (inhomoge nitás) keletkezik, am ellye l a keze lés alatt követ

hetjük a roncsol t terület kiterjedésé t (3. ábra) . A kezelés idejét 
és az alka lmazo tt te ljesítményt a daga nat mutatóitól függően 

választjuk meg. Általában 40- 50 Watt teljesítményt alkalma

zunk 5- 10 perces behatá si idővel. A daganatronc solás t addi g 

folytatjuk , amíg az ultrahan g képernyőjén kiraj zolódó fokozott 

hangvisszaverődési mező az eredet ei daganatnagys ágo t 0,5- 1 
cm-rel meg nem haladja. 

ERED~NYEK A rádiófrekvenciás daganatroncsolá s eredm ényes

ségének szöve ttani igazolásához egy 48 éves, emlőrák miatt 

végzett míítéten (emlő- és hónalji nyirokc somó-eltávo lításon) 

átesett és kemoterápiát kapott nőbetegünk két májáttétének el

térő sebészi keze lése szo lgá lt alapul. A beavatkozás előtt mind 

a két daganatból (SS, S8) kim etszést végez tünk . Ezt követően 

mindk ét áttétből a rossz indulatú ság igazo lására a műtét alatt 
szöve ttani mintát vettünk , majd az áttéteket eltávo lítottuk . Az 

S8-ban lévő góco t az áttét kivétele előtt rádiófrekve nciás daga
natronc solássa l kezeltük. Az eltávo lítás előtti szöve tmin ta és a 
rádiófrekvenciáva l nem kezelt áttét (S5-ös szeg ment) szövetta

na tejj árat ( ductal is) emlőrák áttétét igazolta. A rádiófrekvenciás 

kezeléstt követően eltávolított m inta (S8-minta) szöve ttani vizs

gá lata elhalt szöve tállomán yt azonosított, ép daganatszövete t 
nem lehetett látni . 

Az irodalmi adatok sze rint a beavatkozást követően az alábbi 

szövődmények fordulh atnak elő: has i fáj da lom, vérzés, lázas 
állapot, epes ipoly, májtá lyog, légmell, a környező szerve k hő

károsodása, a májk apu visszerében vérrögképződés (vena portae 
trombóz is) (22-25). A 10 betegü nk köz ül I esetben ész leltünk 

epe sipolyt , amely hasüregi szívódrénkezelésre gyógy ult , és az 

összes betegünkné l 2-3 napig szeptiku s lázmenet lépett fel. 

MEGBESZÉLÉS A rádiófr ekvenciás daganatron cso lás java llatai 
és ellenjavallata i az irodalmi adatok és a saját tapaszta lata ink 

alapján a következőkben adhat ók meg: 

1. Elsődleges májd aganatok esetén a rád iófrekve nciás keze lés 

szó ba jön, ha: a daganat sebész i eltávo lítása ellenjava llt, nincs 

máj on kívüli szóródás, a májban legfe ljebb 3 daga nat van, elő

rehaladott máj zsugoroso dás, am ikor a daga nateltávo litása nem 

jö n szóba , és ha daganatm entes sebész i szé l nem várható. 

2. Máj áttétek esetén akkor alkalm azható, ha: az elsődleges da

ganat eltávo lítható volt, illetve a terveze tt rádiófrekvenc iás ke
zelés idej én az elsődleges daga nat terül ete daganatmentes , a 
májátt ét sebészi eltávo lítása ellenjava llt, ninc s májo n kívüli át

tét, hatnál több áttétgóc nincs és a legnagyo bb áttét átmérője 

sem haladja meg az 5 cm-t, a koráb bi rész leges máje ltávolítás 

után újabb daganat lép fel. 

A keze lés ellenja vallata i: máj elégte lenség, 5 cm-n él nagyobb 

daganat, 3-nál több elsődleges májdaganat, illetve hatn ál töb b 
3. ábra. Műtét alatti UH-kép. Látható, hogy a daganatroncsolás ultrahangos máj áttét, portál is hypertonia vagy májkapugyűjtőér-rögösödés, 

ábrázolását a rádiófrakvenciás áram zavarja egyidejű várand ósság , fennálló fertőzés, véralvadás i zava r, a 
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4. ábra. Az MRl-vizsgájlat eredményei. a. beavatkozás előtt, b. beavatkozás 

után I hettel 

daganat májon kívülre terjedésé és, ha a túlélési esély kevesebb 
mint 6 hónap. 

A betegek követése során a műtét utáni 1., 7. és 30. napokon 
vérkép-, májműködés-vizsgálat, szérum ion és tomurmarker
meghatározás történik. Hasi ultrahangvizsgálatra a mütét előtt, 

majd utána a 7. és 30. napon, illetve 3 havonta kerül sor I évig. 
A kezelt májdaganatokat a műtétet követő 30. napon , majd 3 
havonta dinamikus CT, vagy MR-vizsgálatta l ellenőrizzük. Az 
utánkövetésben a legnagyobb gyakor lati haszna a CT- illetve 
MR-vizsgálatoknak van. A műtét előtti felvételeken a daganat 
területén kontra sztanyag halmozás észlelhető, a műtét utáni 
képsorokon ez a halmozás már nem jelenik meg. A kezelt da
ganatok kisfokú jelerősséget mutatnak, jelezve a terület elha lá
sát. Ugyanakkor a beavatkozást követően a képeken az elvál
tozások kiterjedtebb volta észlelhető, mely megfelel a I cm-re l 
nagyobb roncsolá snak ( 4. ábra). 

Az általunk kezelt betegek követési ideje 10-225 nap, átlago
san 118 nap volt. Jelenleg a két emlőrákos betegünknél a máj-
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áttét elhalt, a petefészekrákos betegünk rádiófrekvenciá s keze
lését kismedencei kiúju lás miatt függesztettük fel. 

A rádiófrekvenciá s daganatroncsolás klinikai hatékonyságá t il
letően megoszlanak a vélemények . Rossi és mtsai ( 18- 19) 50 
májáttét (az elsődleges daganatok között petefé szekrák, emlő

rák és a tápcsatorna rosszindulatú daganatai szerepeltek) si
keres rádiófrekvenciás kezeléséről számoltak be. Az 1, 3 és 
5 éves túlélést 94, 68 és 10%-ban adják meg. Súlyos műtét utá
ni szövődményt nem észleltek. Livraghi és mtsai ( 16) rádió
frekvenciás kezeléssel elért 83%-os teljes daganatelhalást írtak 
le. A kezelt májáttétek mérete 1, 1-3,5 cm között volt. Rhim és 
mtsai ( 17) 42 beteg összese n 67 máj daganatának kezelés ese
tén az előbbi szerzőkkel ellentétben 13%-os kiújulási és 69%
os teljes daganatelhalási arányró l számo ltak be. 

Lorenz és Raab (26-28) nőgyógyászati daganatok májáttétei
nek sebészi eltávo lításával szerzett tapasztalataikról adtak hírt. 
Ruth és mtsai (2) elsődleges petefészekrák esetén 14 hónapo s, 
em lőrák esetén 26 hónapos átlagos túlélésről számoltak be 
részleges májeltávolítást követően. Az 5 éves túlélést E/ias és 
mtsai (5) hason ló esetekben 36%-osnak találtak (5). 

A rádiófrekvenciás daganatronc solással szerzett tapasztalatok 
zömmel a vastag-végbé lrák eredetű májáttétek kezeléséből 

származnak. Megállapítható azonban , hogy a nőgyógyászati 

eredetű májáttétek rádiófrekvenciás kezelésével a sebész i áttét
eltávolításhoz közelítő gyógyulás i eredmények érhetők el. Ez a 
kezelés a „nem eltávolíthatónak" minősített esetekben is alkal
mazható , javítja a betegek életminőségét, kisebb műtéti meg
terhelést jelent , és a kórházi bentfekvés is rövidebb. A bea
vatkozás könnyen i smételhető és jó l társítható más eljárások
kal. Nem ajánlott azonban a májkapu visszerénél lévő dagana
toknál, és nagy óvatosság szükséges a felszínen el helyezkedő 

daganatok rádiófrekvenc iás kezeléséve l a környező szervek 
hőkárosodásának veszé lye miatt. 

Véleményünk szerint a májdaganato s betegek túlélési idejé
nek, életminőségének javításához szoros többszakmás együtt
működésre, azaz a lehetséges legkisebb megterhe lést jelentő 
kezelési eljárások együttes alka lmazására van szűkség. Nő

gyógyászat i daganatok esetén a túlélés szempontjábó l jelentős 

szerepe van az elsődleges daganat és az áttét megjel enése kö
zött elte lt időnek, az elsődleges daganat kezelhetőségének, il
letve az áttétek kiterjedésének . Az egyes helyi (kemoembo lizá
ció, hypoxiá s kemoperfúzió , etano los befec skendezé s) és álta
lános kezelés i lehetőségeket egymással együtt alkalmazva je
lentős javulás érhető el mind a vastag-végbé l, mind más daga
natokból származó májáttétek esetében. 
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