
ak przekonuje dr n. med. 
Ryszard Wierzbicki, stoso-
wanie systemu NanoKni-
fe® – urządzenia opartego  
o technologię tzw. nieodwra-

calnej elektroporacji (ire) – to innowa-
cyjne rozwiązanie, które pozwala na 
leczenie pacjentów z nieoperacyjnymi 
nowotworami.
„Nieodwracalna elektroporacja (ire) jest 
stosunkowo nową, nietermiczną meto-
dą ablacji zaprojektowaną na potrzeby 
precyzyjnego i efektywnego niszczenia 
komórek nowotworowych. system Na-
noKnife® ire jest pierwszym i jedynym 
urządzeniem opartym na tej technologii, 
otwierającym nową generację sprzętu 
do miejscowej ablacji” – wyjaśnia dr n. 
med. Ryszard Wierzbicki.
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NanoKnife® IRE już w Lublinie
Rewolucyjna metoda leczenia nowotworów

W październiku 2017 roku zespół lekarzy ze szpitala Żagiel 
med w Lublinie, pod kierownictwem dr. n. med. Ryszarda 
Wierzbickiego,  przeprowadził dwie pionierskie operacje raka 

trzustki metodą NanoKnife®. 
Takie były początki. od tamtego czasu operacje NanoKnife® są stale 
realizowane w Żagiel med, jako jedyna perspektywa terapii w miej-
scach trudnych do leczenia.

Jak to działa?
operacja polega na wprowadzeniu  
w obręb guza nowotworowego elek-
trod, które w mikrosekundowych od-
stępach czasu emitują precyzyjnie 
nakierowane na komórki rakowe im-
pulsy elektryczne o bardzo wysokim 
napięciu (do 3000V). Prowadzi to do 
zniszczenia błon komórek rakowych, 
przy czym sąsiadujące z nimi komórki  
i tkanki innych narządów są całkowicie 
bezpieczne. cały zabieg przeprowadza-
ny jest w znieczuleniu ogólnym i prak-
tycznie nie obciąża pacjenta, który już 
po kilku dniach może opuścić oddział 
chirurgiczny.
„NanoKnife® jest niezwykle precy-
zyjny. Użycie procedury ire pozwa-
la na zniszczenie miejscowe guzów 

Dr n. med. ryszard Wierzbicki
specjalista chirurgii onkologicznej, 

specjalista chirurgii ogólnej
szpital Żagiel med
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metoda „przezskórna” znajduje za-
stosowanie wtedy, kiedy proces 
nowotworowy nie jest rozsiany.  
W przypadku synchronicznych zmian 
przerzutowych w wątrobie lub innych 
narządach jamy brzusznej stosuje się 
procedurę ira równocześnie z ter-
moablacją mikrofalową „przez otwar-
ty brzuch” i inne metody chirurgiczne 

Co dalej?
Po zabiegu operacyjnym jego efekty 
oraz stan pacjenta poddawane są oce-
nie przy pomocy techniki NanoKnife®. 
W zależności od rodzaju nowotworu, 

„Bezwzględnym przeciwwskazaniem do zastosowania metody NanoK-
nife® jest posiadanie przez pacjenta rozrusznika serca. Kwalifikacja do 
zabiegu opiera się na analizie dostarczonej dokumentacji medycznej  
i badaniu chorego” – tłumaczy dr n. med. Ryszard Wierzbicki.

Wskazania do zastosowania NanoKnife®
nowotworowych pierwotnie niere-
sekcyjnych. Następnie zastosowanie 
chemioterapii zwiększa szansę na 
przedłużenie życia u chorych na tzw. 
nieuleczalne nowotwory – wyjaśnia  
dr n. med. Ryszard Wierzbicki.

Dlaczego warto?
metoda NanoKnife® jest jedyną per-
spektywą terapii w miejscach trudnych 
do leczenia. Jednocześnie nie niesie za 
sobą skutków ubocznych, a ryzyko wy-
stąpienia powikłań jest minimalne.

oczywistą zaletą techniki NanoKnife®, 
w porównaniu np. z radioterapią, jest 
możliwość powtarzania zabiegów w 
przypadku, kiedy taka potrzeba wystę-
puje. Kolejnymi zaletami są szybkość i 
precyzja oraz minimalne dolegliwości 
bólowe dla pacjenta. Kolejną zaletą Na-
noKnife®  jest brak oddziaływania ter-
micznego na leczone tkanki, co zmniej-
sza ryzyko niepożądanych uszkodzeń 
– dodaje dr n. med. Ryszard Wierzbicki.

Dla kogo ta metoda?
W obu przypadkach zabiegów przepro-
wadzonych w Żagiel med, obszarem 
operowanym była trzustka oraz jedno-
czasowo wątroba. Jednym z pacjentów 
była chora operowana 1,5 roku temu 
przeze mnie metodą NanoKnife® przy 
znacznym stopniu zaawansowania no-
wotworu trzustki, obecnie możliwe było 
powtórne przeprowadzenie zabiegu. Dla 
wielu pacjentów z nowotworem trzustki 
ta metoda jest jedynym wyjściem. Na-
noKnife® daje szansę na zmniejszenie 
guza nowotworowego do rozmiarów 
umożliwiających niekiedy przeprowa-
dzenie operacji chirurgicznej – wyjaśnia 
dr n. med. Ryszard Wierzbicki.
metodą tą są również operowane zmia-
ny nowotworowe dotyczące wątroby, 
nerek oraz płuc. NanoKnife® jest rów-
nież szczególnie mało inwazyjną i bez-
pieczną metodą leczenia raka prostaty. 
możliwe jest również leczenie wznów 
nowotworów w obrębie węzłów chłon-
nych i wznów miejscowych po leczeniu 
operacyjnym raka jelita grubego, raka 
żołądka czy raka dróg żółciowych.

(takie operacje dr Ryszard Wierzbicki 
przeprowadza od 2015 roku). W obu 
przypadkach konieczne jest znieczule-
nie ogólne. chorzy bez ww. operacji nie 
mogą być poddani chemio- lub radiote-
rapii, ani innej interwencji chirurgicznej, 
np. z powodu nowotworu zlokalizowa-
nego w pobliżu dużych naczyń krwiono-
śnych.

decyduje się o typach badań – ocenie 
poziomu markerów nowotworowych 
lub procedurach dotyczących technik 
radiologicznych pozwalających na okre-
ślenie wielkości guza czy jego redukcji.

Nowotwory są jedną z najczęstszych przyczyn śmierci. 
Mimo wielkich możliwości technologicznych, co roku na 
złośliwe odmiany nowotworów umiera ponad 8 mln osób 

na całym świecie. Liczba ta będzie stale wzrastać. Specjaliści wciąż 
poszukują sposobów walki z tą chorobą, a jednym z nich jest me-
toda leczenia techniką NanoKnife®. To bez wątpienia rewolucyj-
na metoda w leczeniu raka i ogromna, często jedyna szansa dla 
wielu osób cierpiących na tę bezwzględną chorobę.
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