NanoKnife

Małoinwazyjna metoda walki z rakiem trzustki – NanoKnife® jest dostępna już
w Lublinie, w szpitalu Żagiel Med.

Lublin siódmym ośrodkiem
®
w Polsce z NanoKnife IRE!
®

anoKnife
to wyjątkowo skuteczny,
niezwykle precyzyjny elektryczny nóż,
dzięki któremu jest
szansa na leczenie nawet najtrudniejszych, nieoperacyjnych nowotworów. W przypadku, kiedy
nowotwór złośliwy nie może być
usunięty przy użyciu metod kla®
sycznych, NanoKnife małoinwazyjnie niszczy komórki nowotworowe za pomocą prądu o wysokim
napięciu.
Operacje przeprowadza dr n. med.
Ryszard Wierzbicki, specjalista
chirurgii ogólnej i onkologicznej.
Specjalizuje się m.in. w leczeniu
nowotworów układu pokarmowego: żołądka, jelita cienkiego i gru8

bego, odbytnicy, a także wątroby,
trzustki, nowotworów złośliwych
piersi i czerniaka.
– Mamy na swoim koncie
®
(z użyciem NanoKnife ) pionierskie operacje raka trzustki, raka
trzustki z przerzutami do wątroby oraz zmian nowotworowych
w wątrobie. Po elektryczny nóż
sięgamy coraz częściej, a teraz będziemy bez ograniczeń korzystać
z tej nowatorskiej metody – mówi
dr n. med. Ryszard Wierzbicki,
który operuje skomplikowane
przypadki w szpitalu Żagiel Med
w Lublinie. – Dzięki zastosowaniu
tej metody u pacjentów nie ma
znacznej progresji choroby, możliwe są także powtórne operacje.
Doktor Ryszard Wierzbicki meto-

®

dą NanoKnife wykonał już około
40 operacji.

dr n. med. Ryszard Wierzbicki

specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej
szpital Żagiel Med

NanoKnife
Podstępny rak
Nie od dziś wiadomo, że nowotwory to jedna z najczęstszych
przyczyn śmierci ludzi na całym
świecie. Na raka umiera ponad
8 mln osób rocznie – w naszym
kraju zabija aż 100 tys. Jednym
z najbardziej podstępnych nowotworów jest rak trzustki, który
charakteryzuje się bardzo szybkim
przebiegiem, złym rokowaniem
i krótkim czasem przeżycia chorych.

Nowoczesna aparatura
Specjaliści nieustannie szukają
sposobów leczenia raka trzustki
i wątroby, które są jednymi z najbardziej złośliwych nowotworów.
Jednym z najnowocześniejszych
sposobów walki z nowotworami trzustki i wątroby jest właśnie
®
NanoKnife (nóż elektryczny). To
niewątpliwie duża szansa na poprawienie komfortu życia pacjentów
z rakiem trzustki.

– W Polsce z powodu raka
trzustki umiera 4000 osób
rocznie, a większość z nich
w przeciągu pół roku od postawienia diagnozy – tłumaczy
dr Wierzbicki.
Nowotwór we wczesnym okresie
rozwija się podstępnie i praktycznie bezobjawowo. Pierwsze objawy są dość niespecyficzne, co
utrudnia wczesne postawienie diagnozy. Wiele zależy od wielkości
i umiejscowienia guza, a także
stopnia zaawansowania klinicznego choroby.
– Do najczęstszych objawów, jakie zgłaszają pacjenci, należą: ból
brzucha, nieustępujący po środkach przeciwbólowych, nudności,
brak apetytu, utrata masy ciała.
Często pierwszym objawem raka
trzustki jest cukrzyca lub żółtaczka, która zazwyczaj pojawia się
wtedy, gdy guz ulokowany jest
w głowie trzustki. Objawy te łudząco przypominają rozwijające
się przewlekłe zapalenie trzustki – wyjaśnia dr n. med. Ryszard
Wierzbicki. – Niestety najczęściej
pacjenci zgłaszają się do lekarza
z bardzo zaawansowanym stadium choroby.

®

NanoKnife najczęściej używa się
podczas operacji trzustki, wątroby ale także prostaty, nerek oraz
wznów nowotworów w obrębie
węzłów chłonnych, po leczeniu
operacyjnym raka jelita grubego,
raka żołądka czy raka dróg żółciowych.
– Jest
niezastąpiony wszędzie tam, gdzie rak usadowił się
w trudnych do leczenia miejscach.
Warto pamiętać, że podczas tego
typu operacji naczynia krwionośne i nerwy pacjenta nie ulegają
żadnemu uszkodzeniu – tłumaczy
dr n. med. Ryszard Wierzbicki.

– Dla wielu pacjentów z nowotworem trzustki ta metoda jest jedynym
®
wyjściem. NanoKnife daje szansę
na zmniejszenie guza nowotworowego do rozmiarów umożliwiających niekiedy przeprowadzenie
operacji chirurgicznej.
Precyzyjnie i bezpiecznie
Operacja polega na wprowadzeniu w obręb guza nowotworowego
elektrod, które w mikrosekundowych odstępach czasu emitują precyzyjnie nakierowane na komórki
rakowe impulsy elektryczne o bardzo wysokim napięciu (do 3000 V).
– Prowadzi to do zniszczenia błon
komórek rakowych, przy czym sąsiadujące z nimi komórki i tkanki
innych narządów są całkowicie bezpieczne. Cały zabieg przeprowadzany jest w znieczuleniu ogólnym i nie
obciąża pacjenta, który już po kilku
dniach może opuścić oddział chirurgiczny – mówi dr n. med. Ryszard
Wierzbicki. – Użycie procedury
IRE, czyli nieodwracalnej elektroporacji, jest stosunkowo nową, nietermiczną metodą ablacji, zaprojektowaną na potrzeby precyzyjnego
i efektywnego niszczenia komórek
nowotwo-rowych. W połączeniu
z późniejszą chemioterapią zwiększa szansę na przedłużenie życia
u chorych na tzw. nieuleczalne nowotwory – wyjaśnia dr Wierzbicki.
Okres gojenia i powrót pacjenta
do dobrego stanu jest stosunkowo
krótki. W przeciwieństwie do tradycyjnej radioterapii zabiegi przy
®
użyciu NanoKnife można powtarzać. Dodatkową zaletą zabiegów
®
z użyciem NanoKnife jest brak
oddziaływania termicznego na leczone tkanki, co zmniejsza ryzyko
niepożądanych uszkodzeń.
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