
Od niedawna w Centrum 
Medycznym Klara wpro-
wadzono minimalnie 

inwazyjną metodę leczenia 
wczesnych stadiów nowotwo-
ru gruczołu krokowego (pro-
staty) metodą nieodwracalnej 
elektroporacji (Irreversible 
Electroporation – IRE) komó-
rek nowotworowych. Polega 
ona na wprowadzeniu przez 
krocze w okolicę guza (w peł-
nym znieczuleniu) elektrod 
podłączonych do sterowanego 
komputerowo generatora Na-
noKnife, wytwarzającego mi-
krosekundowe impulsy elek-
tryczne o wysokim napięciu i 
natężeniu. 

Na podstawie wcześniej 
wykonanych pomiarów opor-
ności tkanki gruczołu kroko-
wego, program komputerowy 
dobiera określone, bezpieczne 
parametry impulsów, które 
niszczą komórki objęte polem 
elektrycznym bez występowa-
nia niepożądanych efektów 
termicznych. Impulsy elek-
tryczne wywołują efekt tzw. 
nieodwracalnej elektroporacji 
błon komórkowych, co dopro-
wadza do powstania trwałych 
porów w ścianach komórek. 

Takie uszkodzenie błon 
komórkowych skutkuje za-
burzeniem ich funkcji życio-
wych, doprowadzeniem do 
ich śmierci i rozpadu (apop-
tozy). Jednakże w tym sa-
mym czasie nerwy, naczynia 
krwionośne oraz struktury 
tkankowe sąsiadujące z gu-
zem, zbudowane z włókien 
mięśniowych i kolagenowych 
nie zostają uszkodzone. Dzięki 

temu po zabiegu zachowane 
zostają funkcje naczyń krwio-
nośnych, nerwów, zwieraczy  
i sąsiadujących z guzem wraż-
liwych tkanek, których uszko-
dzenie mogłoby wywoływać 
powikłania. Po zastosowaniu 
leczenia raka prostaty meto-
dą IRE nie występują takie 
powikłania jak nietrzymanie 
moczu, zaburzenia erekcji, 
uszkodzenie odbytnicy, które 
są możliwe po radioterapii lub 
radykalnym leczeniu opera-
cyjnym. 

Do leczenia systemem 
NanoKnife kwalifikowani są 
najczęściej pacjenci z guzem 
we wczesnym stadium, obej-
mującym ogniskowo część 
gruczołu krokowego z niskim 
lub średnim stopniem ryzyka 

wznowy raka i brakiem roz-
przestrzenienia się choroby 
poza gruczoł krokowy. W sy-
tuacjach koniecznych zabieg 
IRE może być powtarzany, 
również bez występowania 
groźnych powikłań. 

Leczenie metodą IRE nie 
zamyka możliwości zastoso-
wania w sytuacji koniecznej 
innych metod terapii obar-
czonych jednak niebezpie-
czeństwem powikłań. Rekon-
walescencja po zabiegu IRE 
jest krótka i pacjent po kilku 
dniach wraca do aktywności. 
Tak jak po każdym leczeniu 
raka prostaty wymaga dal-
szych badań i kontroli. 
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