Resekcja en bloc
guzów pęcherza
przy użyciu HybridKnife®

UROLOGII

4 etapy zabiegu podczas

resekcji en bloc przy
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02
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Zaznaczenie

Przed uniesieniem guz jest zaznaczany okrężnie punktami koagulacyjnymi, które jednocześnie tworzą linię późniejszej resekcji. Boczny
margines bezpieczeństwa do krawędzi guza wynosi około 5–7 mm.
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Uniesienie

Guz nastrzykuje się strumieniem płynu między zaznaczonymi punktami. Medium rozdzielające gromadzi się w podśluzówce i tworzy
margines bezpieczeństwa do mięśniówki. Dzięki temu, w trakcie
wykonywanej następnie resekcji, zmniejszone jest ryzyko perforacji.

użyciu HybridKnife
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Nacięcie/dysekcja

Guz znajdujący się na utworzonej „poduszce” jest nacinany obwodowo, a następnie usuwany. Tryby DRY CUT® lub ENDO CUT® Q oferują
jakość cięcia z optymalną hemostazą. Ponowne uniesienie umożliwia
dobre odsłonięcie poziomu cięcia (poniżej guza) i przyczynia się do
pożądanej resekcji R0.

04

Końcowa koagulacja

Przy użyciu FORCED COAG® możliwa jest koagulacja naczyń lub
sączących krwawień – w trakcie albo po resekcji.

ESD przy użyciu HybridKnife –
znaczenie nowej techniki zabiegowej w endoskopii

Chirurgia strumieniowa jest wykorzystywana w endoskopii do uniesienia
błony śluzowej objętej zmianą.

ZALETY ESD W PRZEWODZIE POKARMOWYM (GIT)
Endoskopowa dysekcja podśluzówkowa ESD jest techniką cieszącą
się międzynarodowym uznaniem, służącą do leczenia wczesnego raka przewodu pokarmowego. Użycie HybridKnife do ESD jest
proste i bezpieczne, a nauka obsługi szybka. Cztery etapy zabiegu:
zaznaczenie, uniesienie, nacięcie/dysekcję oraz koagulację można
wykonać bez konieczności zmiany instrumentu.
Użycie HybridKnife umożliwia resekcję en bloc guzów nienaciekających błony mięśniowej oraz nowotworów we wczesnym stadium
(przy użyciu HybridKnife), z bezpiecznym marginesem resekcji R0
– bocznym i pionowym.
Badania ośrodków referencyjnych potwierdzają:*
☑ H
 ybrid Knife umożliwia resekcję en block guzów
o średnicy 20mm i większych
☑ t echnika pozwala zmniejszyć odsetek nawrotów
☑	
poprzez podniesienie błony śluzowej zwiększony jest
poziom resekcyjny i tym samym – zmniejszone ryzyko
perforacji mięśniówki
☑	
pobrany materiał tkankowy pozwala na pewną ocenę
histopatologiczną

Czy zalety zastosowania w przewodzie pokarmowym (GIT) można przenieść do urologii?

Po zaznaczeniu i następującym po nim uniesieniu możliwa jest resekcja
guza przy użyciu prądu w.cz. oraz koagulacja krwawień.

Przemawiają za tym dotychczasowe doświadczenia z resekcją guzów
pęcherza przy użyciu HybridKnife. Ponieważ pęcherz moczowy ma
podobną budowę warstwową jak ściany narządów w przewodzie
pokarmowym, przełyk/żołądek/jelita: błona śluzowa, podśluzówka
i mięśniówka. Zasadę uniesienia można zastosować również w urologii, tak że kolejne poszczególne etapy podczas resekcji en bloc raka
pęcherza przy użyciu HybridKnife są takie same.
Pierwsze doniesienia medyczne informują o zakończonych powodzeniem zabiegach na małej liczbie pacjentów.** Dlatego obecnie
w większym badaniu wieloośrodkowym porównywana jest nowa
metoda resekcji przy użyciu HybridKnife z tradycyjną resekcją
pętlową. Szczególną uwagę zwraca się przy tym na resekcję en bloc.
Tkanki pobrane obiema technikami są porównywane pod kątem ich
oceny patologicznej, która ma wpływ na dalsze leczenie. Ponadto
oczekiwane są pierwsze oszacowania, czy i jaki pozytywny wpływ
ma ta nowa metoda na odsetek nawrotów.
W tym wieloośrodkowym badaniu uczestniczą:
☑
☑
☑
☑
☑
☑

 zpital Uniwersytecki w Tybindze, Klinika Urologii
S
Szpital Uniwersytetu Monachium, Klinika Urologiczna
S zpital Uniwersytecki w Ratyzbonie, Klinika Urologii
S zpital Uniwersytecki w Erlangen, Klinika Urologiczna
S zpital Uniwersytecki Charité Berlin, Klinik Urologii
Szpital Diakonijny Stuttgart, Klinika Urologiczna

Resekcja pętlowa TUR-B
sprawdzian metody standardowej

Dotychczas metoda pierwszego wyboru:
TUR-B przy użyciu pętli, w technice monopolarnej lub bipolarnej

RYZYKO NAWROTU UZALEŻNIONE OD METODY
Tradycyjna resekcja przezcewkowa przy użyciu pętli jest obecnie
metodą pierwszego wyboru przy minimalnie inwazyjnym usuwaniu i
badaniu guzów pęcherza. Jednak resekcja en bloc guzów o średnicy
większej niż 7 mm, nie jest już możliwa. Konieczne jest rozkawałkowanie guza, co jest sprzeczne z powszechnymi zaleceniami onkologicznymi. Rozcinanie guza może spowodować rozsianie komórek
nowotworowych, które mogą przyczynić się do rozrostu tkanek
nowotworowych. Ponadto rozkawałkowanie tkanek utrudnia ocenę
patologiczną z postawieniem dokładnej diagnozy.
Te wszystkie kryteria przemawiają za tym, aby sprawdzić tzw. „złoty
standard”, porównując go z resekcją en bloc przy użyciu HybridKnife.

Resekcja en bloc
guzów pęcherza przy użyciu HybridKnife

Resekcja en bloc guzów pęcherza. Wszystkie poszczególne etapy są
wykonywane przy użyciu HybridKnife, bez konieczności zmiany instrumentu

NOWA, DOBRZE ZAPOWIADAJĄCA SIĘ ALTERNATYWA?
Przy użyciu instrumentu HybridKnife z funkcją elektrochirurgiczną
możliwa jest resekcja guza pęcherza w jednym kawałku. Poprzez
podniesienie błony śluzowej zwiększony jest poziom resekcyjny i tym
samym zmniejszone jest ryzyko perforacji mięśniówki.
Prowadzenie resekcji techniką en bloc pozwala na dokładniejszą
ocenę patologiczną. Na podstawie powiązanego marginesu resekcji
w zdrowych tkankach, możliwe jest stwierdzenie całkowitego usunięcia guza. Prospektywne, randomizowane, wieloośrodkowe badanie
zweryfikuje, czy nowa metoda jest bardziej korzystna
w porównaniu ze złotym standardem w zakresie:
☑ lepszej oceny patologicznej
☑ możliwości oceny rozwoju nowotworu (boczne i pionowe
rozprzestrzenienie nowotworu, status R)
☑ lepszego substagingu guzów T1
☑	
pierwszej prognozy na temat wskaźnika nawrotów i progresji

Modele HybridKnife
Do zastosowania w pęcherzu moczowym
zalecamy następujące rodzaje sond:
Typ I:

Uniwersalny w zastosowaniu, duży stopień swobody

Typ T: 	Model o najlepszych właściwościach preparujących, przeznaczony do pracy wymagającej napięcia tkanki, umożliwiający skuteczną koagulację
i pracy pod naprężeniem rozciągającym, bardzo
dobre właściwości koagulacyjne

Zalecane ustawienia
Zaznaczenie
FORCED COAG, efekt 2, 50 W
Uniesienie
efekt 20–30
Nacięcie/dysekcja
DRY CUT®, efekt 3-5, 70 W		
ENDO CUT® Q, efekt 2, czas trwania cięcia 4, interwał cięcia 4
Koagulacja
FORCED COAG, efekt 2, 50 W

HybridKnife typ T
ø 2,3 mm; długość 1,9 m
Nr 20150-060

HybridKnife typ I
ø 2,3 mm; długość 1,9 m
Nr 20150-061

Urologiczny zestaw
zabiegowy
Resekcja guzów pęcherza przy użyciu HybridKnife.
Pozostałe zastosowania w urologii.
Zestaw do urologii tworzy diatermia chirurgiczna VO 300D, z modułami do chirurgii strumieniowej oraz koagulacji plazmą argonową, co
umożliwia wszechstronne wykorzystanie na sali operacyjnej. Informacje na temat pozostałych zastosowań w urologii można znaleźć na
naszej stronie internetowej: erbe-polska.com

Zestaw do urologii
VIO® 300 D (elektrochirurgia)
APC® 2 (koagulacja plazmą argonową)
ERBEJET® 2 (chirurgia strumieniowa)
ESM 2 (moduł ssaka)
Bipolarny adapter do resekcji
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