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Embolizacja têtnicy nerkowej
u chorych na raka nerki
Renal artery embolization in renal cell carcinoma patients

Zieliñski H.

Embolizacja jest zabiegiem polegaj¹cym na wprowadzeniu do œwiat³a naczynia krwionoœnego obcego
materia³u przez cewnik angiograficzny w celu przerwania dop³ywu krwi
do narz¹du lub okreœlonego obszaru naczyniowego. Embolizacja powoduje powstanie miejscowego niedokrwienia lub rozwiniêcia siê ostrego
zawa³u. Za pionierów embolizacji
uznaje siê Nussbauma i Bauma [1],
którzy poprzez cewnik wprowadzony
wybiórczo do têtnicy krezkowej górnej i/lub dolnej podawali preparaty
obkurczaj¹ce ³o¿ysko naczyniowe
(wazopresynê) w celu zahamowania
krwawieñ z jelit i ¿ylaków prze³yku.
W chwili obecnej embolizacja najczêœciej znajduje zastosowanie
w krwotokach, wadach naczyniowych
oraz w nowotworach. W ostrych
i przewlek³ych krwotokach embolizacja mo¿e byæ jedyn¹ metod¹ leczenia, wtedy gdy leczenie operacyjne
nie jest wskazane, lub mo¿e byæ postêpowaniem poprzedzaj¹cym zabieg operacyjny.
W nowotworach embolizacjê stosuje siê najczêœciej w raku nerki, raku pêcherza moczowego i stercza,
w nowotworach w¹troby, nowotworach dróg rodnych, nowotworach wewn¹trzczaszkowych (oponiak) i nowotworach twarzoczaszki (w³ókniak m³odzieñczy). Embolizacja mo¿e byæ
wstêpn¹ lub ostateczn¹ metod¹ leczenia, szczególnie w guzach dobrze
unaczynionych lub hormonalnie czynnych. Embolizacjê zawsze poprzedza
badanie angiograficczne, które potwierdza rozpoznanie i jest podstaw¹
doboru warunków technicznych, tj.
iloœci i rodzaju materia³u embolizacyjnego, rodzaju cewnika, dróg dojœcia.
Materia³y stosowane do embolizacji s¹ pochodzenia biologicznego

(kawa³ki miêœni, tkanki t³uszczowej
lub opony twardej, skrzepy krwi) lub
niebiologicznego (Spongostan, Gelfoam, Oxycel, alkohol poliwinylowy
i etylowy, kulki szklane, metalowe
i akrylowe, Silastic, klej cyjanoakrylowy, balony odczepialne, spiralki
Gianturco-Anderson-Wallace [G-A-W]
i inne). Obecnie najczêœciej stosuje
siê ¿elatynowe g¹bki hemostatyczne, np. Gelfoam, Spongostan, których czas resorpcji ocenia siê nawet
do 50 dni od embolizacji [18].
W zale¿noœci od zastosowanych materia³ów embolizacyjnych, umiejscowienia tych materia³ów i wynikaj¹cych st¹d skutków biologicznych,
embolizacjê mo¿na podzieliæ na:
centraln¹ – zamkniêcie g³ównego pnia têtnicy z pozostawieniem dro¿noœci jego rozga³êzieñ.
W tych warunkach mo¿e dochodziæ do rozwoju kr¹¿enia obocznego, co zapobiega martwicy na
poziomie tkankowym;
obwodow¹ – zamkniêcie wszystkich naczyñ têtniczych do œrednicy 100–200 µm. W tym typie embolizacji kr¹¿enie oboczne jest
znacznie utrudnione, ale nadal mo¿e istnieæ przep³yw krwi na poziomie w³oœniczkowym;
kapilarn¹ – zamkniêcie ca³ego
³o¿yska têtnicy, prowadz¹ce do
pe³nego niedokrwienia narz¹du.
Embolizacjê kapilarn¹ uzyskuje
siê poprzez wprowadzenie stê¿onych alkoholi bezpoœrednio do
³o¿yska naczyniowego i wykorzystuje siê j¹ najczêœciej w nowotworach zloœliwych.
W raku nerki embolizacja wykonywana jest jako zabieg przygotowawczy do nefrektomii lub jako zabieg
paliatywny. Embolizacja powoduje

ust¹pienie krwiomoczu, zmniejszenie
masy guza, zmniejszenie kr¹¿enia
obocznego, wytworzenie nacieku komórek limfoidalnych i wywo³anie
przewlek³ego stanu zapalnego w obrêbie tkanek nowotworowych, przez
co nefrektomia staje siê ³atwiejsza
dla chirurga, krwawienie œródoperacyjne jest mniejsze, a czas zabiegu
ulega skróceniu
Do objawów niepo¿¹danych, które praktycznie wystêpuj¹ po ka¿dej
embolizacji, nale¿y zaliczyæ ból
w okolicy lêdŸwiowej, nudnoœci, wymioty, podwy¿szon¹ temperaturê,
a tak¿e zwy¿ki ciœnienia têtniczego.
Poniewa¿ w praktyce kr¹¿enia
obocznego raka nerki nie mo¿na
precyzyjnie ustaliæ przed zabiegiem,
nale¿y przyj¹æ, ¿e ka¿dy du¿y guz
nerki ma silnie rozwiniête kr¹¿enie
oboczne. W zwi¹zku z tym uwa¿amy, ¿e ka¿dy du¿y guz (powy¿ej
6 cm) jest wskazaniem do wykonania embolizacji têtnicy nerkowej poprzedzaj¹cej nefrektomiê, pod warunkiem, ¿e nie wystêpuj¹ przeciwwskazania. Do przeciwwskazañ
nale¿¹: krótka têtnica nerkowa, zaawansowane zmiany mia¿d¿ycowe
têtnicy nerkowej, niewydolnoœæ drugiej nerki, zakrzepica ¿y³ koñczyn
dolnych i miednicy mniejszej.
Badania anatomopatologiczne
przeprowadzone przez Cylwika [65]
wykaza³y, ¿e najkorzystniejszy okres
do wykonania nefrektomii wynosi ok.
14 dni, poniewa¿ w tym czasie
w embolizowanej nerce pojawiaj¹ siê
najwiêksze ogniska zawa³owe.
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