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IZOLIRANA PERFUZIJA UDA 

Pozdravljeni! 

Vaš zdravnik vam je predlagal poseg, imenovan izolirana perfuzija uda (angl. isolated limb perfusion, 

ILP). Poseg je najpogosteje namenjen zmanjševanju ali odpravljanju težav, nastalih zaradi kožnih 

zasevkov melanoma. Melanoma drugje v telesu poseg ne ozdravi. Uporablja pa se tudi za zdravljenje 

sarkomov roke ali noge. 

ILP je kirurška metoda zdravljenja kožnih zasevkov melanoma (stadij III), ki so omejeni zgolj na roko 

ali nogo. Omogoča nam uporabo citostatika (zdravilo uporabljeno v kemoterapiji) zgolj na prizadeti 

okončini. Poseg izvedemo v splošni anesteziji. Večino bolnikov, ki potrebuje ILP, sprejmemo v 

bolnišnico za 7 dni. 

Za to, da bi poseg uspešno izvedli, si moramo prikazati velike žile, ki roko ali nogo oskrbujejo s krvjo. 

Nato krvni obtok obolele okončine za nekaj časa osamimo od preostalega telesa s pomočjo aparata za 

zunajtelesni krvni obtok. Visok odmerek citostatika (melfalan, po potrebi pa tudi tumor nekrotizirajoči 

faktor alfa, TNF-alfa) vbrizgamo v arterijski del zunajtelesnega obtoka, ta namreč vodi v okončino, 

zdravilo pa skupaj s krvjo nato približno uro kroži po roki ali nogi. Okončino med posegom 

segrevamo, ob tem je namreč učinkovitost zdravila večja. Ker je uporaba citostatika omejena zgolj na 

roko ali nogo, ne pričakujemo stranskih učinkov, ki jih sicer povezujemo s kemoterapijo oz. ob 

uporabi visokih odmerkov zdravil (slabost, bruhanje ...). 

Po posegu bodo sestre in zdravniki skrbno spremljali vaše počutje. Prve tri dni boste počivali z 

nekoliko privzdignjeno nogo ali podloženo roko, saj to olajša prekrvavitev in zmanjša oteklino 

okončine. Če se bo kirurg odločil in vam svetoval tako počivati tudi doma, boste o tem obveščeni. 

Poleg tega bomo spremljali vaš krvni tlak, prekrvavitev okončine in delovanje ledvic. 

 

STRANSKI UČINKI ILP 

Stranski učinki ILP so omejeni na zdravljeno nogo ali roko in izzvenijo v tednih po posegu. O vseh 

opaženih spremembah obvestite svojega kirurga. 

Najpogostejši stranski učinki so: 

 Bolečina v predelu pooperativne rane 

 Rdečina v predelu pooperativne rane 

 Boleča in nekoliko otrdela okončina 

 Oteklina in rdečina okončine 

 Kožni mehurji in luščenje kože 

 Izguba dlačic 

 Krhki, lomljivi nohti 

 Občutek otrplosti ali mravljinčenje okončine 

 Oteklina zaradi kopičenja limfe v okončini, lifedem 

Stranski učinki so večinoma blago ali srednje močno izraženi, zelo redko pa so tako izraziti, da je 

potreben ponovni kirurški poseg. 
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PO ODPUSTU 

Po odpustu iz bolnice boste prejeli navodila za oskrbo doma in datum pregleda pri lečečem kirurgu. 

Učinek zdravljenja boste po posegu opazili šele čez čas. Prve spremembe zasevkov melanoma so 

običajno vidne po šestih tednih, lahko pa boste še mesece po posegu opažali zmanjševanje oziroma 

izginjanje kožnih sprememb. 

 

 

VIRI 

http://www.macmillan.org.uk/ 

https://www.aimatmelanoma.org 
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