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Na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów G³owy i Szyi: www.otolaryngologia.org.pl znajduje siê pe³en tekst zaleceñ,
który bêdzie uaktualniany w miarê pojawiania siê nowych metod diagnostycznych i leczniczych.
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Wstêp
Z inicjatywy Zarz¹du G³ównego Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów – Chirurgów G³owy i Szyi,
rozpoczêto opracowywanie zaleceñ diagnostyczno-leczniczych dla naszej specjalnoœci, które stanowi³yby
formê pomocy przy postêpowaniu diagnostycznym
i podejmowaniu decyzji terapeutycznych. Powo³ano
zespo³y przygotowuj¹ce wstêpne projekty zaleceñ. Jako pierwszy podj¹³ pracê zespó³ zajmuj¹cy siê onkologi¹ laryngologiczn¹. Opracowane zalecenia zosta³y
skonsultowane z kierownikami wszystkich klinik otolaryngologicznych w Polsce oraz z Zarz¹dem G³ównym Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej. Uzyskano konsensus, który przyjêto jako wspólne
stanowisko nazwane zaleceniami diagnostyczno-leczniczymi. Podstaw¹ do stworzenia tego opracowania by³a wersja 1.2004 zaleceñ amerykañskich Head and
Neck Cancers, opracowanych przez organizacjê National Comprehensive Cancer Network, któr¹ poinformowano o wykorzystaniu oryginalnego schematu graficznego i wzoru zaleceñ.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e opracowanie to nie jest obowi¹zuj¹cym standardem, a jedynie zaleceniami i sugestiami obu towarzystw naukowych, z których mog¹ korzystaæ wszyscy zajmuj¹cy siê leczeniem nowotworów
w obrêbie g³owy i szyi. Zalecenia wynikaj¹ z aktualnego stanu wiedzy w tym zakresie i bêd¹ uaktualniane
w miarê pojawiania siê nowych technik diagnostycznych i nowych metod leczenia.
Zalecenia diagnostyczno-lecznicze w nowotworach
g³owy i szyi przedstawiono w formie plansz, które
omawiaj¹ poszczególne lokalizacje pierwotne guzów
w tej okolicy. S¹ one poprzedzone krótkimi wprowadzeniami i dok³adn¹ charakterystyk¹ TNM danego
ogniska (wg AJCC 2002, VI wydanie). Uk³ad ka¿dej
planszy jest podobny. Po lewej stronie umieszczono zalecenia dla postawienia rozpoznania nowotworu i badañ poprzedzaj¹cych planowane leczenie. Kolejne pola
to stopnie zaawansowania T i N. Z ka¿dym z nich po³¹czone s¹ proponowane algorytmy leczenia zarówno
ogniska pierwotnego, jak i uk³adu ch³onnego szyi. Dla
wiêkszoœci nowotworów zalecenia te umo¿liwiaj¹ wybór jednej z dwóch metod leczenia – chirurgiê lub radioterapiê. Wartoœæ i znaczenie obu tych metod w wielu przypadkach jest równorzêdna, ale gdy jedna z nich
wydaje siê bardziej skuteczna, jest to wówczas wyraŸnie zaznaczone w tekœcie.
Odrêbny problem omówiony w zaleceniach stanowi¹
chorzy, którzy ze wzglêdu na lokalizacjê ogniska pierwotnego i stopieñ zaawansowania lokoregionalnego wy-
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magaj¹ zastosowania skojarzonego podejœcia terapeutycznego. Pierwsza kategoria to chorzy leczeni chirurgicznie, ze stosunkowo niskim stopniem zaawansowania
nowotworu, którzy powinni byæ kwalifikowani do uzupe³niaj¹cej radioterapii w przypadku obecnoœci przynajmniej jednego czynnika ryzyka. Wszystkie te czynniki
przedstawiono w oddzielnych ramkach umieszczonych
w prawym górnym lub dolnym rogu; czynniki te mog¹
byæ zwi¹zane z ogniskiem pierwotnym (rak w linii ciêcia lub niedostateczny margines operacyjny, naciek podg³oœniowy lub uprzednio wykonana tracheotomia w raku
krtani, naciek szerz¹cy siê wzd³u¿ perineurium, zatory
komórek nowotworowych w naczyniach ch³onnych) lub
z uk³adem ch³onnym szyi (histologicznie potwierdzone
przerzuty w wiêcej ni¿ jednym wêŸle ch³onnym lub ECS
[extra capsular spread] – pozatorebkowe naciekanie nowotworowe wêz³a). Kolejna kategoria to chorzy z zaawansowan¹ chorob¹ nowotworow¹ pierwotnie leczeni
chirurgicznie i kierowani do uzupe³niaj¹cej radioterapii
lub radiochemioterapii. Jeœli w tych przypadkach a priori zak³adane jest leczenie uzupe³niaj¹ce, to najwa¿niejsza jest wspólna kwalifikacja do leczenia przez chirurgów i radioterapeutów. Mog³oby to rozwi¹zaæ problem
opóŸnionego leczenia promieniami.
W wypadku chorych po pierwotnej radioterapii lub
radiochemioterapii za pomoc¹ d³ugich strza³ek skierowanych w stronê praw¹ planszy wskazano rozwiniêcie
algorytmu postêpowania, który zamieszczono na kolejnej stronie. Obejmuje on postêpowanie przy ca³kowitej
remisji ogniska pierwotnego i przerzutów regionalnych
lub leczenie ratuj¹ce w przypadkach przetrwa³ej choroby nowotworowej.

Ogólne uwagi dotycz¹ce diagnostyki
i zasad leczenia uk³adu ch³onnego szyi
Przy lokalizacji guza pierwotnego w obrêbie g³owy
i szyi sp³yw ch³onki odbywa siê do regionalnych wêz³ów ch³onnych, które na potrzeby klasyfikacji TNM
i wytycznych leczenia operacyjnego pogrupowano
w nastêpuj¹ce regiony:
I region – wêz³y podbródkowe i pod¿uchwowe,
II region – wêz³y szyjne górne,
III region – wêz³y szyjne œrodkowe,
IV region – wêz³y szyjne dolne,
V region – wêz³y trójk¹ta bocznego,
VI region – wêz³y przedkrtaniowe, przedtchawicze
i oko³otchawicze.
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Klasyfikacja kliniczna stopnia zaawansowania
przerzutów raka do regionalnych wêz³ów ch³onnych
wspólna dla wszystkich omawianych grup narz¹dowych (z wyj¹tkiem raka czêœci nosowej gard³a):
Nx – brak mo¿liwoœci oceny regionalnych wêz³ów
ch³onnych,
N0 – brak przerzutów do regionalnych wêz³ów ch³onnych,
N1 – przerzut w pojedynczym wêŸle ch³onnym po stronie guza, nieprzekraczaj¹cy 3 cm w najwiêkszym
wymiarze,
N2a – przerzut w pojedynczym wêŸle ch³onnym
po stronie guza powy¿ej 3 cm, nie wiêcej ni¿ 6 cm
w najwiêkszym wymiarze,
N2b – przerzuty w licznych wêz³ach ch³onnych
po stronie guza, ale ¿aden nie przekracza 6 cm
w najwiêkszym wymiarze,
N2c – przerzuty obustronne lub do wêz³ów ch³onnych
po stronie przeciwnej, ale ¿aden nie przekracza 6 cm,
N3 – przerzut do wêz³a ch³onnego przekraczaj¹cy
6 cm.
Klasyfikacja zaawansowania przerzutów wêz³owych w przypadku raka czêœci nosowej gard³a:
Nx – brak mo¿liwoœci oceny regionalnych wêz³ów
ch³onnych,
N0 – brak przerzutów do regionalnych wêz³ów ch³onnych,
N1 – jednostronny przerzut lub przerzuty do wêz³ów
powy¿ej do³u nadobojczykowego nieprzekraczaj¹cy 6 cm w swoim najwiêkszym wymiarze,
N2 – obustronne przerzuty do wêz³ów powy¿ej do³u
nadobojczykowego, nieprzekraczaj¹ce 6 cm w najwiêkszym wymiarze,
N3a – przerzuty jedno- lub obustronne do wêz³a lub
wêz³ów powy¿ej do³u nadobojczykowego przekraczaj¹ce 6 cm w najwiêkszym wymiarze,
N3b – przerzuty jedno- lub obustronne do wêz³ów
ch³onnych w dole nadobojczykowym.
Nazewnictwo (nomenklatura) poszczególnych typów operacji wêz³owych (wg Amerykañskiej Akademii Otolaryngologii – Chirurgii G³owy i Szyi AAO-HNS 2001):
1) operacja radykalna usuniêcia wêz³ów ch³onnych
szyi (Radical Neck Dissection – RND) – usuniêcie
wszystkich grup wêz³ów ch³onnych (poziomy I–V)
+ struktur pozawêz³owych (¿y³a szyjna wewnêtrzna,
nerw dodatkowy, miêsieñ mostkowo-obojczykowo-sutkowy),
2) operacja radykalna poszerzona (Extended Radical
Neck Dissection – ERND) – poszerzenie operacji radykalnej o grupy wêz³ów nieusuwanych rutynowo
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podczas RND (potyliczne, zagard³owe, oko³otchawicze, górne œródpiersiowe) lub dodatkowe usuniêcie struktur pozawêz³owych (têtnica szyjna wspólna,
nerw b³êdny, p³at tarczycy, miêœnie przedkrêgowe,
œlinianka przyuszna),
3) operacja radykalna zmodyfikowana (Modified Radical Neck Dissection – MRND) – usuniêcie wszystkich grup wêz³ów ch³onnych (poziomy I–V)
z oszczêdzeniem jednej lub wszystkich struktur pozawêz³owych,
4) operacja selektywna usuniêcia wêz³ów ch³onnych
szyi (Selective Neck Dissection – SND) – zaoszczêdzenie jednej lub wiêcej grup wêz³ów; wybiórcze
usuniêcie poziomów wêz³owych zale¿y od pierwotnej lokalizacji guza i lokalizacji podejrzanych wêz³ów ch³onnych,
5) operacja elektywna usuniêcia wêz³ów ch³onnych
szyi (Elective Neck Dissection – END) – usuniêcie
wêz³ów ch³onnych w przypadku szyi ocenionej dostêpnymi metodami diagnostycznymi jako N0
przy równoczesnym wysokim ryzyku wystêpowania
przerzutów ukrytych; podjêcie zabiegu i rozleg³oœæ
operacji elektywnej zale¿¹ od pierwotnej lokalizacji
guza, dobór poziomów wêz³owych oparto na znajomoœci typowej lokalizacji przerzutów do regionalnych wêz³ów w zale¿noœci od umiejscowienia ogniska pierwotnego.
W przedstawionych algorytmach wymieniane s¹
3 typy operacji wêz³owych, wytyczaj¹ce g³ówne linie
postêpowania: operacje selektywne – SND dla klinicznego stopnia zaawansowania przerzutu N1, operacje
radykalne – RND dla podkreœlenia koniecznoœci postêpowania radykalnego, tj. usuniêcia wszystkich poziomów wêz³owych (bez wnikania w szczegó³y kliniczne,
na podstawie których nale¿a³oby rozwa¿yæ MRND lub
ERND) oraz operacje elektywne – END przy wysokim
ryzyku wystêpowania przerzutów ukrytych. Kliniczna
klasyfikacja stopnia zaawansowania nowotworu w wêz³ach ch³onnych szyi (cecha N) oceniana jest dostêpnymi w danym oddziale œrodkami diagnostycznymi.
Uwa¿a siê, ¿e minimum diagnostyczne w ocenie wêz³ów ch³onnych to: badanie palpacyjne, ultrasonografia
uzupe³niona w wypadku wêz³ów podejrzanych o obecnoœæ przerzutu biopsj¹ aspiracyjn¹ cienkoig³ow¹.
Oœrodki, w których jedyn¹ stosowan¹ metod¹ diagnostyczn¹ uk³adu ch³onnego jest badanie palpacyjne powinny podnieœæ minimum diagnostyczne (USG szyi,
KT z kontrastem) lub poszerzyæ wskazania do elektywnego leczenia szyi N0.
Sugestie dotycz¹ce zakresu leczenia elektywnego
oparto na znajomoœci typowej lokalizacji przerzutów
do regionalnych wêz³ów w zale¿noœci od umiejscowie-
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nia ogniska pierwotnego (poznane szlaki drena¿u limfy
na szyi, lokalizacja wêz³ów stanowi¹cych pierwsz¹ stacjê sp³ywu ch³onki dla poszczególnych ognisk pierwotnych i tym samym opracowany najbardziej prawdopodobny sposób przerzutowania na dane poziomy wêz³owe szyi).

Zasady przesy³ania materia³u
do badania histologicznego
Badanie histologiczne jest niezbêdnym elementem
prawid³owego postêpowania w wypadku ka¿dego pacjenta z nowotworem lub jego podejrzeniem. Stanowi
podstawê rozpoznania przed przyst¹pieniem do leczenia. Wynik badania preparatów operacyjnych ostatecznie okreœla z³oœliwoœæ nowotworu, stopieñ jego zaawansowania i obecnoœæ ewentualnych dodatkowych
czynników maj¹cych wp³yw na rokowanie i dalsze postêpowanie terapeutyczne.
Do badania histologicznego powinny byæ przes³ane
wszystkie preparaty z resekcji ogniska pierwotnego
i uk³adu ch³onnego szyi. Niezbêdny jest dok³adny opis
kliniczny lokalizacji guza pierwotnego, wielkoœci nacieku i kierunków jego szerzenia siê, zaznaczenie na preparacie czêœci dog³owowej, strony przyœrodkowej
i bocznej. Badanie drobnowidowe obejmuje nie tylko
ocenê utkania guza, ale tak¿e cechy morfologiczne, immunohistochemiczne, marginesy operacyjne (rak w linii
ciêcia lub niedostateczny margines), obecnoœæ nacieku
szerz¹cego siê wzd³u¿ perineurium lub zatorów komórek nowotworowych w naczyniach ch³onnych. Ocena
histologiczna uk³adu ch³onnego szyi jest przeprowadzana na podstawie badania ca³ego preparatu operacyjnego
pochodz¹cego z blokowego usuniêcia wêz³ów szyjnych. Preparat powinien byæ dok³adnie opisany przez
operatora: strona szyi, czêœæ dog³owowa, przyœrodkowa, boczna oraz za³¹czony schemat operacyjny uk³adu
ch³onnego szyi z zaznaczeniem usuniêtych regionów
wêz³owych. Badanie histologiczne potwierdza obecnoœæ przerzutów, okreœla liczbê zmienionych wêz³ów,
lokalizacjê przerzutów na poszczególnych poziomach
szyi oraz ocenia pozatorebkowe naciekanie nowotworowe wêz³a. Tym samym ostatecznie diagnozuje stopieñ
zaawansowania nowotworu i daje klinicystom wskazówki dotycz¹ce dalszego postêpowania.

Informacja dla pacjenta/
zgoda na leczenie
Integraln¹ czêœci¹ przygotowania do leczenia operacyjnego jest udzielenie choremu informacji i zebranie
œwiadomej, pisemnej zgody na zabieg (data, podpis pa-
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cjenta, podpis lekarza). Zakres informacji powinien
obejmowaæ:
1) opis planowanego zabiegu,
2) alternatywne metody leczenia (np. leczenie operacyjne vs radioterapia w przypadku wczesnych raków
krtani),
3) rokowanie,
4) mo¿liwoœæ wyst¹pienia powik³añ (œródoperacyjne/pooperacyjne krwawienie z koniecznoœci¹ przetoczenia krwi, zaka¿enie przyranne, przetoka œlinowa, zwê¿enia),
5) nastêpstwa/ubytki,
6) dalsze perspektywy rehabilitacji (mowy, po³ykania,
psychosocjalnej, zawodowej, dzia³alnoœæ grup
wsparcia).
Ka¿dy chory wymaga indywidualnego podejœcia
w chwili informowania go o mo¿liwoœci wyst¹pienia
ewentualnych objawów ubytkowych, ró¿nych dla odrêbnych lokalizacji raka i stopni zaawansowania nowotworu. W raku krtani, przy laryngektomiach
oszczêdzaj¹cych jest to pogorszenie jakoœci g³osu,
wê¿szy pasa¿ powietrza i gorsza tolerancja wysi³ku,
mo¿liwoœæ wyst¹pienia zaburzeñ po³ykania i zach³ystywania siê. Przy kwalifikacji do ca³kowitego usuniêcia krtani jest to utrata funkcji fonacyjnej, podporowej
i ochronnej krtani oraz koniecznoœæ ¿ycia ze stomi¹,
pogorszenie jakoœci wêchu i smaku. W rakach czêœci
ustnej i krtaniowej gard³a s¹ to trudnoœci w po³ykaniu
i mo¿liwoœæ zach³ystywania siê. W raku jamy ustnej to
utrata ruchomoœci jêzyka, zaburzenia aktu ¿ucia, po³ykania, artykulacji.
Chory musi byæ poinformowany o mo¿liwoœci wyboru leczenia zmierzaj¹cego do zachowania narz¹du.
W przypadku zaawansowanych miejscowo raków krtani – radiochemioterapia vs laryngektomia ca³kowita,
w rakach wargi – brachyterapia, w rakach jêzyka – radiochemioterapia.
Formularz zgody na leczenie operacyjne powinien
obejmowaæ pisemn¹ akceptacjê pacjenta (data, podpis) na:
– deformacje, blizny i ubytki zwi¹zane z zabiegiem
chirurgicznym (usuniêciem guza, zabiegiem rekonstrukcyjnym i operacj¹ wêz³ow¹ szyi),
– mo¿liwoœæ wyst¹pienia krwawienia, zaka¿enia rany
operacyjnej, przetoki,
– przy operacji ogniska pierwotnego: pora¿enie n. XII i
n. VII,
– przy operacji wêz³owej szyi: pora¿enie n. XI, ga³êzi
splotu barkowego, n. X, n. krtaniowego wstecznego,
ga³¹zki brze¿nej n. VII, n. usznego wielkiego.
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Samodzielna i skojarzona radioterapia
nowotworów g³owy i szyi
Radioterapia jest obok chirurgii uznan¹ metod¹ radykalnego leczenia chorych na raka g³owy i szyi. We
wczesnym zaawansowaniu raka, tzn. w I i II stopniu
klinicznym, gdzie obie metody mo¿na uznaæ za równie
skuteczne, wybór jednej z nich zale¿y g³ównie od preferencji chorego i doœwiadczenia oœrodka lecz¹cego.
Samodzielna radioterapia w tych sytuacjach pozwala
osi¹gn¹æ 75–95% wyleczeñ z zachowaniem funkcji narz¹du. Obiektem szczególnego zainteresowania radioterapeutów s¹ przewa¿aj¹ce w Polsce zaawansowane
raki g³owy i szyi, dla których wyniki leczenia samodzielnymi metodami s¹ od lat niezadowalaj¹ce. Obowi¹zuj¹cym standardem postêpowania jest u tych chorych skojarzenie chirurgii i pooperacyjnej radioterapii,
niestety, z regu³y za cenê okaleczenia.
W okresie ostatniego dziesiêciolecia postêp w radioterapii nowotworów (nie tylko g³owy i szyi) dokonuje siê generalnie w dwóch dziedzinach – technologicznej i biologicznej. Pierwsza z nich wi¹¿e siê ze
zwiêkszeniem precyzji napromieniania poprzez wykorzystanie nowoczesnej aparatury diagnostycznej
i terapeutycznej. Rozwój metod obrazowania tomografii komputerowej i magnetycznego rezonansu j¹drowego stwarza mo¿liwoœæ przestrzennej i wiarygodnej wizualizacji podœluzówkowych przestrzeni jamy ustnej gard³a i krtani oraz g³êbokich struktur twarzoczaszki (podstawa i masyw nosowo-szczêkowo-sitowy) i szyi. Umo¿liwiaj¹ one, oprócz ustalenia dok³adnego rozpoznania, topograficzn¹ lokalizacjê guza
nowotworowego wzglêdem narz¹dów zdrowych podlegaj¹cych ochronie w trakcie leczenia (Organs at
Risk), pomiar wielkoœci nowotworu, okreœlenie kierunków jego naciekania i przerzutów do regionalnych
wêz³ów ch³onnych, czyli na specyfikacjê tzw. tarczowych obszarów napromieniania (Target Volumes).
Wprowadzenie do praktyki jednolitych zasad planowania dawek promieniowania (50. i 62. Protokó³
ICRU), komputerowych metod ich normalizacji i prezentacji w postaci przestrzennej (Dose-Volume-Histograms) oraz wykorzystanie technik modyfikuj¹cych
profile wi¹zek promieniowania (Intensity Modulated
Radiotherapy) i precyzuj¹cych ich po³o¿enie wzglêdem zmieniaj¹cej siê w trakcie leczenia anatomii pacjenta i nowotworu (Image Guided Radiotherapy),
pozwala na ogromne zwiêkszenie dok³adnoœci radioterapii, porównywalnej obecnie do dok³adnoœci chirurga w obrêbie pola operacyjnego. Taka forma radioterapii, okreœlana potocznie jako radioterapia konformalna, czyli dostosowawcza (CRT, 3D-RT), umo¿liwia w porównaniu z tradycyjn¹, standardow¹ radiote-

POSTÊPY W CHIRURGII G£OWY I SZYI – SUPLEMENT 1/2006

rapi¹ (2D-RT, kobaltoterapia), eskalacjê dawki promieniowania niemal w dowolnym miejscu anatomicznym g³owy i szyi, zwiêkszaj¹c w wielu wypadkach
szansê wyleczenia lub unikniêcia powik³añ popromiennych.
Postêp w dziedzinie radiobiologii klinicznej i biologii molekularnej wynikaj¹cy z coraz szerszej wiedzy
o roli i przebiegu biologicznych mechanizmów decyduj¹cych o odpowiedzi guza nowotworowego i tzw. zdrowych tkanek na promieniowanie pozwoli³ na stwierdzenie, ¿e zwiêkszenia skutecznoœci radioterapii nale¿y
poszukiwaæ w jej indywidualizacji opartej na czynnikach prognostycznych i predykcyjnych. Samodzielna
radioterapia zmienionym dawkowaniem (frakcjonowaniem) promieniowania (altered fractionation radiotherapy) i kojarzenie jej z lekami cytotoksycznymi i/lub
molekularnie celowanymi s¹ ju¿ poparte wynikami
kontrolowanych badañ klinicznych i wskazuj¹ na mo¿liwoœæ istotnego zwiêkszenia, przy odpowiednim doborze chorych, skutecznoœci radioterapii chorych na raka
g³owy i szyi.
Reasumuj¹c, rozwój biologii i technologii radioterapii stwarza mo¿liwoœæ powszechnego wdra¿ania nowych, skutecznych sposobów tego nieoperacyjnego leczenia, które powinno byæ zasadniczo ukierunkowane
na wyleczenie chorego na raka g³owy i szyi i jednoczesne zachowanie narz¹du.

Monitorowanie chorych
po zakoñczeniu leczenia
Schemat kontroli ambulatoryjnych chorych po zakoñczeniu leczenia nowotworu g³owy i szyi obejmuje
badanie przedmiotowe laryngologiczne uzupe³nione
badaniem palpacyjnym szyi lub inn¹ dostêpn¹ metod¹
obrazowania uk³adu ch³onnego (np. ultrasonografia)
oraz skrupulatn¹ obserwacjê w kierunku rozwoju drugiego nowotworu pierwotnego oraz póŸnych powik³añ
popromiennych:
– I rok – wizyty kontrolne raz w miesi¹cu,
– w II–III roku co 2–3 mies.,
– w IV–V roku co 6 mies.
Zalecane badania dodatkowe:
– radiogram klatki piersiowej w projekcji AP raz w roku,
– badania laboratoryjne (morfologia, poziom hormonów tarczycy u chorych napromienianych na pola
szyjne) raz w roku,
– panendoskopie wykonywane raz w roku w wypadku
ogniska pierwotnego w krtani, gardle, jamie ustnej,
– KT/MR podstawy czaszki w przypadku raków szczêki i sitowia, KT/MR gard³a w przypadku raków gard³a i krtani.
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Rak krtani
Zalecenia postêpowania w przypadkach raka krtani
przedstawiono na 3 planszach, poprzedzono krótkim
wprowadzeniem i dok³adn¹ charakterystyk¹ TNM.
Mimo obserwowanego w Polsce w ostatnich latach
niewielkiego spadku zachorowañ na raka krtani (C32),
nadal nale¿ymy do krajów o najwy¿szym wskaŸniku
zachorowalnoœci na ten nowotwór, a krtañ jest (wy³¹czaj¹c raka skóry) najczêstsz¹ lokalizacj¹ narz¹dow¹
wœród z³oœliwych nowotworów g³owy i szyi (ok. 48%)
[1, 2]. Wed³ug Krajowego Rejestru Nowotworów,
w 2003 r. zarejestrowano w Polsce 2516 nowych przypadków z³oœliwych nowotworów krtani (wspó³czynnik
zachorowañ: M – 11,8; K – 1,5); proporcja p³ci
– K:M=1:7,7, a szczyt zachorowañ przypada³ na przedzia³y wieku 51–60 i 61–70 lat (ok. 65% ogó³u chorych) [1, 2].
W przypadku raka krtani zarówno obraz kliniczny,
jak i zasady postêpowania terapeutycznego s¹ zró¿nicowane, w zale¿noœci od lokalizacji ogniska pierwotnego oraz stopnia zaawansowania miejscowego (T) i wêz³owego (N). Przerzuty odleg³e (M) wystêpuj¹ rzadko,
stanowi¹c ok. 2% diagnozowanych przypadków raka
krtani i krtaniowej czêœci gard³a. Istotne znaczenie rokownicze ma synchroniczne b¹dŸ metachroniczne wystêpowanie drugiego ogniska pierwotnego raka (g³ównie w drogach oddechowych i górnym odcinku przewodu pokarmowego). Czêstoœæ pojawiania siê takiego
ogniska podczas 5-letniej obserwacji mo¿e wynosiæ
blisko 25% [3].
W ci¹gu ostatnich 25 lat obserwuje siê wzrost odsetkowy przypadków raka krtani o lokalizacji nadg³oœniowej. Nadal jednak (w ³¹cznej analizie raka krtani
i krtaniowej czêœci gard³a) nieznacznie dominuje rak
zlokalizowany w obrêbie g³oœni – 47,6%, przed rakiem
o lokalizacji nadg³oœniowej – 40,0% i podg³oœniowej
2,3% [1, 2].
Czynnikiem ograniczaj¹cym skutecznoœæ leczenia
raka krtani w Polsce jest znaczne zaawansowanie miejscowe i wêz³owe. W ³¹cznej analizie raka krtani i krtaniowej czêœci gard³a 59,7% przypadków diagnozowanych jest w stadium T3 + T4 i 46,7% ma na tym etapie
choroby klinicznie stwierdzane przerzuty do regionalnych wêz³ów ch³onnych [1].
Ponad 95% z³oœliwych nowotworów krtani stanowi
rak p³askonab³onkowy (carcinoma planoepitheliale;
squamous cell carcinoma). Stopieñ zró¿nicowania guza (G1, G2, G3) jest najczêœciej okreœlanym elementem
charakteryzuj¹cym obraz histologiczny i wysoko koreluje ze z³oœliwoœci¹ kliniczn¹ [4, 5].
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Zaawansowanie miejscowe nowotworu krtani
(wg AJCC 2002) [6]
Tx nie mo¿na oceniæ guza pierwotnego
T0 nie stwierdza siê obecnoœci guza pierwotnego
Tis nowotwór przedinwazyjny
Nadg³oœnia
T1 guz ograniczony do jednej okolicy nadg³oœni
z zachowaniem prawid³owej ruchomoœci obu fa³dów g³osowych
T2 guz zajmuje wiêcej ni¿ jedno umiejscowienie okolicy nadg³oœni lub g³oœni, lub obszar poza nadg³oœni¹ (b³ona œluzowa podstawy jêzyka, do³ek nag³oœniowy, przyœrodkowa œciana zachy³ka gruszkowatego) z zachowan¹ prawid³ow¹ ruchomoœci¹
obu fa³dów g³osowych
T3 guz ograniczony do krtani z unieruchomieniem
fa³dów g³osowych i/lub naciekaniem okolicy zapierœciennej, przyœrodkowej œciany zachy³ka
gruszkowatego lub przestrzeni przednag³oœniowej czy oko³og³oœniowej
T4a guz nacieka chrz¹stkê tarczowat¹ i/lub przechodzi
do tkanek s¹siaduj¹cych z krtani¹ (tarczyca, tchawica, prze³yk, miêœnie przedkrtaniowe)
T4b guz nacieka przestrzeñ przedkrêgos³upow¹, têtnicê szyjn¹ wspóln¹/wewnêtrzn¹ lub przechodzi
do œródpiersia
G³oœnia
T1 guz ograniczony do g³oœni z zachowan¹ prawid³ow¹ ruchomoœci¹ obu fa³dów g³osowych
T1a guz ograniczony do jednego fa³du g³osowego
T1b guz obejmuje oba fa³dy g³osowe
T2 guz zajmuje czêœciowo nadg³oœniê lub podg³oœniê, mo¿e upoœledzaæ ruchomoœæ fa³dów g³osowych
T3 guz ograniczony do krtani z unieruchomieniem
fa³dów g³osowych
T4a guz nacieka chrz¹stkê tarczowat¹ i/lub przechodzi
do tkanek s¹siaduj¹cych z krtani¹ (tarczyca, tchawica, prze³yk, miêœnie przedkrtaniowe)
T4b guz nacieka przestrzeñ przedkrêgos³upow¹, têtnicê szyjn¹ wspóln¹/wewnêtrzn¹ lub przechodzi
do œródpiersia
Podg³oœnia
T1 guz ograniczony do podg³oœni
T2 guz przechodzi na fa³d g³osowy z zachowan¹ prawid³ow¹ ruchomoœci¹
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T3

guz ograniczony do krtani z unieruchomieniem
fa³dów g³osowych
T4a guz nacieka chrz¹stkê pierœcieniowat¹ lub tarczowat¹ i/lub przechodzi do tkanek s¹siaduj¹cych
z krtani¹ (tarczyca, tchawica, prze³yk, miêœnie
przedkrtaniowe)
T4b guz nacieka przestrzeñ przedkrêgos³upow¹, têtnicê szyjn¹ wspóln¹/wewnêtrzn¹ lub przechodzi
do œródpiersia
Piœmiennictwo
1. Bieñ S, Kamiñski B, ¯y³ka S i wsp. Ewolucja obrazu epidemiologicznego
i klinicznego raka krtani i krtaniowej czêœci gard³a w Polsce w latach
1991–2201. Otolaryngol Pol 2005; 59: 169-82.
2. Krajowy Rejestr Nowotworów: http://148.81.190.231/coi.
3. Larson JT, Adams GL, Fattah HA. Survival statistics for multiple primaries in
head and neck cancer. Otolaryngol Head Neck Surg 1990; 103: 14-24.
4. Olborski B. Krtañ i gard³o dolne. W: Nowotwory. Zarys patologii onkologicznej. Kordek R i wsp. [red.]. Zak³ad Patologii Nowotworów, AM
w £odzi. £ódŸ 2001; 39-43.
5. Schwartz GJ, Wenig BL. Clinical Considerations for Neoplasms of the Larynx. W: Head and Neck Pathology with Clinical Corerelations. Yao-Shi
Fu i wsp. [red.]. Churchill Livingstone, New York 2001; 330-68.
6. American Joint Committee on Cancer. AJCC Cancer Staging Handbook,
sixth Edition. Greene FL i wsp. [red.]. Springer, New York 2002.

POSTÊPY W CHIRURGII G£OWY I SZYI – SUPLEMENT 1/2006

S11

S12

POSTÊPY W CHIRURGII G£OWY I SZYI – SUPLEMENT 1/2006

T4b

T4a

T3

T2

T1

selektywna operacja wêz³owa
radykalna operacja wêz³owa
N2-3

elektywna operacja wêz³owa
(obustronnie poziomy II, III)

radykalna operacja wêz³owa

radykalna operacja wêz³owa

elektywna operacja wêz³owa
(region II, III)

radykalna operacja wêz³owa

radykalna operacja wêz³owa

pN+
uzupe³niaj¹ca
radioterapia lub
radiochemioterapia

uzupe³niaj¹ca radioterapia
lub radiochemioterapia

uzupe³niaj¹ca radioterapia

uzupe³niaj¹ca radioterapia w przypadku
obecnoœci czynników ryzyka

uzupe³niaj¹ca radioterapia
w wypadku obecnoœci
czynników ryzyka

obserwacja
elektywna operacja wêz³owa
(region II, III)

selektywna
operacja
wêz³owa

obserwacja

N1

N0

N2-3

N1

N0

N2-3

N1

N0

N+

N0

leczenie paliatywne lub jednoczesna radiochemioterapia***

jednoczesna radiochemioterapia (preferowana
gdy nie ma nacieku chrz¹stki)

leczenie chirurgiczne (preferowane przy nacieku
chrz¹stki, nasady jêzyka >1 cm, skóry):
laryngektomia ca³kowita + resekcja p³ata
tarczycy po stronie guza
+ czêœciowa resekcja nasady jêzyka,
+ czêœciowa faryngektomia,
+ ezofagektomia/faryngektomia z zabiegiem
rekonstrukcyjnym z wykorzystaniem p³atów
uszypu³owanych lub wolnych przeszczepów
z mikrozespoleniem

konformalna teleradioterapia: (T3N0-1)
przyspieszona krtani i ew. przerzutu +
profilaktyczna w.ch. szyi;
(N2-3) jednoczesna radiochemioterapia

leczenie chirurgiczne
laryngektomia ca³kowita + resekcja p³ata
tarczycy po stronie guza

konformalna teleradioterapia: (T2N0-1)
przyspieszona krtani i ew. przerzutu +
profilaktyczna w.ch. szyi;
(N2-3) jednoczesna radiochemioterapia

chirurgia oszczêdzaj¹ca
– chirurgia endoskopowa (laser CO2),
– operacje oszczêdzaj¹ce z dojœcia zewnêtrznego

konformalna teleradioterapia krtani
i profilaktyczna w.ch. szyi region II–IV

chirurgia oszczêdzaj¹ca
– chirurgia endoskopowa (laser CO2),
– operacje oszczêdzaj¹ce z dojœcia zewnêtrznego

uzupe³niaj¹ca radioterapia
w przypadku obecnoœci
czynników ryzyka:
1) mnogie przerzutowe
wêz³y ch³onne,
2) ECS,
3) rak w linii ciêcia lub
niedostateczne
marginesy operacyjne,
4) naciek podg³oœniowy,
5) uprzednia tracheotomia,
6) cecha T4

* KT/MR z ocen¹ krtani (przestrzeñ oko³og³oœniowa, przednag³oœniowa, naciekanie chrz¹stek krtani) przy kwalifikacji do operacji oszczêdzaj¹cych w przypadkach w¹tpliwoœci w ocenie T
** zalecana w przypadkach: nowotwór krtani jest drugim nowotworem pierwotnym, nowotwór okolicy nadg³oœnowej przekracza anatomiczne granice narz¹du, ocena okolicy zapierœciennej przy podejrzeniu naciekania prze³yku
*** œciœle wybrane przypadki

6.
panendoskopia**
– ezofagoskopia,
– bronchoskopia

5.
konsultacja
anestezjologa/
internisty

4.
RTG klatki
piersiowej

3.
KT/MR krtani*

2.
USG szyi

1.
mikrolaryngoskopia + wycinek do
badania histopat.

rozpoznawanie
i przygotowanie
chorego

Zalecenia postêpowania w przypadku raka krtani – NADG£OŒNIA
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brak ca³kowitej regresji
ogniska pierwotnego

ca³kowita regresja
ogniska pierwotnego

* istniej¹ na œwiecie oœrodki zalecaj¹ce elektywn¹ radykaln¹ operacjê wêz³ow¹

radiochemioterapia

radioterapia

Dla raka krtani – NADG£OŒNIA

pierwotny stopieñ
zaawansowania guza
szyi N2-3

pierwotny stopieñ
zaawansowania guza
szyi N1

chirurgia ratuj¹ca (laryngektomia ca³kowita
+ operacja wêz³owa w razie potrzeby)

ca³kowita regresja
guza szyi

przetrwa³y guz szyi

obserwacja poparta
badaniami obrazowymi*

obserwacja

radykalna operacja
wêz³owa
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T4b

T4a

T3

T1, T2

Tis

dysplazja
du¿ego
stopnia

jednoczesna radiochemioterapia***

leczenie paliatywne

jednoczesna radiochemioterapia

laryngektomia ca³kowita + resekcja p³ata
tarczycy po stronie guza

konformalna teleradioterapia:
(T3N0) przyspieszona krtani i profilaktyczna
w. ch. szyi (region II–IV),
(T3N1) przyspieszona krtani i przerzutu +
profilaktyczna, elektywna w.ch. szyi
(region II–V)jednoczesna radiochemioterapia

leczenie chirurgiczne
– laryngektomia rekonstrukcyjna subtotalna***
– laryngektomia ca³kowita + resekcja p³ata
tarczycy po stronie guza

konformalna teleradioterapia: (T1N0) krtani,
(T2N0) krtani i ew. profilaktyczna w.ch. szyi
(region II–IV)

chirurgia oszczêdzaj¹ca
– operacje endoskopowe + laser CO2,
– operacje z dojœcia zewnêtrznego

N2-3

N1

N0

N2-3

obustronna radykalna operacja wêz³owa

radykalna operacja wêz³owa

uzupe³niaj¹ca radioterapia
lub radiochemioterapia

uzupe³niaj¹ca radioterapia

selektywna operacja wêz³owa

N1

radykalna operacja wêz³owa

uzupe³niaj¹ca radioterapia w przypadku
obecnoœci czynników ryzyka

elektywna operacja wêz³owa
(region II, III, IV, VI)

N0

N+

uzupe³niaj¹ca radioterapia w wypadku
obecnoœci czynników ryzyka

obserwacja
selektywna operacja wêz³owa

N0

mikrolaryngoskopia z usuniêciem zmiany: dekortykacja (instrumentarium klasyczne
lub laser CO2)

powtarzane kontrolne endoskopie z celowanymi wycinkami lub usuniêciem zmian

mikrolaryngoskopia z usuniêciem zmiany: dekortykacja (instrumentarium klasyczne)

uzupe³niaj¹ca radioterapia
w przypadku obecnoœci
czynników ryzyka T i N:
1) mnogie przerzutowe
wêz³y ch³onne,
2) ECS,
3) rak w linii ciêcia lub
niedostateczne
marginesy operacyjne,
4) naciek podg³oœniowy,
5) uprzednia tracheotomia,
6) cecha T4

* KT/MR z ocen¹ krtani (przestrzeñ oko³og³oœniowa, przednag³oœniowa, naciekanie chrz¹stek krtani) przy kwalifikacji do operacji oszczêdzaj¹cych w przypadkach w¹tpliwoœci w ocenie T
** zalecana w przypadkach: nowotwór krtani jest drugim nowotworem pierwotnym, nowotwór okolicy nadg³oœniowej przekracza anatomiczne granice narz¹du, ocena okolicy zapierœciennej przy podejrzeniu naciekania prze³yku
*** œciœle wybrane przypadki

6.
panendoskopia**
– ezofagoskopia,
– bronchoskopia

5.
konsultacja
anestezjologa

4.
RTG klatki
piersiowej

3.
KT/MR krtani*

2.
USG szyi

1.
mikrolaryngosko
pia + wycinek do
badania histopat.

rozpoznawanie
i przygotowanie
chorego

Zalecenia postêpowania w przypadku raka krtani – G£OŒNIA
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brak ca³kowitej regresji
ogniska pierwotnego

ca³kowita regresja
ogniska pierwotnego

* istniej¹ na œwiecie oœrodki zalecaj¹ce elektywn¹ radykaln¹ operacjê wêz³ow¹

radiochemioterapia

radioterapia

Dla raka krtani – G£OŒNIA

pierwotny stopieñ
zaawansowania guza
szyi N2-3

pierwotny stopieñ
zaawansowania guza
szyi N1

chirurgia ratuj¹ca (laryngektomia ca³kowita
+ operacja wêz³owa w razie potrzeby)

ca³kowita regresja
guza szyi

przetrwa³y guz szyi

obserwacja poparta
badaniami obrazowymi*

obserwacja

radykalna operacja
wêz³owa
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leczenie paliatywne

T4a

T4b

jednoczesna radiochemioterapia

laryngektomia ca³kowita + resekcja p³ata
tarczycy po stronie guza

leczenie chirurgiczne

leczenie chirurgiczne: laryngektomia ca³kowita

radioterapia konformalna

radioterapia konformalna

leczenie chirurgiczne: laryngektomia ca³kowita
+ resekcja wêziny i p³ata tarczycy po stronie guza,
+ czêœciowa faryngektomia,
+ ezofagektomia z zabiegiem rekonstrukcyjnym
z wykorzystaniem p³atów uszypu³owanych lub
wolnych przeszczepów z mikrozespoleniem

T3

T2

T1

obustronna selektywna operacja wêz³owa
obustronna radykalna operacja wêz³owa
N2-3

uzupe³niaj¹ca
radioterapia lub
radiochemioterapia

uzupe³niaj¹ca radioterapia

uzupe³niaj¹ca radioterapia w przypadku
obecnoœci czynników ryzyka

elektywna operacja wêz³owa (obustronnie
region II, III, IV)

radykalna operacja wêz³owa

selektywna operacja wêz³owa

elektywna operacja wêz³owa
(region II, III, IV, VI)

uzupe³niaj¹ca radioterapia w przypadku
obecnoœci czynników ryzyka

uzupe³niaj¹ca
radioterapia
w wypadku obecnoœci
czynników ryzyka

selektywna operacja wêz³owa

obserwacja

selektywna
operacja wêz³owa

obserwacja

N1

N0

N2-3

N1

N0

N+

N0

N+

N0

uzupe³niaj¹ca radioterapia
w wypadku obecnoœci
czynników ryzyka:
1) mnogie przerzutowe
wêz³y ch³onne,
2) ECS,
3) rak w linii ciêcia lub
niedostateczne
marginesy operacyjne,
4) naciek podg³oœniowy,
5) uprzednia tracheotomia,
6) cecha T4

* KT/MR z ocen¹ krtani (przestrzeñ oko³og³oœniowa, przednag³oœniowa, naciekanie chrz¹stek krtani) przy kwalifikacji do operacji oszczêdzaj¹cych w przypadkach w¹tpliwoœci w ocenie T
** zalecana w przypadkach: nowotwór krtani jest SPT, nowotwór okolicy nadg³oœnowej przekracza anatomiczne granice narz¹du, ocena okolicy zapierœciennej przy podejrzeniu naciekania prze³yku
*** w wypadku podejrzenia naciekania prze³yku
**** w przypadku N+

8.
KT klatki
piersiowej
i œródpiersia****

7. RTG
kontrastowe
prze³yku***

6.
panendoskopia**
– ezofagoskopia,
– bronchoskopia

5.
konsultacja
anestezjologa

4.
RTG klatki
piersiowej

3.
KT/MR krtani*

2.
USG szyi

1.
mikrolaryngoskopia + wycinek do
badania histopat.

rozpoznawanie
i przygotowanie
chorego

Zalecenia postêpowania w przypadku raka krtani – PODG£OŒNIA
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brak ca³kowitej regresji
ogniska pierwotnego

ca³kowita regresja
ogniska pierwotnego

* istniej¹ na œwiecie oœrodki zalecaj¹ce elektywn¹ radykaln¹ operacjê wêz³ow¹

radiochemioterapia

radioterapia

Dla raka krtani – PODG£OŒNIA

pierwotny stopieñ
zaawansowania guza
szyi N2-3

pierwotny stopieñ
zaawansowania guza
szyi N1

chirurgia ratuj¹ca (laryngektomia ca³kowita
+ operacja wêz³owa w razie potrzeby)

ca³kowita regresja
guza szyi

przetrwa³y guz szyi

obserwacja poparta
badaniami obrazowymi*

obserwacja

radykalna operacja
wêz³owa

Rak gard³a
Zalecenia postêpowania w przypadkach raka gard³a o lokalizacji w czêœci nosowej, ustnej i krtaniowej przedstawiono
na 3 planszach, poprzedzono krótkim wprowadzeniem i dok³adn¹ charakterystyk¹ TNM.
Nowotwory z³oœliwe nosowej czêœci gard³a (C11); ustnej
czêœci gard³a (C09, C10) i krtaniowej czêœci gard³a (C12,
C13), stanowi¹ ³¹cznie 16,8% ogó³u rejestrowanych w Polsce
nowotworów g³owy i szyi. W 2003 r. zarejestrowano w Polsce ³¹cznie 975 i odpowiednio 185, 555 i 235 przypadków
z³oœliwych nowotworów w tych trzech lokalizacjach. Analogicznie, w 2003 r. w Polsce z powodu nowotworów w nosowej, ustnej i krtaniowej czêœci gard³a zmar³o 144, 269 i 130
chorych. Wœród chorych dominowali mê¿czyŸni (K:M=,0:4,7),
przy czym najwyraŸniejsze zró¿nicowanie zachorowañ w zale¿noœci od p³ci wystêpowa³o w nowotworach krtaniowej czêœci gard³a K:M=1,0:9,2. Blisko 90% wszystkich zachorowañ
mieœci³o siê w przedzia³ach wieku 45–74 lata, bez istotnych
ró¿nic dla poszczególnych lokalizacji w obrêbie gard³a [1].
Porównanie danych Krajowego Rejestru Nowotworów
wskazuje, ¿e w ci¹gu ostatnich 20 lat (1984–2003) obserwuje
siê bardzo du¿y wzrost (o 57,2%) zachorowañ na z³oœliwe nowotwory gard³a [1]. W Polsce rak gard³a rozpoznawany jest
póŸno – ponad 60% diagnozowanych przypadków jest
w III i IV stopniu zaawansowania klinicznego [2]. Przerzuty
do regionalnych wêz³ów ch³onnych wystêpuj¹ w ok. 50–80%
diagnozowanych przypadków, we wszystkich trzech lokalizacjach [3–5], przy czym w przypadku raka nosowej czêœci gard³a przerzuty wêz³owe s¹ czêsto pierwszym objawem choroby.
Regionalnymi wêz³ami ch³onnymi dla raka w nosowej czêœci
gard³a s¹ wêz³y zagard³owe (trudne do oceny diagnostycznej)
i obustronnie wêz³y regionów II–V. Dla raka ustnej czêœci gard³a s¹ to wêz³y II i III regionu (w przypadkach raka nasady jêzyka obustronne), rzadziej wêz³y pod¿uchwowe i zagard³owe;
dla raka krtaniowej czêœci gard³a obustronne wêz³y II,
IV i V regionu oraz wêz³y zagard³owe i przytchawicze [5, 6].
W czêœci ustnej i krtaniowej gard³a w ok. 90% guzów
z³oœliwych rozpoznawany jest rak p³askonab³onkowy (carcinoma planoepitheliale), z regu³y œrednio b¹dŸ nisko zró¿nicowany (G2, G3). W nosowej czêœci gard³a dominuje (ok.
80%) niezró¿nicowany rak nosogard³a (undifferenciated carcinoma of nasopharyngeal type), wczeœniej okreœlany jako
lymphoepithelioma, z uwagi na bogat¹ komponentê limfocytów w masie guza [7].
W raku nosowej czêœci gard³a infekcja wirusem Epsteina-Barra (EBV) uznana jest za dominuj¹cy czynnik stymuluj¹cy
proces powstania nowotworu. W raku ustnej i krtaniowej czêœci gard³a dominuj¹cymi czynnikami stymuluj¹cymi kancerogenezê s¹ sk³adniki dymu tytoniowego i alkohol. W tych dwóch
lokalizacjach narz¹dowych ryzyko wyst¹pienia drugiego ogniska nowotworowego (podobnie, jak w raku jamy ustnej i krtani)
siêga 25% w odleg³ej obserwacji (ok. 4% w skali roku) [8, 9].
Zaawansowanie miejscowe nowotworów gard³a
(wg AJCC 2002) [10]
Tx nie mo¿na oceniæ guza pierwotnego
T0 nie stwierdza siê obecnoœci guza pierwotnego
Tis nowotwór przedinwazyjny
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Czêœæ nosowa (gard³o górne)
T1 guz ograniczony do czêœci nosowej gard³a
T2 guz nacieka tkanki miêkkie
T2a guz nacieka czêœæ ustn¹ gard³a i/lub jamê nosa bez szerzenia siê do przestrzeni przygard³owej
T2b guz szerzy siê do przestrzeni przygard³owej
T3 guz nacieka struktury kostne i/lub zatoki przynosowe
T4 guz szerzy siê œródczaszkowo i/lub nacieka nerwy
czaszkowe, dó³ podskroniowy, gard³o dolne, oczodó³,
miêœnie ¿wacze
Czêœæ ustna (gard³o œrodkowe)
T1 guz nieprzekraczaj¹cy 2 cm w najwiêkszym wymiarze
T2 guz nieprzekraczaj¹cy 4 cm w najwiêkszym wymiarze
T3 guz przekracza 4 cm w najwiêkszym wymiarze
T4a guz nacieka krtañ, g³êbokie miêœnie jêzyka, m. skrzyd³owy przyœrodkowy, podniebienie twarde oraz ¿uchwê
T4b guz nacieka m. skrzyd³owy boczny, wyrostek skrzyd³owaty, boczn¹ czêœæ nosogard³a, podstawê czaszki, têtnicê szyjn¹ wewnêtrzn¹
Czêœæ krtaniowa (gard³o dolne)
T1 guz ograniczony do jednej okolicy, nieprzekraczaj¹cy 2
cm w najwiêkszym wymiarze
T2 guz szerz¹cy siê poza jedn¹ okolicê bez unieruchomienia fa³dów g³osowych, nieprzekraczaj¹cy 4 cm w najwiêkszym wymiarze
T3 guz przekracza 4 cm w najwiêkszym wymiarze, unieruchamia po³owê krtani
T4a guz nacieka s¹siaduj¹ce tkanki (chrz¹stkê tarczowat¹,
pierœcieniowat¹, tarczycê, koœæ gnykow¹, prze³yk, tkanki miêkkie szyi)
T4b guz nacieka przestrzeñ przedkrêgos³upow¹, têtnicê
szyjn¹ wspóln¹/wewnêtrzn¹ lub przechodzi do œródpiersia
Piœmiennictwo
1. Krajowy Rejestr Nowotworów: http://148.81.190.231/coi.
2. Szmeja Z, Betlejewski S, Gierek T i wsp. Nowotwory z³oœliwe gard³a w latach 1992–2001. Otolaryngol Pol 2005; 59: 43-7.
3. Bieñ S, Kamiñski B, ¯y³ka S i wsp. Ewolucja obrazu epidemiologicznego
i klinicznego raka krtani i krtaniowej czêœci gard³a w Polsce w latach
1991–2201. Otolaryngol Pol 2005; 59: 169-82.
4. Lindberg RD. Distribution of cervical lymph node metastases from squamous cell carcinoma of the upper respiratory and digestive tracts. Cancer
1972; 29: 1446-54.
5. Werner JA, Kim Davis R. Metastases in Head and Neck Cancer. Springer,
Berlin 2004.
6. Bieñ S [red.]. Rozpoznawanie i leczenie przerzutów nowotworowych
do wêz³ów ch³onnych g³owy i szyi. Alfa-medica press, Bielsko-Bia³a 2005.
7. Olborski B. Jama nosowa, zatoki przynosowe i nosogard³o. Krtañ i gard³o
dolne. W: Nowotwory. Zarys patologii onkologicznej. Kordek R i wsp. [red.].
Zak³ad Patologii Nowotworów AM w £odzi. £ódŸ 2001; 28-38, 39-43.
8. Boysen M, Loven JO. Second malignant neoplasms in patients with head
and neck squamous cell carcinomas. Acta Oncol 1993; 32: 283-98.
9. Larson J, Adams G, Fattah HA. Survival statistics for multiple primaries in
head and neck cancer. Otolaryngol Head Neck Surg 1990; 103: 14-20.
10. American Joint Committee on Cancer. AJCC Cancer Staging Handbook,
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T1-3, N1-3, M1

T3-4 N0-3 M0

T1-2 N1-3 M0

T1-2 N0 M0

chemioterapia

konformalna teleradioterapia guza
pierwotnego i przerzutów do w.ch. szyi
elektywna teleradioterapia uk³adu
ch³onnego szyi strona prawa i lewa

jednoczesna radiochemioterapia lub
chemioterapia indukcyjna i radioterapia

konformalna teleradioterapia guza
pierwotnego
elektywna teleradioterapia uk³adu
ch³onnego szyi strona prawa i lewa

* KT z kontrastem/MR ca³ego gard³a i podstawy czaszki dla oceny rozleg³oœci ogniska pierwotnego
** zalecana w przypadkach: mnogich nowotworów pierwotnych

7. konsultacja
neurologa
i okulisty

6.
panendoskopia**
– ezofagoskopia,
– bronchoskopia

5.
konsultacja
anestezjologa

4.
RTG klatki
piersiowej

3.
KT z
kontrastem/MR*

2.
USG szyi

1.
endoskopia nosa,
fiberoskopia +
wycinek do
badania histopat.

rozpoznawanie
i przygotowanie
chorego

Zalecenia postêpowania w przypadku raka – CZÊŒCI NOSOWEJ GARD£A

radioterapia w przypadku ca³kowitej, trwa³ej
odpowiedzi na chemioterapiê

ca³kowita regresja guza szyi – obserwacja

guz resztkowy na szyi – chirurgia ratuj¹ca

regresja ogniska pierwotnego – obserwacja

brak regresji lub nawrót guza pierwotnego
– próba leczenia ratuj¹cego: brachyterapia
lub radiochirurgia +/- chemioterapia

przerzuty w wêz³ach ch³onnych szyi
– radykalna operacja wêz³owa jedno
lub obustronna

regresja ogniska pierwotnego – obserwacja

brak regresji lub nawrót guza pierwotnego:
brachyterapia lub radiochirurgia +/jednoczesna chemioterapia
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T4b N+

T3, N0-3
T4a N0

T2

T1

N2c

N2a-b
N3

N1

N0

N+

N0

N+

radioterapia paliatywna lub jednoczesna radiochemioterapia***

3) indukcyjna chemioterapia

2) jednoczesna radiochemioterapia

1) leczenie chirurgiczne (margines minimum 1 cm);
preferowane przy nacieku koœci z dostêpu przez:
– rozszczepienie ¿uchwy (jêzyk, migda³ek
podniebienny),
– faryngotomiê boczn¹ (migda³ek),
+ czêœciowa resekcja ¿uchwy + zabieg
rekonstrukcyjny z wykorzystaniem p³atów
uszypu³owanych lub wolnych

konformalna radioterapia jw.

leczenie chirurgiczne (margines minimum 1 cm) –
usuniêcie zmiany z dostêpu poprzez:
– rozszczepienie ¿uchwy (jêzyk, migda³ek
podniebienny),
– faryngotomiê boczn¹ (migda³ek),
– plastyka ubytku – operacja rekonstrukcyjna

konformalna radioterapia: (N0) IMRT +/brachyterapia (preferowana w ognisku na nasadzie
jêzyka) i profilaktyczna w.ch. szyi region II–III;
(N1) IMRT guza pierwotnego i przerzutu +
profilaktyczna w.ch. szyi region I–V;
(N2-3) jak w N1 jednoczeœnie z chemioterapi¹

leczenie chirurgiczne – usuniêcie zmiany z dostêpu
wewn¹trzustnego; margines minimum 1 cm

N0

obecne czynniki ryzyka

1 wêze³ pozytywny
bez czynników ryzyka

pN+

pN-

obecne czynniki ryzyka

obustronna radykalna operacja
wêz³owa

radykalna jedno/obustronna
operacja wêz³owa

czynniki ryzyka:
1) mnogie przerzutowe wêz³y ch³onne,
2) ECS,
3) naciek szerz¹cy siê wzd³u¿
perineurium/zatory komórek
nowotworowych w naczyniach
ch³onnych,
4) rak w linii ciêcia lub niedostateczne
marginesy operacyjne

uzupe³niaj¹ca
radioterapia lub
radiochemioterapia

radioterapia lub
radiochemioterapia

uzupe³niaj¹ca
radioterapia

obserwacja

radioterapia lub
radiochemioterapia

uzupe³niaj¹ca
radioterapia opcjonalnie

uzupe³niaj¹ca radioterapia w przypadku
obecnoœci czynników ryzyka

obserwacja

1 wêze³ pozytywny
bez czynników ryzyka

pN+

pN-

uzupe³niaj¹ca radioterapia na lo¿ê po guzie +
postêpowanie w przypadku wêz³ów N0 jak w T2

radykalna operacja
wêz³owa

elektywna operacja wêz³owa
(region I, II, III)

radykalna operacja
wêz³owa

elektywna operacja
wêz³owa (region I, II, III)

* KT/MR z ocen¹ krtani (przestrzeñ oko³og³oœniowa, przednag³oœniowa, naciekanie chrz¹stek krtani) przy kwalifikacji do operacji oszczêdzaj¹cych w przypadkach w¹tpliwoœci w ocenie T
** zalecana w przypadkach: nowotwór krtani jest drugim nowotworem pierwotnym, nowotwór okolicy nadg³oœniowej przekracza anatomiczne granice narz¹du, ocena okolicy zapierœciennej
przy podejrzeniu naciekania prze³yku
*** œciœle wybrane przypadki

8.
panendoskopia **
– ezofagoskopia
– bronchoskopia

7.
konsultacja
anestezjologa/
internisty

6.
RTG klatki
piersiowej

5.
ocena
uzêbienia/sanacja
jamy ustnej

4.
zdjêcie
panoramiczne
¿uchwy

3.
KT/MR*

2.
USG szyi

1.
wycinek do
badania histopat.

rozpoznawanie
i przygotowanie
chorego

Zalecenia postêpowania w przypadku raka USTNEJ CZÊŒCI GARD£A
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brak ca³kowitej regresji
ogniska pierwotnego

ca³kowita regresja
ogniska pierwotnego

* istniej¹ na œwiecie oœrodki zalecaj¹ce elektywn¹ radykaln¹ operacjê wêz³ow¹

radiochemioterapia

radioterapia

Dla raka USTNEJ CZÊŒCI GARD£A

pierwotny stopieñ
zaawansowania guza
szyi N2-3

pierwotny stopieñ
zaawansowania guza
szyi N1

rozwa¿yæ chirurgiê ratuj¹c¹

ca³kowita regresja
guza szyi

przetrwa³y guz szyi

obserwacja poparta
badaniami obrazowymi*

obserwacja

radykalna operacja
wêz³owa
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T4 b

T4a N0-3

T3

Wybrane
T2,

leczenie paliatywne lub jednoczesna radiochemioterapia***

jednoczesna radiochemioterapia

uzupe³niaj¹ca radioterapia
lub radiochemioterapia

leczenie chirurgiczne ogniska pierwotnego + obustronna
radykalna operacja wêz³owa, jak w T2 i T3

radykalna operacja wêz³owa
jedno/obustronna

pN+

pN-

pN+

pN-

elektywna operacja wêz³owa
(region II, III)

zalecane przy niereskcyjnym
nacieku bocznej œciany gard³a
za³¹cznik 1.

N2-3

N1

N0

radykalna operacja wêz³owa
jedno/obustronna

elektywna operacja wêz³owa
(region II, III, IV)

radykalna operacja
wêz³owa

elektywna operacja
wêz³owa (region II, III, IV)

(2) indukcyjna chemioterapia

(1) jednoczesna radiochemioterapia

leczenie oszczêdzaj¹ce:

leczenie chirurgiczne: laryngektomia ca³kowita +
resekcja p³ata tarczycy po stronie guza
+ czêœciowa resekcja nasady jêzyka
+ czêœciowa faryngektomia
+ ezofagektomia/faryngektomia z zabiegiem
rekonstrukcyjnym z wykorzystaniem p³atów
uszypu³owanych lub wolnych

N+

N0

N+

N0

* KT z kontrastem/MR z ocen¹ ogniska pierwotnego w przypadkach w¹tpliwoœci w ocenie T
** zalecana w przypadkach: nowotwór krtani jest drugim nowotworem pierwotnym, nowotwór okolicy nadg³oœniowej przekracza anatomiczne granice narz¹du,
ocena okolicy zapierœciennej przy podejrzeniu naciekania prze³yku
*** œciœle wybrane przypadki

6.
panendoskopia **
– ezofagoskopia
– bronchoskopia

5.
konsultacja
anestezjologa/
internisty

4.
RTG klatki
piersiowej

3.
KT/MR*

konformalna teleradioterapia: (T2N0)
przyspieszona guza pierwotnego + profilaktyczna
w.ch. szyi (region II-V); (T2N+) jednoczesna
z chemioterapi¹

leczenie chirurgiczne: laryngektomia ca³kowita +
czêœciowa faryngektomia

2.
USG szyi

T2

konformalna teleradioterapia: radykalna guza
pierwotnego i ew. przerzutów do w.ch. szyi +
profilaktyczna w.ch. szyi (region II–V)

T1

chirurgia oszczêdzaj¹ca (w wybranych
przypadkach):
– chirurgia endoskopowa (laser CO2)
– czêœciowa laryngo-faryngektomia z dojœcia
zewnêtrznego

1.
mikrolaryngoskopia + wycinek do
badania histopat.

rozpoznawanie
i przygotowanie
chorego

Zalecenia postêpowania w przypadku raka KRTANIOWEJ CZÊŒCI GARD£A

uzupe³niaj¹ca radioterapia
w wypadku obecnoœci
czynników ryzyka:
1) mnogie wêz³y ch³onne,
2) ECS,
3) rak w linii ciêcia lub
niedostateczne marginesy
operacyjne,
4) naciek podg³oœniowy,
5) uprzednia tracheotomia,
6) cecha T4

uzupe³niaj¹ca
radioterapia lub
radiochemioterapia

uzupe³niaj¹ca
radioterapia lub
radiochemioterapia

obserwacja

uzupe³niaj¹ca
radioterapia
w przypadku
obecnoœci
czynników
ryzyka

obserwacja
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* Istniej¹ na œwiecie oœrodki zalecaj¹ce elektywn¹ radykaln¹ operacjê wêz³ow¹

leczenie paliatywne

brak ca³kowitej regresji
ogniska pierwotnego

jednoczesna
radiochemioterapia

T4
z³y stan ogólny/wysokie
ryzyko zabiegu

ca³kowita regresja
ogniska pierwotnego

radioterapia

Dla raka KRTANIOWEJ CZÊŒCI GARD£A

pierwotny stopieñ
zaawansowania guza
szyi N2-3

pierwotny stopieñ
zaawansowania guza
szyi N1

leczenie paliatywne

obserwacja poparta
badaniami
obrazowymi*

obserwacja

radykalna operacja wêz³owa

chirurgia ratuj¹ca + operacja
wêz³owa w razie potrzeby

ca³kowita regresja
guza szyi

przetrwa³y guz szyi
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czêœciowa regresja
ogniska pierwotnego

ca³kowita regresja
guza szyi

przetrwa³y guz szyi

chirurgia ratuj¹ca (laryngektomia
ca³kowita + operacja wêz³owa
w razie potrzeby)

2) jednoczesna z chemioterapi¹

niedostateczna regresja
ogniska pierwotnego

* Istniej¹ na œwiecie oœrodki zalecaj¹ce elektywn¹ radykaln¹ operacjê wêz³ow¹

ocena odpowiedzi
guza pierwotnego
i przerzutów po
podaniu 2–3 cykli,
na podstawie badañ
endoskopowych
i obrazowych
(TK/MR/USC)

indukcyjna
chemioterapia

ca³kowita
lub
czêœciowa
regresja
ogniska
pierwotnego

konformalna teleradioterapia:
1) przyspieszona guza
pierwotnego i przerzutów +
profilaktyczna uk³adu
chlonnego szyi;

OdpowiedŸ po indukcyjnej chemioterapii dla raków KRTANIOWEJ CZÊŒCI GARD£A T3 N 0-3

Za³¹cznik 1.

obserwacja poparta
badaniami
obrazowymi*

obserwacja

radioterapia uzupe³niaj¹ca

chirurgia ratuj¹ca (laryngektomia ca³kowita
+ ewentualnie czêœciowa faryngektomia
+ operacja wêz³owa w razie potrzeby)

pierwotny stopieñ
zaawansowania guza
szyi N2-3

pierwotny stopieñ
zaawansowania guza
szyi N1

radykalna operacja wêz³owa

Rak jamy ustnej i wargi
Zalecenia postêpowania w przypadkach raka jamy
ustnej i wargi przedstawiono na 2 planszach, poprzedzono krótkim wprowadzeniem i dok³adn¹ charakterystyk¹ TNM.
Nowotwory z³oœliwe jamy ustnej (C02–C06) i wargi (C00), stanowi¹ce w klasyfikacji TNM jedn¹ wspóln¹ grupê narz¹dow¹, stanowi¹ w Polsce 26% ogó³u rejestrowanych z³oœliwych nowotworów w obrêbie g³owy i szyi [1]. Granicê tak ujêtej lokalizacji narz¹dowej
stanowi od przodu linia oddzielaj¹ca czerwieñ wargow¹ od skóry warg, od ty³u zaœ linia odgraniczaj¹ca podniebienie twarde i podniebienie miêkkie, umowna linia
oddzielaj¹ca okolic¹ zatrzonowcow¹ i ³uk podniebienno-jêzykowy i w obrêbie jêzyka linia biegn¹ca wzd³u¿
brodawek okolonych [2].
W 2003 r. zarejestrowano w Polsce 1512 nowych zachorowañ i 850 zgonów z powodu z³oœliwych nowotworów jamy ustnej i wargi. Na raka jamy ustnej czêœciej zapadaj¹ mê¿czyŸni (M:K=3,1:1,0), a szczyt zachorowañ
przypada na przedzia³y wieku 50–59 i 60–69. Jedynie
w odniesieniu do raka wargi dominuj¹ zachorowania
u pacjentów starszych (65–84 lat) [1]. Najczêstsze lokalizacje raka jamy ustnej to jêzyk, dno jamy ustnej i warga
dolna [3]. Najgorzej rokuj¹ chorzy z ogniskiem pierwotnym w obrêbie jêzyka i dna jamy ustnej. Ju¿ w chwili
zg³oszenia w ponad 50% przypadków stwierdzane s¹
u nich przerzuty do regionalnych wêz³ów ch³onnych, tj.
wêz³ów I, II i III regionu szyi, przy czym dla wargi górnej i b³ony œluzowej policzka dodatkowo do wêz³ów twarzowych i przyuszniczych [3–5]. Podstawowym czynnikiem determinuj¹cym skutecznoœæ leczenia w raku jamy
ustnej jest stopieñ zaawansowania miejscowego i klinicznego choroby. Mimo relatywnie ³atwej diagnostyki (ogl¹danie, palpacja), odsetek przypadków diagnozowanych
w znacznym stopniu zaawansowania klinicznego choroby jest wysoki (brak aktualnych polskich danych).
Na przestrzeni ostatnich 20 lat (1984–2003) obserwuje siê niewielki spadek bezwzglêdnej liczby zachorowañ w tej grupie nowotworów (1702 w 1984 r.; 1512
w 2003 r.), mimo i¿ w tym samym okresie ogólna liczba zachorowañ w grupie nowotworów z³oœliwych g³owy i szyi wzros³a z 5086 przypadków w 1984 r.,
do 5812 w 2003 r. [1].
Rak p³askonab³onkowy (Carcinoma planoepitheliale) stanowi ok. 95% przypadków raka jamy ustnej.
Rak brodawkowaty (Carcinoma verrucosum) i inne
formy raka nab³onkowego i gruczo³owego (z drobnych
gruczo³ów œlinowych jamy ustnej) wystêpuj¹ sporadycznie [3, 5]. Istotnym elementem obrazu klinicznego
w raku jamy ustnej jest mo¿liwoœæ wieloogniskowego
wzrostu nowotworu w tej lokalizacji narz¹dowej i wy-
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sokie ryzyko wspó³istnienia b¹dŸ metachronicznego
wyst¹pienia drugiego ogniska pierwotnego. Ryzyko drugiego ogniska u pacjentów po leczeniu raka jamy ustnej
oceniane jest na ok. 4% w skali ka¿dego roku [6, 7].
Zaawansowanie miejscowe nowotworu jamy ustnej
i wargi (wg AJCC 2002) [2]
Tx nie mo¿na oceniæ guza pierwotnego
T0 nie stwierdza siê obecnoœci guza pierwotnego
Tis nowotwór przedinwazyjny
T1

guz nieprzekraczaj¹cy 2 cm w najwiêkszym wymiarze
T2 guz nieprzekraczaj¹cy 4 cm w najwiêkszym wymiarze
T3 guz przekracza 4 cm w najwiêkszym wymiarze
T4 (warga) guz przekracza korow¹ warstwê koœci, nacieka nerw zêbodo³owy dolny, dno jamy ustnej lub
skórê twarzy (policzka lub nosa)
T4a (jama ustna) guz nacieka struktury otaczaj¹ce (poprzez korow¹ warstwê koœci g³êbokie zewnêtrzne
miêœnie jêzyka: bródkowo-jêzykowy, gnykowo-jêzykowy, podniebienno-jêzykowy, rylcowo-jêzykowy, zatokê szczekow¹, skórê twarzy)
T4b guz nacieka ¿wacze, wyrostek skrzyd³owaty, podstawê czaszki i/lub têtnicê szyjn¹ wewnêtrzn¹
Piœmiennictwo
1. Krajowy Rejestr Nowotworów: http://148.81.190.231/coi.
2. American Joint Committee on Cancer. AJCC Cancer Staging Handbook,
sixth Edition. Greene FL i wsp. [red.]. Springer, New York 2002.
3. Jasionek-Kupnicka D. Jama ustna i gard³o œrodkowe. W: Nowotwory.
Zarys patologii onkologicznej. Kordek R i wsp. [red.]. Zak³ad Patologii
Nowotworów AM w £odzi. £ódŸ 2001, 58-65.
4. Bieñ S [red.]. Rozpoznawanie i leczenie przerzutów nowotworowych
do wêz³ów ch³onnych g³owy i szyi. Alfa-medica press, Bielsko-Bia³a 2005.
5. Kowalik S, Halczy-Kowalik L [red.]. Rak jamy ustnej. Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Medycznej, Szczecin 2001.
6. Boysen M, Loven JO. Second malignant neoplasms in patients with head
and neck squamous cell carcinomas. Acta Oncol 1993; 32: 283-98.
7. Larson JT, Adams GL, Fattah HA. Survival statistics for multiple primaries in
head and neck cancer. Otolaryngol Head Neck Surg 1990; 103: 14-20.
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T3 N1-3

T3 N0

T2

T1

jednoczesna radiochemioterapia

leczenie chirurgiczne jw. (preferowane)

leczenie chirurgiczne (preferowane przy
naciekaniu koœci) margines minimum 1 cm
– rozszczepienie i ew. resekcja ¿uchwy
(jêzyk, migda³ek),
– faryngotomia boczna (migda³ek),
+ zabieg rekonstrukcyjny z wykorzystaniem
p³atów uszypu³owanych lub wolnych
+ jedno/obustronna elektywna operacja
wêz³owa (region I, II, III)

(T2N0) konformalna radioterapia: IMRT lub
brachyterapia (preferowana na jêzyku i b³onie
œluzowej policzka) + profilaktyczna w.ch. szyi
region I–II (III i IV***)

leczenie chirurgiczne (margines minimum
1 cm) – usuniêcie zmiany z dostêpu poprzez:
– rozszczepienie ¿uchwy,
– bukofaryngotomiê,
– czêœciow¹ resekcjê ¿uchwy + plastykê ubytku

(T1N0) konformalna radioterapia: IMRT
lub brachyterapia guza pierwotnego
+ profilaktyczna w.ch. szyi region I–II
(III i IV***)

leczenie chirurgiczne – usuniêcie zmiany
z dostêpu wewn¹trzustnego; margines
minimum 1 cm

* KT z kontrastem/MR dla oceny ogniska pierwotnego przy w wypadkach w¹tpliwoœci w ocenie T
** zalecana w przypadkach: drugich nowotworów pierwotnych
*** w przypadkach raka ruchomej czêœci jêzyka

8.
panendoskopia **
– ezofagoskopia
– bronchoskopia

7.
konsultacja
anestezjologa/
internisty

6.
RTG klatki
piersiowej

5.
sanacja uzêbienia

4.
zdjêcie
panoramiczne
¿uchwy

3.
KT/MR*

2.
USG szyi

1.
wycinek do
badania histopat.

rozpoznawanie
i przygotowanie
chorego

Zalecenia postêpowania w przypadku raka JAMY USTNEJ

radykalna operacja
wêz³owa jedno- lub
obustronna

elektywna operacja wêz³owa
(region I, II, III)

radykalna operacja
wêz³owa

elektywna operacja
wêz³owa (region I, II, III)

N2c

N2a-b
N3

N1

obustronna radykalna
operacja wêz³owa

radykalna operacja
wêz³owa jedno- lub
obustronna

uzupe³niaj¹ca radioterapia
lub radiochemioterapia

uzupe³niaj¹ca
radioterapia

obecne czynniki ryzyka

1 wêze³ pozytywny
bez czynników ryzyka

czynniki ryzyka:
1) mnogie przerzutowe wêz³y ch³onne,
2) ECS,
3) naciek szerz¹cy siê wzd³u¿
perineurium/zatory komórek
nowotworowych w naczyniach
ch³onnych,
4) rak w linii ciêcia lub niedostateczne
marginesy operacyjne

uzupe³niaj¹ca radioterapia na
pola szyjne na lo¿ê po guzie
lub radiochemioterapia

radiochemioterapia

uzupe³niaj¹ca
radioterapia na pola
szyjne na lo¿ê po guzie

uzupe³niaj¹ca radioterapia w przypadku
obecnoœci czynników ryzyka

obecne czynniki ryzyka

1 wêze³ pozytywny
bez czynników ryzyka

uzupe³niaj¹ca radioterapia w przypadku
obecnoœci czynników ryzyka

uzupe³niaj¹ca radioterapia na lo¿ê po guzie +
postêpowanie w przypadku wêz³ów N0 jak w T2

N+

N0

N+

N0
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T4
z³y stan ogólny/wysokie
ryzyko zabiegu

jednoczesna
radiochemioterapia

leczenie chirurgiczne
+ radioterapia

* istniej¹ na œwiecie oœrodki zalecaj¹ce elektywn¹ radykaln¹ operacjê wêz³ow¹

T4 N0-3

Dla raka JAMY USTNEJ

leczenie paliatywne

brak ca³kowitej regresji
ogniska pierwotnego

ca³kowita regresja
ogniska pierwotnego

pierwotny stopieñ
zaawansowania guza
szyi N2-3

pierwotny stopieñ
zaawansowania guza
szyi N1

leczenie paliatywne

obserwacja poparta
badaniami
obrazowymi*

obserwacja

radykalna operacja wêz³owa

chirurgia ratuj¹ca + operacja
wêz³owa w razie potrzeby

ca³kowita regresja
guza szyi

przetrwa³y guz szyi
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T1-4 N1-3

oraz

T3, T4 N0

T1-T2
N0

radioterapia
i/lub
brachyterapia

leczenie
chirurgiczne:

N2c

N1
N2a-b
N3

N0

teleradioterapia i/lub brachyterapia

chirurgiczne usuniêcie zmiany

* je¿eli s¹ cechy kliniczne sugeruj¹ce naciekanie okostnej czy koœci

6.
sanacja jamy
ustnej

5.
konsultacja
anestezjologa/
internisty

4.
RTG klatki
piersiowej

3.
zdjêcie
panoramiczne
¿uchwy/KT/MR*

2.
USG szyi

1.
wycinek do
badania histopat.

rozpoznawanie
i przygotowanie
chorego

Zalecenia postêpowania w przypadku raka WARGI

obserwacja

usuniêcie guza + rekonstrukcja oraz obustronna
radykalna operacja wêz³owa

usuniêcie guza + rekonstrukcja oraz ipsilateralna
radykalna operacja wêz³owa + kontralateralna
selektywna operacja wêz³owa

usuniêcie guza + rekonstrukcja oraz jedno- lub
obustronna elektywna operacja wêz³owa (region
I, II, III)

brak czynników ryzyka

uzupe³niaj¹ca
radioterapia
opcjonalnie
zalecana uzupe³niaj¹ca radioterapia w przypadku
obecnoœci czynników ryzyka:
1) mnogie wêz³y ch³onne,
2) ECS,
3) rak w linii ciêcia lub niedostateczne marginesy
operacyjne,
4) naciek perineurium, zatory komórek
nowotworowych w naczyniach krwionoœnych
lub ch³onnych,
5) cecha T4

1 przerzutowy wêze³ ch³onny
bez obecnoœci czynników ryzyka

uzupe³niaj¹ca radioterapia

ponowna operacja lub radioterapia

naciek perineurium/zatory komórek
nowotworowych w naczyniach
ch³onnych/krwionoœnych

pozytywne marginesy
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T3-4

T1-2 N0

brak regresji ogniska
pierwotnego

ca³kowita regresja
ogniska pierwotnego

brak ca³kowitej regresji lub wznowa
miejscowa po radioterapii

* istniej¹ na œwiecie oœrodki zalecaj¹ce elektywn¹ radykaln¹ operacjê wêz³ow¹

Dla raka WARGI

chirurgia ratuj¹ca + operacja
wêz³owa wed³ug wskazañ

ca³kowita regresja
guza szyi

przetrwa³y guz szyi

usuniêcie chirurgiczne
+ rekonstrukcja

pierwotny stopieñ
zaawansowania guza
szyi N2-3

pierwotny stopieñ
zaawansowania guza
szyi N1

obserwacja poparta
badaniami
obrazowymi*

obserwacja

radykalna operacja wêz³owa

Rak szczêki i rak kompleksu
nosowo-sitowego
System TNM rozdziela jako oddzielne lokalizacje
narz¹dowe raka szczêki i raka kompleksu nosowo-sitowego (nasoethmoid complex), ale w praktyce, z punktu
widzenia epidemiologii i diagnostyki, nowotwory te
rozpatrywane s¹ jako jedna grupa (sinonasal malignancies SNM). S¹ to rzadkie guzy, zlokalizowane w rejonie
anatomicznym o bardzo skomplikowanej budowie,
czêsto przez d³ugi czas objawowo nieme b¹dŸ przebiegaj¹ce pod mask¹ stanów zapalnych i dlatego rozpoznawane najczêœciej w stadium miejscowego zaawansowania T3 i T4. Guzy te s¹siaduj¹ ze strukturami wa¿nymi dla ¿ycia i w wielu przypadkach postulat radykalnej resekcji onkologicznej jest trudny do osi¹gniêcia,
a kalectwo funkcjonalne i oszpecenie zewnêtrzne jest
trudne do zaakceptowania przez chorego.
W 2003 r. zarejestrowano w Polsce 215 nowych zachorowañ i 105 zgonów z powodu SNM (C31 + C30)
[1], ale w grupie tej (C30) liczone s¹ równie¿ bardzo
rzadkie nowotwory z³oœliwe ucha œrodkowego. Stosunek mê¿czyzn do kobiet M:K=2:1, a szczyt zachorowañ przypada na 6. i 7. dekadê ¿ycia. Oko³o 50–70%
guzów z³oœliwych jam nosa i zatok przynosowych zlokalizowanych jest w zatoce szczêkowej, 15–30% w jamie nosa i 10–20% w b³êdniku sitowym [2, 3], ale
w znacznym odsetku przypadków trudno ustaliæ punkt
wyjœcia procesu nowotworowego, z uwagi na wysokie
zaawansowanie miejscowe. Wœród SNM istotn¹ klinicznie grupê (ok. 15%) stanowi¹ guzy przerzutowe
do masywu szczêkowo-sitowego i s¹ to najczêœciej
przerzuty z raka piersi, prostaty i nerki [2–4].
Udokumentowanym, zawodowym czynnikiem ryzyka rozwoju SNM jest ekspozycja na py³ drzewny
(drewno twarde), prowadz¹ca do rozwoju gruczolakoraka w obrêbie b³êdnika sitowego. Inne, s³abiej uwarunkowane czynniki ryzyka, to kontakt z py³em drewna
miêkkiego, oparami aluminium i niklu, praca w przemyœle garbarskim, skórnym, tekstylnym, konserwacji
¿ywnoœci i kontakt ze œrodkami ochrony roœlin w rolnictwie [3, 4]. Niezawodowym czynnikiem ryzyka rozwoju raka p³askonab³onkowego w obrêbie jam nosa i zatok
przynosowych jest palenie tytoniu [2, 4]. Rola wirusa
brodawczaka typu ludzkiego (Human Papilloma virus
– HPV) w transformacji nowotworowej nab³onka jam
nosa i zatok jest coraz czêœciej udokumentowana (identyfikacja DNA wirusa z tkanki nowotworu) [5, 6].
Zwi¹zek infekcji wirusem Epsteina-Barra (EBV)
z SNM ma istotne znaczenie jedynie w odniesieniu
do niezró¿nicowanych form raka i ch³oniaków typu
NK/T-cell [4].

S30

Ryzyko transformacji brodawczaków w obrêbie
nosa i zatok w raka p³askonab³onkowego zale¿y wyraŸnie od typu brodawczaka. Brodawczaki egzofityczne
czy grzybiaste (exophytic papilloma, fungiform papilloma), mimo tendencji do odrostów, z regu³y nie ulegaj¹ zez³oœliwieniu. Brodawczaki odwrócone (inverted
papilloma) rozwijaj¹ce siê najczêœciej na bocznej œcianie nosa czy w zatoce szczêkowej, czêsto daj¹ce nawroty, mimo pozornie radykalnej resekcji, mog¹ transformowaæ w raka w ok. 5–10% [2, 4, 6].
Bardzo du¿e zró¿nicowanie morfologiczne SNM
mo¿na przyrównaæ jedynie do mnogoœci form histologicznych guzów gruczo³ów œlinowych. International
Histological Classification of Tumours (WHO) [7] wymienia w obrêbie nosa i zatok przynosowych 44 rozpoznania histopatologiczne nowotworów z³oœliwych,
gdzie grup¹ dominuj¹c¹ s¹ nowotwory nab³onkowe.
Najczêœciej rozpoznawane nowotwory z³oœliwe
w obrêbie jam nosa i zatok przynosowych [2–4, 7]
A. Ca planoepitheliale keratodes (keratinizing squamous
cell carcinoma), rak p³askonab³onkowy rogowaciej¹cy – ICD-0 8070/3 (40–50%),
B. Ca planoepitheliale akeratodes (cylindrical cell carcinoma, transitional type carcinoma), rak p³askonab³onkowy nierogowaciej¹cy – ICD-0 8121/3 (<10%),
C. Adenocarcinoma, gruczolakorak – ICD-0 8140/3;
(intestinal type adenocarcinoma of sinonasal tract),
rak gruczo³owy typu jelitowego w obrêbie nosa i zatok – ICD-0 8144/3 (13–19%),
D. Adenoid cystic carcinoma (cylindroma), rak gruczo³owato-torbielowaty – ICD-0 8200/3 (6–10%),
E. Olfactory neuroblastoma (esthesioneuroblastoma),
nerwiak wêchowy zarodkowy – ICD-0 9522/3
(<5%),
F. Melanoma malignum, czerniak z³oœliwy – ICD-0
8720/3 (10%),
G. Grupa ch³oniaków (Non-Hodgkin lymphomas)
– ICD-0 9591/3; extramedullary plasmocytoma
– ICD-0 9731/3; midline malignant reticulosis
– ICD-0 9702/3, histiocytic lymphoma – ICD-0
9723/3; Hodgkin disease – ICD-0 9650/3 (ogó³em
>10%),
H. Rhabdomyosarcoma miêœniakomiêsak pr¹¿kowanokomórkowy (najczêœciej diagnozowany ³¹cznotkankowy nowotwór z³oœliwy u dzieci) <5%.
Przerzuty do regionalnych wêz³ów w SNM wystêpuj¹ rzadko (ok. 10%) [8]. G³ównie przy zaawansowaniu
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miejscowym T3 i T4, prowadz¹cym do naciekania raka
poza obrêb jam nosa i zatok, pojawiaj¹ siê najczêœciej
w I, II, III i V regionie. Problemem jest potencjalna
obecnoœæ przerzutów do wêz³ów zagard³owych, gdzie
skutecznoœæ zarówno radioterapii, jak i chirurgii jest
ograniczona.
Zaawansowanie miejscowe nowotworów zatoki szczêkowej (wg AJCC 2002) [9]
Tx – nie mo¿na oceniæ guza pierwotnego
T0 – nie stwierdza siê obecnoœci guza pierwotnego
Tis – nowotwór przedinwazyjny
T1 – guz ograniczony do b³ony œluzowej zatoki szczêkowej bez naciekania i niszczenia koœci
T2 – guz nacieka lub niszczy koœæ obejmuj¹c podniebienie twarde i/lub przewód œrodkowy nosa, nie penetruje na tyln¹ œcianê zatoki i wyrostki skrzyd³owe
T3 – guz nacieka jedn¹ z wymienionych poni¿ej struktur: koœæ tylnej œciany zatoki szczêkowej, tkankê
podskórn¹, œcianê doln¹ lub przyœrodkow¹ oczodo³u, dó³ skrzyd³owy, sitowie
T4a – guz nacieka zawartoœæ przedniego odcinka oczodo³u, skórê policzka, wyrostki skrzyd³owe, dó³
podskroniowy, blaszkê poziom¹ koœci sitowej,
zatokê klinow¹ lub czo³ow¹
T4b – guz nacieka jedn¹ z wymienionych poni¿ej
struktur: szczyt oczodo³u, oponê tward¹, œrodkowy dó³ czaszki, nerwy czaszkowe (poza V2),
czêœæ nosow¹ gard³a lub stok

Piœmiennictwo
1. http://148.81.190.231/krn/std.
2. Miller RH, Sturgis EM, Sutton CL. Neoplasms of the nose and paranasal
sinuses. W: Otorynolaryngology. Head and Neck Surgery. Ballanger JJ,
Snow JB [red.]. Williams and Wilkins, Baltimore 1996; 194-205.
3. Watkinson JC, Gaze MN, Wilson JA. Stell and Marans’s Head and Neck
Surgery. Butterworth-Heinemann, Oxford 2000.
4. Gõtte K, Hõrmann K. Sinonasal malignancy: What’s New. ORL 2004;
66: 85-97.
5. Hwang CS, Jang HS, Hong MK. Detection of human papilloma virus
(HPV) in sinonasal inverted papuillomas using polimerase chain reaction
(PCR). Am J Rhinol 1998; 12: 363-6.
6. Kashima HK, Kessis T, Hruban RH, et al. Human papillomavirus in sinonasal papillomas and squamous cell carcinoma. Laryngoscope 1992;
102: 973-6.
7. Shanmugaratnam K. Nasal cavity and paranasal sinuses. W: Histological typing of tumours of the Upper Respiratory Tract and Ear. WHO International Histological Classification of Tumours. 2nd ed. Shanmugaratnam K, Sobin LH [red.]. Springer, Berlin 1991.
8. Parkin DM, Whelan SL, Ferlay J, et al. Cancer Incidence in Five Continents, vol. VIII. International Agency for Research on Cancer, Lion 2002.
9. American Joint Committee on Cancer. AJCC Cancer Staging Handbook,
sixth Edition. Greene FL i wsp. [red.]. Springer, New York 2002.

Zaawansowanie miejscowe nowotworów jam nosa
i sitowia (wg AJCC 2002)
Tx – nie mo¿na oceniæ guza pierwotnego
T0 – nie stwierdza siê obecnoœci guza pierwotnego
Tis – nowotwór przedinwazyjny
T1 – guz ograniczony do jednej okolicy bez naciekania
koœci
T2 – guz obejmuje dwie okolice w pojedynczym regionie lub szerzy siê obejmuj¹c s¹siedni region w kompleksie nosowo-sitowym z lub bez naciekania koœci
T3 – guz nacieka œcianê doln¹ lub przyœrodkow¹ oczodo³u, zatokê szczêkow¹, podniebienie, blaszkê
poziom¹ koœci sitowej
T4a – guz nacieka jedn¹ z wymienionych poni¿ej
struktur: zawartoœæ przedniego odcinka oczodo³u, skórê nosa lub policzka, w niewielkim stopniu przedni dó³ czaszki, wyrostki skrzyd³owe,
zatokê klinow¹ lub czo³ow¹
T4b – guz nacieka jedn¹ z wymienionych poni¿ej
struktur: szczyt oczodo³u, oponê tward¹, œrodkowy dó³ czaszki, nerwy czaszkowe (poza V2),
czêœæ nosow¹ gard³a lub stok
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6.
konsultacja
chirurga
szczêkowego,
protetyka,
neurochirurga

5.
konsultacja
anestezjologa/
internisty

4.
RTG klatki
piersiowej

3.
USG szyi

2.
KT/MR

1.
rynoskopia/endoskopia nosa
+ wycinek do
badania histopat

rozpoznawanie
i przygotowanie
chorego

rozpoznane w nastêpstwie
nieradykalnego zabiegu
(polipektomia, FESS);
pozostawionego guza nie
stwierdza siê w badaniu
przedmiotowym,
obrazowym, endoskopowym

leczenie chirurgiczne (o ile mo¿liwe)

radioterapia konformalna

radioterapia konformalna

chemioradioterapia

uzupe³niaj¹ca radioterapia

uzupe³niaj¹ca radioterapia w przypadku
obecnoœci czynników ryzyka:
1) pozytywne marginesy operacyjne,
2) naciek perineurium

uzupe³niaj¹ca radioterapia

uzupe³niaj¹ca radioterapia przy
obecnoœci czynników ryzyka

– etmoidektomia z dostêpu drog¹ rynotomii bocznej
– etmoidektomia zewn¹trznosowa
– maksilektomia przyœrodkowa
– resekcja czaszkowo-twarzowa

– etmoidektomia wewn¹trznosowa FESS (w œciœle
wybranych przypadkach)
– etmoidektomia z dostêpu drog¹ rynotomii bocznej
– etmoidektomia zewn¹trznosowa
– maksilektomia przyœrodkowa
– resekcja czaszkowo-twarzowa

leczenie chirurgiczne
(metoda zalecana)

radioterapia konformalna

chemioradioterapia

radykalny zabieg
chirurgiczny

radykalny zabieg
chirurgiczny

rozpoznane w nastêpstwie
nieradykalnego zabiegu
(polipektomia, FESS):
– rak p³askonab³onkowy,
– rak niezró¿nicowany,
– gruczolakorak,
– guzy ma³ych gruczo³ów
œlinowych,
– miêsaki
widoczna pozostawiona
masa guza

T3, T4
dotychczas
nieleczone,
nieoperacyjne

T3, T4
dotychczas
nieleczone
operacyjne

T1, T2
dotychczas
nieleczone

radykalna radioterapia
konformalna IMRT

Zalecenia postêpowania w przypadku raka JAM NOSA i SITOWIA
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brak regresji ogniska
pierwotnego

ca³kowita regresja
ogniska pierwotnego

* istniej¹ na œwiecie oœrodki zalecaj¹ce elektywn¹ radykaln¹ operacjê wêz³ow¹

radioterapia
chemioradioterapia

Dla raka JAM NOSA i SITOWIA

rozwa¿yæ chirurgiê ratuj¹c¹

ca³kowita regresja
guza szyi

przetrwa³y guz szyi

N2-3

N1

obserwacja poparta
badaniami obrazowymi*

obserwacja

radykalna operacja wêz³owa
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6.
konsultacja
chirurga
szczêkowego,
protetyka,
neurochirurga

5.
konsultacja
anestezjologa/
internisty

4.
RTG klatki
piersiowej

3.
USG szyi

2.
KT/MR

1.
rynoskopia/endoskopia nosa
+ wycinek do
badania histopat

rozpoznawanie
i przygotowanie
chorego

zabieg chirurgiczny
(o ile mo¿liwy)

radykalny zabieg chirurgiczny
– rynotomia boczna,
– ca³kowita resekcja szczêki,
– resekcja czaszkowo-twarzowa,
– poszerzone ewentualnie o usuniêcie ga³ki ocznej
/wypatroszenie oczodo³u
chemioradioterapia
lub
radioterapia konformalna
leczenie chirurgiczne ogniska pierwotnego
+ operacja wêz³owa na szyi

T3, N0,
T4 operacyjne
wszystkie utkania

T4 nieoperacyjne
wszystkie utkania

operacyjne T1-4 N+

uzupe³niaj¹ca radioterapia
na ognisko pierwotne;
rozwa¿yæ elektywn¹
radioterapiê na uk³ad
ch³onny szyi

uzupe³niaj¹ca radioterapia na ognisko pierwotne
i uk³ad ch³onny szyi (w rakach p³askonab³onkowych
i guzach niezró¿nicowanych)

uzupe³niaj¹ca radioterapia na ognisko
pierwotne i uk³ad ch³onny szyi

radykalny zabieg chirurgiczny
– rynotomia boczna,
– operacja wg Denkera,
– czêœciowa resekcja szczêki,
– ca³kowita resekcja szczêki,
– resekcja czaszkowo-twarzowa

uzupe³niaj¹ca
radioterapia na
ognisko pierwotne

uzupe³niaj¹ca radioterapia na ognisko pierwotne
i uk³ad ch³onny szyi

rozwa¿yæ uzupe³niaj¹c¹ radioterapiê
na ognisko pierwotne

pozytywny margines

naciek perineurium

T2, N0
gruczolakorak
rak gruczo³owo-torbielowaty

T2, N0
rak p³askonab³onkowy
rak niezró¿nicowany

zabieg chirurgiczny
(o ile mo¿liwy)

uzupe³niaj¹ca radioterapia

obserwacja

rozwa¿yæ uzupe³niaj¹c¹ radioterapiê i elektywn¹
operacjê wêz³ow¹ (poziom II, III)

pozytywny margines

naciek perineurium

wolny margines

wolny margines

radykalny zabieg chirurgiczny
– rynotomia boczna,
– operacja wg Denkera,
– czêœciowa resekcja szczêki

radykalny zabieg chirurgiczny
– rynotomia boczna,
– operacja wg Denkera,
– czêœciowa resekcja szczêki,
– ca³kowita resekcja szczêki,
– resekcja czaszkowo-twarzowa

T1, N0
rak p³askonab³onkowy
rak niezró¿nicowany
gruczolakorak
guzy ma³ych gruczo³ów œlinowych
miêsaki

Zalecenia postêpowania w przypadku raka SZCZÊKI
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radioterapia
chemioradioterapia

brak regresji ogniska
pierwotnego

ca³kowita regresja
ogniska pierwotnego

*istniej¹ na œwiecie oœrodki zalecaj¹ce elektywn¹ radykaln¹ operacjê wêz³ow¹

Dla raka SZCZÊKI

rozwa¿yæ chirurgiê ratuj¹c¹

ca³kowita regresja
guza szyi

przetrwa³y guz szyi

N2-3

N1

obserwacja poparta
badaniami obrazowymi*

obserwacja

radykalna operacja wêz³owa

Guzy gruczo³ów œlinowych
W 2003 r. Krajowy Rejestr Nowotworów
(http://148.81.190.321/krn/std) w Polsce zarejestrowa³
ogó³em 316 nowych przypadków z³oœliwych nowotworów du¿ych gruczo³ów œlinowych (C07 + C08), a zmar³o z powodu tych nowotworów w analizowanym okresie 102 mê¿czyzn i 52 kobiety. Rzadko wystêpuj¹ce
przypadki raka wywodz¹cego siê z ma³ych gruczo³ów
œlinowych rejestrowane s¹ w ich narz¹dowej lokalizacji. Surowy wspó³czynnik zachorowañ u mê¿czyzn wynosi³ 0,5/100 tys., u kobiet 0,3/100 tys. Proporcja zachorowañ M:K=1,5:1) [1]. Wœród nowotworów gruczo³ów œlinowych dominuj¹ guzy niez³oœliwe, co czêsto jest przyczyn¹ opóŸnienia w podjêciu leczenia. Jedynie 10–15% stanowi¹ guzy z³oœliwe [2–4].
Nowotwory gruczo³ów œlinowych rozwijaj¹ siê najczêœciej w tzw. du¿ych gruczo³ach œlinowych – œliniance przyusznej, pod¿uchwowej czy podjêzykowej, ale
sporadycznie rozwijaj¹ siê w b³onie œluzowej górnego
odcinka drogi pokarmowej i oddechowej, gdzie znajduje siê od 600 do 1000 ma³ych gruczo³ów œlinowych.
Oko³o 80% wszystkich nowotworów gruczo³ów œlinowych zlokalizowane jest w œliniankach przyusznych,
od 10 do 20% w œliniankach pod¿uchwowych, a kilka
procent w œliniankach podjêzykowych i ma³ych gruczo³ach œlinowych [3, 5]. Klasyfikacja TNM odnosi siê
tylko do przypadków raka w obrêbie œlinianki przyusznej, pod¿uchwowej i podjêzykowej [6].
W œliniankach przyusznych ok. 15% nowotworów
to guzy z³oœliwe, w œliniankach pod¿uchwowych to ju¿
ok. 40%, a w œliniankach podjêzykowych i ma³ych gruczo³ach œlinowych blisko 80% [4, 7]. Odsetek guzów
z³oœliwych wzrasta znamiennie wraz z wiekiem we
wszystkich wymienionych lokalizacjach [3, 5, 8].
Histologiczna klasyfikacja guzów gruczo³ów œlinowych wg WHO z 1991 r. wymienia a¿ 32 typy nowotworów wywodz¹cych siê z nab³onka tkanki gruczo³owej
œlinianek, a obok jeszcze liczn¹ grupê nowotworów nienab³onkowych, ch³oniaków z³oœliwych i nowotworów
wtórnych zlokalizowanych w gruczo³ach œlinowych [9].
Tak du¿e zró¿nicowanie histologii nowotworów i nowotworopodobnych zmian w obrêbie œlinianek sprawia,
¿e do precyzyjnej diagnostyki patologicznej konieczne
staje siê czêsto obok badania cytomorfologicznego badanie immunohistochemiczne [2, 10].
Dla okreœlenia zaleceñ terapeutycznych, w grupie
nab³onkowych nowotworów z³oœliwych gruczo³ów œlinowych, powszechnie przyjêty jest podzia³ na guzy
o niskim (low grade) i wysokim (high grade) stopniu
z³oœliwoœci histologicznej [2, 3, 5, 10].
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Nowotwory gruczo³ów œlinowych o niskim stopniu
z³oœliwoœci histologicznej (low grade):
1) rak œluzowo-naskórkowy (mucoepidermoid carcinoma), niski i œredni stopieñ z³oœliwoœci,
2) rak zrazikowo-komórkowy (acinic cell carcinoma),
3) gruczolakorak (adenocarcinoma), niski stopieñ z³oœliwoœci,
4) rak nab³onkowo-mioepitelialny (epithelial myoepithelial carcinoma),
5) gruczolakorak podstawnokomórkowy (basal cell adenocarcinoma).
Nowotwory gruczo³ów œlinowych o wysokim stopniu
z³oœliwoœci histologicznej (high grade):
1) rak œluzowo-naskórkowy (carcinoma mucoepidermale), wysoki stopieñ z³oœliwoœci,
2) rak gruczo³owato-torbielowaty (adenoid cystic carcinoma),
3) gruczolakorak (adenocarcinoma), wysoki stopieñ z³oœliwoœci,
4) rak przewodowy œlinianek (salivary duct carcinoma),
5) rak w gruczolaku wielopostaciowym (carcinoma ex
pleomorphic adenoma),
6) rak p³askonab³onkowy (squamous cell carcinoma),
7) rak niezró¿nicowany i neuroendokrynny (undifferenciated and neuroendocrine carcinoma).
Regionalnymi wêz³ami ch³onnymi dla œlinianki
przyusznej i pod¿uchwowej s¹ wêz³y I, II i III regionu
szyi. Ponadto ze œlinianki przyusznej drena¿ ch³onki
odbywa siê do wêz³ów ch³onnych zagard³owych.
W obrêbie samej œlinianki przyusznej i w jej bezpoœrednim s¹siedztwie zidentyfikowaæ mo¿na 20–30 wêz³ów ch³onnych, w których lokalizowaæ siê mog¹ zarówno przerzuty z pierwotnego ogniska w gruczole, jak
i przerzuty z nowotworów skóry g³owy, nowotworów
masywu szczêkowo-sitowego, migda³ka, czy czêœci
nosowej gard³a. Przerzuty nowotworowe do wêz³ów
wewn¹trzœliniankowych z odleg³ych ognisk pierwotnych (poni¿ej obojczyka) nale¿¹ do rzadkoœci [3, 7].
W wypadku œlinianki pod¿uchwowej rozró¿nienie miêdzy przerzutem do jednego z licznych wêz³ów ch³onnych okolicy pod¿uchwowej (z nowotworów wargi,
dna jamy ustnej, jêzyka), a naciekiem do mi¹¿szu gruczo³u, mo¿liwe jest czêsto dopiero w badaniu patologicznym preparatu operacyjnego [2, 5].
Przerzuty odleg³e ze z³oœliwych nowotworów gruczo³ów œlinowych pozostaj¹ w œcis³ej zale¿noœci od histologii guza [2, 7, 10].
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Zaawansowanie miejscowe nowotworów du¿ych
gruczo³ów œlinowych (wg AJCC 2002) [6]
Tx – nie mo¿na oceniæ guza pierwotnego
T0 – nie stwierdza siê obecnoœci guza pierwotnego
T1 – guz <2 cm w najwiêkszym wymiarze bez klinicznych, makroskopowych cech szerzenia siê
na tkanki miêkkiej poza mi¹¿sz œlinianki
T2 – guz >2 cm, ale < ni¿ 4 cm w najwiêkszym wymiarze bez klinicznych, makroskopowych cech szerzenia siê na tkanki miêkkie poza mi¹¿sz œlinianki
T3 – guz > 4 cm w najwiêkszym wymiarze lub obecnoœæ makroskopowych cech szerzenia siê na tkanki miêkkie poza mi¹¿sz œlinianki
T4a – guz nacieka skórê, ¿uchwê, przewód s³uchowy
i/lub nerw twarzowy
T4b – guz nacieka podstawê czaszki i/lub dó³ skrzyd³owo-podniebienny i/lub têtnicê szyjn¹
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2. Eversole L. Salivary Gland Pathology. W: Head and Neck Pathology
with Clinical Corelations. Yao-Shi Fu i wsp. [red.]. Churchill Livingstone,
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PCI lub biopsja otwarta

guz nieoperacyjny

usuniêcie
chirurgiczne
w granicach
zdrowych tkanek

guz resztkowy
po nieradykalnym
leczeniu chirurgicznym

guz niez³oœliwy

guz z³oœliwy

usuniêcie
chirurgiczne
w granicach
zdrowych
tkanek

1) ponowne badanie
histologiczne /PCI,
2) USG +KT/MR,
3) weryfikacja
poprzednich badañ
histologicznych,
4) RTG klatki
piersiowej

lymphoma –
chemioterapia

PCI

CT/MR od
podstawy
czaszki do
obojczyka

– dotychczas nieleczeni
– guz >4 cm lub w p³acie
g³êbokim,
– kliniczne podejrzenie
z³oœliwego charakteru guza**
– operacyjny

parotidektomia
+ SND lub RND

radykalne usuniêcie

N0
N+

parotidektomia
ca³kowita +
SND lub RND

N+

parotidektomia
ca³kowita

parotidektomia
+ SND lub RND

radioterapia lub
radio-chemioterapia

obecne czynniki
ryzyka* –
uzupe³niaj¹ca
radioterapia

uzupe³niaj¹ca radioterapia

radioterapia lub radiochemioterapia

guz nieoperacyjny

uzupe³niaj¹ca radioterapia

obecne czynniki
ryzyka* – radioterapia

brak czynników
ryzyka*– obserwacja

zabieg
nieradykalny,
brak mo¿liwoœci
dalszego
leczenia
chirurgicznego

zabieg
radykalny

brak czynników
ryzyka*– obserwacja

leczenie chirurgiczne
(o ile mo¿liwe)

radioterapia lub radiochemioterapia

ewidentny guz
w badaniu
przedmiotowym
i/lub badaniach
obrazowych

brak wyk³adników guza w badaniu
przedmiotowym i badaniach obrazowych

obserwacja

inne gruczo³y
œlinowe

p³at g³êboki
przyusznicy

N0

N+

N0

* uzupe³niaj¹ca radioterapia w wypadku obecnoœci czynników ryzyka: 1) poœredni lub wysoki stopieñ z³oœliwoœci raka gruczo³owo-torbielowatego, 2) rak w linii ciêcia lub niedostateczne marginesy operacyjne,
3) naciek nerwu/perineurium, 4) przerzuty do wêz³ów ch³onnych, 5) naciek szerz¹cy siê wzd³u¿ naczyñ krwionoœnych lub ch³onnych
** cechy kliniczne przemawiaj¹ce za z³oœliwym charakterem guza: szybki wzrost, unieruchomienie i/lub naciekanie s¹siaduj¹cych tkanek, ból, niedow³ad/pora¿enie nerwu VII, obecnoœæ wêz³a przerzutowego

4.
konsultacja
anestezjologa
internisty

3.
RTG klatki
piersiowej

2.
KT/MR

p³at
powierzchowny
przyusznicy

parotidektomia

radioterapia na lo¿ê po guzie
i uk³ad ch³onny szyi

z³oœliwy

1.
USG szyi
PCI

przy guzie > 2 cm radioterapia
na lo¿ê i na podstawê czaszki

usuniêcie chirurgiczne
w granicach zdrowych tkanek
Ca adenoides cysticum

dotychczas nieleczony <4 cm, klinicznie guz
niez³oœliwy, ograniczony do p³ata
powierzchownego, ruchomy, powolny wzrost, bez
dolegliwoœci bólowych, zachowana czynnoœæ VII,
bez wêz³ów

rozpoznawanie
i przygotowanie
chorego

obserwacja

niez³oœliwy

Zalecenia postêpowania w przypadku guzów GRUCZO£ÓW ŒLINOWYCH

Przerzuty z nieznanego ogniska pierwotnego
przewlek³e niebolesne powiêkszenie wêz³ów szyjnych
podstawowa diagnostyka: wywiad, badanie skóry i g³owy ow³osionej; badanie laryngologiczne (lusterkowe i endoskopowe): nos, gardo, krtañ; badanie
palpacyjne: wêz³y ch³onne szyjne, tarczyca, gruczo³y b³ony œluzowej, migda³ki, nasada jêzyka, inne wêz³y ch³onne; audiometria, audio/tympanogram;
ultrasonografia: szyi, dna jamy ustnej, œlinianki przyusznej, tarczycy, badania laboratoryjne: morfologia z rozmazem krwi obwodowej, wykluczyæ HIV

nie

tak

guz pierwotny wykryty
w obrêbie g³owy i szyi

wyciêcie lub biopsja wêz³a ch³onnego
(biopsja aspiracyjna cienkoig³owa)

tak

czerniak z³oœliwy

ch³oniak z³oœliwy

bez z³oœliwoœci

przerzuty

dermatologia

onkologia

dalsza diagnostyka
i leczenie na podstawie
wyniku badania
histologicznego

RTG klatki piersiowej

potwierdzenie
guza pierwotnego

nie

nie

potwierdzenie
guza pierwotnego

tak

leczenie
specjalistyczne

sztywna faryngoskopia, laryngoskopia
i ezofagoskopia, fiberoskopia: bronchoskopia
i gastroskopia w znieczuleniu ogólnym

nie

potwierdzenie guza
pierwotnego
w podejrzanych regionach

tak

œlepe wycinki z nosogard³a
i nasady jêzyka, obustronna
tonsillectomia

nie

potwierdzenie guza
pierwotnego w endoskopowych
niepewnych regionach

tak

CT/MRI szyi, klatki piersiowej
(i brzucha); kobiety: ginekologia,
mê¿czyŸni: urologia
nie

potwierdzenie
guza pierwotnego

tak

leczenie
specjalistyczne

gastroenterologia:
rektoskopia, kolonoskopia
nie

potwierdzenie
guza pierwotnego

tak

leczenie
specjalistyczne

leczenie CUP, np. chirurgia
+ radioterapia

leczenie uwzglêdniaj¹ce badanie histologiczne/zaawansowanie/lokalizacjê, prowadzone przez specjalistê w zakresie g³owy i szyi
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