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W pracy omówiono podstawowe cechy kliniczne i patologiczne raka
wargi, oraz metody leczenia chirurgicznego zarówno ogniska pierwotnego,
jak i przerzutów wêz³owych z propozycj¹ algorytmu postêpowania w zale¿-
noœci od umiejscowienia i zaawansowania nowotworu. Wœród wielu metod
resekcji i rekonstrukcji ubytku wargi wybrano te, które wed³ug literatury i
doœwiadczenia autorów ³¹cz¹ w sobie cechy skutecznoœci, funkcjonalnoœci i
prostoty. Przedstawiono wyniki 116 chorych z rakiem wargi leczonych przez
autorów, ilustruj¹c w ten sposób omawiany problem.
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The article presents clinical and pathological features of lip carcinoma
and reviews basic principles of lip reconstruction and resection of the local
lymph node metastases. The simplified algorithm of surgical treatment, de-
pending on the location and extent of the primary tumour is proposed,
emphasising functionality, effectiveness and simplicity of the method. The
116 cases of lip carcinoma surgically treated by the authors illustrate the
problem.

Otorynolaryngologia, 2003, 2(3), 103-109

Key words: Key words: Key words: Key words: Key words: lip carcinoma, surgical treatment, treatment standards

Nowotwory z³oœliwe wargi, klasyfikowane w syste-
mie TNM, jako jedna z lokalizacji nowotworów jamy
ustnej, stanowi¹ 8-12% ogó³u nowotworów w obrêbie
g³owy i szyi [9,12]. W Polsce (1999 r.) surowy wskaŸnik
zachorowañ na nowotwory z³oœliwe wargi wynosi³ 2,5
dla mê¿czyzn i 0,5 dla kobiet (na 100 000 mieszkañ-
ców), zajmuj¹c 20 pozycjê wœród rejestrowanych nowo-
tworów u mê¿czyzn i 50 pozycjê u kobiet [11].

Blisko 98% z³oœliwych nowotworów wargi to raki
p³askonab³onkowe (Carcinoma planoepitheliale – Squ-
amous cell carcinoma). Inne, rzadko spotykane w obrê-
bie wargi nowotwory z³oœliwe, to czerniak, raki z drob-
nych gruczo³ów œlinowych, czy raki podstawnokomórko-
we (Basal cell carcinoma). Ten ostatni jest najczêœciej przej-
œciem raka skóry na czerwieñ wargi [10,12]. Wiêkszoœæ
przypadków raka wargi dotyczy wargi dolnej (ok. 93%).
Pozosta³e umiejscowienia to rak wargi górnej (ok. 5%) i rak
k¹ta ust (ok. 2%) [8,12]. Wœród czynników etiologicznych,
obok promieniowania UV i palenia tytoniu, wymienia siê
przewlek³e zaka¿enie wirusem opryszczki [9,10].

Opis anatomiczny i onkologiczny wargi
W anatomii opisowej warga górna i dolna to fa³dy

okalaj¹ce usta, w sk³ad których wchodz¹ skóra, miêsieñ

okrê¿ny ust i b³ona œluzowa oraz typowe sk³adniki tkan-
ki ³¹cznej podskórnej i podœluzowej. Granic¹ dla wargi
górnej jest podstawa nosa i bruzda nosowo-wargowa.
Ograniczeniem dla wargi dolnej jest bruzda bródkowo-
wargowa. Obszarem przejœciowym miêdzy b³on¹ œluzo-
w¹ i skór¹ jest czerwieñ wargowa – vermilion – pokryta,
tak jak s¹siaduj¹ca œluzówka, nab³onkiem wielowarstwo-
wym nierogowaciej¹cym, ale pozbawiona gruczo³ów pod-
œluzówkowych. Sk¹pa iloœæ pigmentu w obrêbie czerwieni
wargowej uwidacznia przeœwiecaj¹ce pod nab³onkiem
naczynia krwionoœne (ryc. 1).

W klasyfikacji onkologicznej warga to jedna z lokali-
zacji nowotworów w obrêbie jamy ustnej. Jest to jedynie
powierzchnia czerwieni wargowej i s¹siaduj¹ca z ni¹

Ryc. 1. Schematyczny zarys warg z bruzdami ograniczaj¹cymi poszczególne
podjednostki anatomiczne
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powierzchnia b³ony œluzowej, która styka siê z przeciw-
leg³¹ warg¹ przy zamkniêtych ustach [1]. Jako oddzielne
umiejscowienia wyszczególnione s¹: warga górna, warga
dolna i k¹t ust.

Nowotwory rozwijaj¹ce siê na b³onie œluzowej warg,
poza obszarem opisanym powy¿ej, zaliczane s¹ w klasy-
fikacji TNM do nowotworów jamy ustnej, a nowotwory
rozwijaj¹ce siê pierwotnie na skórze warg, zaliczane s¹
do nowotworów skóry twarzy. Wyciêcie i rekonstrukcja
chirurgiczna w tych przypadkach podlega najczêœciej tym
samym regu³om, co przy raku wargi.

Regionalnymi wêz³ami ch³onnymi s¹: dla wargi dol-
nej – wêz³y podbródkowe i pod¿uchwowe (obie grupy
tworz¹ I region wêz³ów ch³onnych szyi); a dla wargi gór-
nej wêz³y przeduszne, wewn¹trzprzyusznicze i pod¿u-
chwowe. Kolejnym stopniem sp³ywu limfatycznego dla
wargi dolnej i górnej s¹ wêz³y ch³onne szyi g³êbokie, górne
i œrodkowe (II i III region wêz³ów ch³onnych szyi). Mimo,
i¿ w porównaniu z innymi lokalizacjami raka jamy ust-
nej rak wargi daje przerzuty najrzadziej, to jednak we-
d³ug ró¿nych statystyk w czasie wstêpnej diagnozy prze-
rzuty w wêz³ach regionalnych stwierdzane s¹ w 2-12%,
zaœ w kolejnych 5-13% przerzuty ujawniaj¹ siê po prze-
prowadzonym leczeniu (najczêœciej w okresie pierwszych
2 lat). W przypadku wznowy miejscowej raka wargi od-
setek stwierdzanych przerzutów wzrasta nawet do 30%
[cyt. 9]. Czynnikami, które zwiêkszaj¹ prawdopodobieñ-
stwo wyst¹pienia przerzutów wêz³owych s¹: zaawanso-
wanie miejscowe nowotworu (T), czynnik odró¿nicowa-
nia histologicznego raka (G), wspó³istniej¹cy z guzem
pierwotnym odczyn zapalny i lokalizacja w obrêbie k¹ta
ust [9,10,12].

Zasady diagnostyki i leczenia
Rak wargi, mimo i¿ trudny do przeoczenia zarówno

dla pacjenta, jak i dla jego otoczenia, czêsto jest diagnozo-
wany i leczony w stanie znacznego zaawansowania kli-
nicznego. Wolno powiêkszaj¹cy siê, niebolesny strupek,
owrzodzenie czy zgrubienie nie stanowi¹ motywacji do
podjêcia leczenia. Pacjenci z zaawansowanym rakiem wargi
to czêsto ludzie starzy, w z³ym stanie ogólnym, zwykle
równie¿ z „marginesu” ekonomicznego i socjalnego.

W oczywistych klinicznie przypadkach weryfikacja
raka na podstawie biopsji mo¿e byæ zast¹piona wyciê-
ciem leczniczym (wg obowi¹zuj¹cych zasad) i zbadaniem
ca³oœci preparatu. Podobnie, w rozleg³ej leukoplakii po-
dejrzanej o transformacjê w raka nie jest b³êdem wyciê-
cie i badanie patologiczne nab³onka czerwieni wargowej
na ca³ej d³ugoœci (wermilionektomia), co pozwala oceniæ
ca³y podejrzany nab³onek.

Przy klasycznej ocenie palpacyjnej wêz³ów ch³onnych
szyi konieczne jest dodatkowo oburêczne obmacywanie
(od strony dna jamy ustnej i szyi) okolicy podbródkowej

i pod¿uchwowej. W ka¿dym przypadku raka wargi stan-
dardem winno byæ badanie USG wêz³ów ch³onnych szyi,
zw³aszcza I, II i III regionu wêz³ów ch³onnych i ewen-
tualna biopsja aspiracyjna cienkoig³owa (BAC) pod kon-
trol¹ USG wêz³ów podejrzanych o obecnoœæ przerzutów.

W przypadkach raka wargi górnej dok³adnie oceniæ
nale¿y równie¿ wêz³y przeduszne i wêz³y le¿¹ce w obrêbie
œlinianki przyusznej. Weryfikacja taka ma istotne znacze-
nie, poniewa¿ od 1/3 do 2/3 powiêkszonych wêz³ów
w przypadku raka wargi, to odczynowe wêz³y zapalne [9].

Przy podejrzeniu o naciekanie s¹siaduj¹cych struk-
tur kostnych pantomograficzne badanie rtg szczêki i ¿u-
chwy (Panorex) daje informacjê porównywaln¹ z tomo-
grafi¹ komputerow¹ (TK).

W postêpowaniu diagnostycznym pamiêtaæ nale¿y
o ryzyku obecnoœci drugiego ogniska nowotworowego
w obrêbie dróg oddechowych i górnego odcinka prze-
wodu pokarmowego, podobnie jak w innych nowotwo-
rach tytoniozale¿nych.

W przypadkach raka wargi leczeniem z wyboru jest
wyciêcie chirurgiczne z pierwotn¹ rekonstrukcj¹ ubytku,
mimo i¿ w niskim i œrednim zaawansowaniu miejsco-
wym (T1 i T2) wyniki rtg-terapii s¹ porównywalne
[8,10,12]. Przypadki z wysokim zaawansowaniem miej-
scowym (T3 i T4) wymagaj¹ z regu³y leczenia skojarzo-
nego(chirurgia + rtg-terapia).

Cele, które zamierzamy osi¹gn¹æ przy resekcji i re-
konstrukcji raka wargi winniœmy uszeregowaæ w nastê-
puj¹cej kolejnoœci:
- uzyskanie onkologicznej radykalnoœci resekcji,
- funkcjonalna wydolnoœæ szpary ust,
- uzyskanie optymalnego efektu estetycznego,
- zachowanie unerwienia ruchowego i czuciowego.

Zalecany margines resekcji tkanek zdrowych waha
siê od 3 do 10 mm. Im wiêkszy naciek, tym margines
powinien byæ szerszy. Szerszy margines winniœmy zasto-
sowaæ, gdy nowotworowi towarzyszy odczyn zapalny, gdy
wy¿szy jest stopieñ histologicznej z³oœliwoœci i wreszcie,
gdy operujemy wznowê po uprzednio przeprowadzonym
leczeniu [2,3,9,12].

Warunkiem pe³nej funkcjonalnej wydolnoœci ust jest
zachowanie, b¹dŸ odtworzenie, ci¹g³oœci miêœnia okrê¿-
nego ust i pozostawienie pacjentowi szpary ust o takiej
szerokoœci, która nie tylko umo¿liwi od¿ywianie siê, ale
np. swobodne za³o¿enie protezy zêbowej. O ile przy re-
konstrukcjach ubytków powierzchownych, b¹dŸ ubytków
pe³nej gruboœci, ale nie przekraczaj¹cych 1/3 d³ugoœci
wargi, wymienione powy¿ej cele mog¹ byæ z powodze-
niem zrealizowane, o tyle rekonstrukcja wiêkszych ubyt-
ków zawsze jest kompromisem miêdzy funkcj¹ i estety-
k¹. U pacjentów w podesz³ym wieku, czy w z³ym stanie
ogólnym, czêsto plan leczenia chirurgicznego musi byæ
uproszczony do procedur mo¿liwych do wykonania
w miejscowym znieczuleniu.
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Ryc. 3A. Wyciêcie i rekonstrukcja wargi typu „V”
B. Wyciêcie i rekonstrukcja wargi typu „W”

AAAAA BBBBB

Wargi, dla celów chirurgii estetycznej dzielone s¹ na
podjednostki anatomiczne (ryc. 1).

Za³o¿eniem ogólnym jest, aby przy rekonstrukcji
ka¿da podjednostka rozpatrywana by³a oddzielnie, a ciê-
cia – w miarê mo¿liwoœci – prowadzone by³y wzd³u¿
oddzielaj¹cych je linii. Rekonstrukcja wargi dolnej, bê-
d¹cej jedn¹ podjednostk¹, jest z regu³y ³atwiejsza ni¿ wargi
górnej, w operacjach której przy przemieszczeniu do boku
tkanek wargi, ustawiaj¹cy siê skoœnie rowek podnosowy
(philtrum) daje z³y efekt estetyczny.

Metody operacyjne nowotworu
Mnogoœæ metod rekonstrukcji warg [2-5,7-10,12]

jest odbiciem wysi³ku koncepcyjnego, jaki poœwiêcano
temu problemowi w przesz³oœci i obecnie, ale czêsto
utrudnia decyzjê, jak¹ metodê wybraæ w konkretnym
przypadku. Pierwszy opis rekonstrukcji wargi w ksi¹¿ce
Celsusa „De medicina libri octo” liczy blisko 2000 lat
[6], a powszechnie stosowane metody rekonstrukcji –
Estlandera, Abbego, Bernarda, czy von Burowa licz¹ ju¿
ponad 100 lat (Sabatini – 1836, pierwszy opis rekonstruk-
cji typu cross lip; Bernard – 1853; von Burow – 1855;
Estlander – 1968, Abbe – 1898) [7,9].

Najczêœciej operacje dotycz¹ wargi dolnej. Podane
w tabeli I metody postêpowania rekonstrukcyjnego w ob-
rêbie wargi dolnej u³atwiaj¹ wybór typu operacji, ale – co
oczywiste – nie uwzglêdniaj¹ indywidualnych warunków
konkretnego pacjenta i nie s¹ uniwersaln¹ odpowiedzi¹
na wszystkie problemy zwi¹zane z odtworzeniem ubyt-
ku tkanek i zachowaniem funkcji ust. Algorytm ten, wzo-
rowany na podanym przez Hamiltona i Branhama [2],
zmodyfikowano w oparciu o w³asne doœwiadczenia.

W przypadku powierzchownego nowotworu, ogra-
niczonego jedynie do czerwieni wargowej, najprostsz¹,
a zarazem estetycznie i funkcjonalnie najlepsz¹ metod¹,
jest wyciêcie nab³onka czerwieni wargowej i przesuniê-
cie zmobilizowanej b³ony œluzowej z przedsionka jamy
ustnej (vermilionektomia) (ryc. 2). Podobnie, przy po-
wierzchownych ubytkach skóry wargi, nie naruszaj¹cych
miêœnia okrê¿nego ust, rekonstruujemy je wed³ug ogól-
nych zasad obowi¹zuj¹cych przy rekonstrukcji skóry, pa-
miêtaj¹c o uk³adzie linii naturalnych zmarszczek, uk³a-
daj¹cych siê promieniœcie wokó³ szpary ust.

W przypadku wyciêcia z pierwotnym zamkniêciem
ubytku typu „V” lub „W”, ostateczny efekt estetyczny
zale¿y od pierwotnego kszta³tu wargi dolnej, z regu³y
d³u¿szej ni¿ warga górna, a czasem wrêcz lekko wywi-
niêtej na zewn¹trz. W takich przypadkach wyciêcie 1/3
d³ugoœci mo¿e nie pozostawiæ ¿adnej istotnej deformacji.
Przy wyciêciu „W” lepszy efekt uzyskamy, jeœli pozioma
czêœæ ciêcia poprowadzona zostanie na granicy wargi
i bródki (ryc. 3).

Ryc. 2. Vermilionektomia: A – wyciêcie; B, C – rekonstrukcja
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Tabela I. Metody rekonstrukcji ubytków pe³nej gruboœci w obrêbie wargi dolnej

1/3 wargi - Zespolenie pierwotne „V” lub „W”

1/3 - 2/3 wargi - P³at ESTLANDERA (gdy ubytek dochodzi do k¹ta ust)
- P³at ABBEGO (gdy ubytek wargi nie obejmuje k¹ta ust)
- P³at KARAPANDZICA (ubytek wargi centralny)

2/3 wargi - P³at policzkowy SZYMANOWSKIEGO (jednostronny)
- P³at wachlarzowaty GILLESA
- Obustronne p³aty BERNARDA-BUROWA

Ca³a warga - P³aty uszypu³owane odleg³e (piersiowe, czo³owe, barkowo-piersiowe)
- P³aty wolne z zespoleniem mikronaczyniowym
- P³aty policzkowe SZYMANOWSKIEGO (obustronne)
- Obustronne p³aty BERNARDA-BUROWA
- Obustronne p³aty wachlarzowate GILLESA

Z problemem rekonstrukcji wargi górnej spotykamy
siê rzadziej. W naszym materiale by³o to jednak a¿ 26
przypadków (22,4%). Trudno w ca³oœci zastosowaæ po-
dobny algorytm dla wargi górnej, ale w analogicznych sy-
tuacjach dotycz¹cych tego umiejscowienia zastosowanie
znajduje wiêkszoœæ podanych w tab. I metod. Rak wargi
zlokalizowany w k¹cie ust to zaledwie 1 przypadek (0,9%)
w naszym materiale.
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z wyciêtym wczeœniej fragmentem. Jest to jednak p³at
odnerwiony czuciowo i ruchowo. P³at Abbego (ryc. 4)
wymaga odciêcia w drugim etapie, po oko³o 3 tygodniach,
natomiast przy rekonstrukcji p³atem Estlandera (ryc. 5)
konieczna jest czêsto, w drugim etapie, plastyka popra-
wiaj¹ca estetyczny wygl¹d k¹ta ust. Po okresie oko³o
1 roku dochodzi do reinerwacji w obrêbie przeszcze-
pionych p³atów, ale nigdy nie jest ona pe³na [2].

Zalet¹ p³ata Karapandzica (ryc. 6) jest uzyskanie do-
brej funkcjonalnej wydolnoœci szpary ust, jeœli przy pre-
parowaniu p³atów zachowamy ga³¹zki ruchowe do miê-
œnia okrê¿nego ust. Mo¿na to osi¹gn¹æ nacinaj¹c na pe³-
n¹ gruboœæ skórê i p³ytko – tkankê miêœnia. B³ona œluzo-
wa przy formowaniu p³ata odciêta jest jedynie na oko³o
1 cm od wytworzonego po resekcji ubytku. Wad¹ tej me-
tody jest tendencja do nadmiernego zwê¿ania szpary ust
(mikrostomii), zw³aszcza przy ubytkach bliskich 2/3 d³u-
goœci wargi i u osób z pierwotnie „ma³ymi” ustami [4].

P³at wachlarzowaty Gillesa (ryc. 7), wykorzystuj¹cy
do rekonstrukcji ubytku wargi tkanki policzka, zapobie-
ga co prawda mikrostomii, ale jest w znacznym stopniu
odnerwiony, daje gorszy efekt funkcjonalny i nie umo¿-
liwia dobrego odtworzenia czerwieni wargowej. P³at ten,
utworzony obustronnie, mo¿e byæ alternatyw¹ przy re-
konstrukcji ubytku ca³ej wargi dolnej [2].

Dla rozleg³ych (>2/3 d³ugoœci) ubytków wargi dolnej
rekonstrukcja p³atami postêpuj¹cymi Bernarda-Burowa
(ryc. 8) jest metod¹ najprostsz¹, a co za tym idzie naj-
szybsz¹ do wykonania. Nie jest to bez znaczenia u star-
szych pacjentów z licznymi obci¹¿eniami ogólnymi.

Przy ka¿dej rekonstrukcji wargi bardzo istotne jest
oddzielne zespolenie trzech warstw – b³ony œluzowej,
miêœnia okrê¿nego ust i skóry. Dok³adne dopasowanie
i zeszycie w obrêbie czerwieni wargowej jest nieodzow-
ne dla dobrego efektu kosmetycznego.

Zalet¹ p³ata Abbego i p³ata Estlandera stosowanego
przy rekonstrukcjach powy¿ej 1/3 d³ugoœci wargi jest uzy-
skanie do przeszczepu tkanki o strukturze identycznej

Ryc. 5. Wyciêcie i rekonstrukcja wargi metod¹ Estlandera
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Ryc. 4. Wyciêcie i rekonstrukcja wargi metod¹ Abbego

AAAAA BBBBB CCCCC

Ryc. 6. Wyciêcie i rekonstrukcja wargi metod¹ Karapandzica

AAAAA BBBBB

Ryc. 7. Wyciêcie i rekonstrukcja wargi metod¹ Gillesa

AAAAA BBBBB CCCCC
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Ryc. 10. Rekonstrukcja ubytku wargi górnej z zastosowaniem p³atów postê-
puj¹cych
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Unerwienie przesuwanych p³atów jest w znacznym stop-
niu zachowane, a odpowiednie wyciêcie trójk¹tów Buro-
wa, z zaoszczêdzeniem œluzówki policzka (modyfikacja
Webstera), pozwala odtworzyæ poprawnie czerwieñ war-
gow¹ w okolicy nowo utworzonych k¹cików ust. W osta-
tecznoœci metoda ta mo¿e s³u¿yæ do odtworzenia ubytku
ca³ej wargi dolnej [2], ale efekt estetyczny nie jest satys-
fakcjonuj¹cy.

Przy rekonstrukcji ubytku ca³ej wargi dolnej mo¿na
zastosowaæ p³aty uszypu³owane odleg³e (czo³owe, pier-
siowe, czy barkowe), b¹dŸ p³aty wolne, z zespoleniem
mikronaczyniowym. Metody te s¹ jednak trudne
i czasoch³onne. Alternatyw¹ pozostaj¹ p³aty z s¹siedz-
twa – obustronne p³aty wachlarzowate wg Gillesa, me-
toda Bernarda-Burowa, b¹dŸ obustronne p³aty policz-
kowe wg Szymanowskiego. Metoda Szymanowskiego [3]
(ryc. 9) jest w naszej ocenie najlepsza, poniewa¿ uzysku-
je siê dobry efekt funkcjonalny (p³aty czêœciowo zacho-
wuj¹ swoje unerwienie), nie dochodzi do zwê¿enia szpa-
ry ust i mo¿liwe jest poprawne odtworzenie czerwieni
wargowej. Blizny po przesuniêciu p³atów, u³o¿one sy-
metrycznie w fa³dach nosowo-policzkowych, s¹ ma³o wi-
doczne, zw³aszcza u osób starszych. Metoda ta jest rela-
tywnie prosta, pewna i bezpieczna.

Wy¿ej wymienione metody mog¹ znaleŸæ swoje za-
stosowanie równie¿ przy rekonstrukcji ubytków wargi
górnej. Pamiêtaæ jednak nale¿y, ¿e dla poprawnego efek-
tu estetycznego konieczne jest odtworzenie poszczegól-
nych podjednostek wargi górnej (patrz ryc. 1). Aby unik-
n¹æ asymetrycznego przesuniêcia rowka podnosowego,
pierwotne zamkniêcie ubytku mo¿e mieæ zastosowanie

tylko do niewielkich ubytków w obrêbie dwu bocznych
podjednostek. Dla rekonstrukcji wiêkszych ubytków
znajduje zastosowanie p³at Estlandera i p³at Abbego.
P³atem Abbego rekonstruowaæ mo¿emy ca³¹ œrodkow¹
podjednostkê. Jest to jednak du¿a uci¹¿liwoœæ dla cho-
rego, który przez co najmniej 3 tygodnie ma „zasznuro-
wane” usta. Ryzyko naderwania p³ata przy wybudzaniu
ze znieczulenia ogólnego jest znaczne, st¹d te¿ Gullane
[10] preferuje w tym przypadku operacjê w znieczule-
niu miejscowym. Przy rekonstrukcji ubytków obejmu-
j¹cych ponad 2/3 wargi górnej, uzyskaliœmy dobry efekt
stosuj¹c p³aty postêpuj¹ce, z wyciêciem obustronnym
trójk¹tów w fa³dach nosowo-policzkowych (ryc. 10). Nie
mieliœmy przypadku, w którym dla podobnego ubytku
wybraliœmy proponowany w takich sytuacjach p³at Ka-
rapndzica, czy obustronne p³aty Gilesa.

Ryc. 8. Wyciêcie i rekonstrukcja wargi metod¹ Bernarda-Burowa

AAAAA BBBBB CCCCC

Ryc. 9. Wyciêcie i rekonstrukcja wargi metod¹ Szymanowskiego

AAAAA BBBBB CCCCC
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Operacje wêz³ów ch³onnych
Leczenie chirurgiczne przerzutów wêz³owych w raku

wargi winno uwzglêdniaæ kierunek regionalnego sp³ywu
ch³onki i stopieñ ryzyka wyst¹pienia przerzutów.
W przypadku pojedynczego przerzutu w okolicy pod¿u-
chwowej, czy podbródkowej, nie przekraczaj¹cego 3 cm
(N1, resekcjê wêz³ów ograniczyæ mo¿na do limfadenek-
tomii nadgnykowej (I, II i III region) [9, 10, 12]. W sy-
tuacji, gdy zaawansowanie wêz³owe jest wy¿sze, b¹dŸ
wspó³istniej¹ inne czynniki podwy¿szonego ryzyka roz-
siewu nowotworowego, z zasady wykonujemy radykal-
n¹, b¹dŸ zmodyfikowan¹ operacjê wêz³ów ch³onnych szyi.

Operacj¹ wêz³ow¹ w przypadkach raka wargi dolnej,
bez klinicznych cech przerzutu (elective neck dissection),
jest limfadenektomia nadgnykowa, pozwalaj¹ca na re-
sekcjê wêz³ów I, II i III regionu. Operacjê nale¿y rozwa-
¿yæ we wszystkich przypadkach o podwy¿szonym ryzy-
ku ukrytych (subklinicznych) przerzutów, to znaczy, gdy
guz jest wiêkszy ni¿ 4 cm w swoim najwiêkszym wymia-
rze (T3 i T4), przy zró¿nicowaniu histopatologicznym
G2 i G3 i cechach histoformatywnych guza takich, jak
ogniska mikrosatelitarne w s¹siedztwie guza pierwotne-
go, ¿ywa reakcja zapalna wokó³ guza, czy naciekanie
wzd³u¿ nerwów i naczyñ oraz w przypadku operacji nie-
powodzeñ po wczeœniejszym leczeniu chirurgicznym,
b¹dŸ rtg-terapii. W przypadku, gdy guz obejmuje 1/3
œrodkow¹ wargi dolnej, b¹dŸ przechodzi poza liniê œrod-
kow¹, elektywna limfadenektomiê nadgnykow¹ winna
byæ wykonana obustronnie.

W przypadku raka wargi górnej i k¹ta ust, rokuj¹-
cych gorzej ni¿ rak wargi dolnej, jeœli wyst¹pi¹ przerzuty
do wêz³ów przedusznych lub po³o¿onych wewn¹trz gru-
czo³u œlinianki przyusznej, to najmniejszy rozwa¿any za-
siêg resekcji wêz³owej winien obejmowaæ powierzchow-
n¹ parotidektomiê oraz limfadenektomiê nadgnykow¹.

Uzupe³niaj¹ca radioterapia, obejmuj¹ca zarówno ob-
szar resekcji, jak i wêz³y regionalne, winna mieæ miejsce
w przypadkach zaawansowania T3 i T4, przy w¹skim,
b¹dŸ w¹tpliwym marginesie resekcji w obrêbie wargi czy
wêz³ów, przy naciekaniu pozatorebkowym wêz³a, obec-
noœci w preparacie operacyjnym mikroprzerzutów czy na-
ciekaniu naczyñ i pochewek nerwowych.

Tabela II. Lokalizacja pierwotna nacieku raka wargi oraz charakterystyka histopatologiczna leczonej grupy (n = 116)

Pierwotna lokalizacja Obraz histopatologiczny

n % n %

Warga dolna 80 68,9 Carcinoma planoepitheliale G1 46 39,7
Warga górna 26 22,4 G2 28 24,1
K¹t ust 1 0,9 G3 3 2,6
Nie ustalono 9 7,8 Nie ustalono 15 12,9

Carcinoma basocellulare 24 20,7

Ogó³em 116 100,0 116 100,0

Materia³ w³asny
Przyk³adem ilustruj¹cym skalê i problem wyboru te-

rapii chirurgicznej raka wargi jest materia³ 116 chorych
leczonych w latach 2001 – 2002 w Dziale Chirurgii G³o-
wy i Szyi Œwiêtokrzyskiego Centrum Onkologii w Kiel-
cach. Ogó³em wykonano 127 resekcji raka wargi. W 7
przypadkach wykonywano jednoczasowo wiêcej ni¿ je-
den typ resekcji, a 4 chorych operowano dwukrotnie – z
powodu wznowy, b¹dŸ drugiego ogniska nowotworowe-
go w obrêbie wargi. W 99 przypadkach wyciêcie chirur-
giczne by³o leczeniem pierwotnym, a w 21 przypadkach
by³o to leczenie niepowodzeñ po wczeœniejszej chirurgii,
b¹dŸ rtg-terapii. W wiêkszoœci przypadków trudno by³o
ustaliæ przybli¿ony czas trwania choroby, który w relacji
chorych waha³ siê od 2 miesiêcy do 20 lat. Mê¿czyŸni
(n=91) stanowili 78,4% grupy leczonej; kobiety (n=25)
21,6%. Przedzia³ wieku leczonych waha³ siê od 38 do 91
lat; œredni wiek = 68,8 lat.

Tabela II przedstawia lokalizacjê pierwotnego ogni-
ska raka wargi oraz charakterystykê patologiczn¹ grupy
leczonej. W przypadkach, w których nie ustalono pier-
wotnej lokalizacji nacieku wynika³o to b¹dŸ ze znaczne-
go zaawansowania choroby w chwili pierwszej oceny,
b¹dŸ, gdy leczyliœmy póŸne przypadki wznowy – po
uprzedniej terapii poza naszym oœrodkiem.

Charakterystykê zaawansowania lokalnego i wêz³o-
wego, analizowanej grupy przypadków raka wargi przed-
stawia tabela III. W tabeli IV przedstawiono zastosowa-
ne warianty wyciêcia i rekonstrukcji wargi.

Kryterium kwalifikuj¹cym do jednoczasowej opera-
cji wêz³owej by³y przerzuty uwidocznione w USG, b¹dŸ
wyczywalne w badaniu palpacyjnym – potwierdzone
w biopsji aspiracyjnej cienkoig³owej (5 przypadków), lub
stopieñ zaawansowanie lokalnego T3 i T4 i czêœæ przy-
padków T2 (14 przypadków). W kilku przypadkach,
w których, mimo braku klinicznych przerzutów wêz³o-
wych winna byæ wykonana operacja elektywna, zaniecha-
no jej z uwagi na z³y stan ogólny pacjenta, bêd¹cy prze-
ciwwskazaniem do operacji w znieczuleniu ogólnym.
O ile bowiem nawet szeroka resekcja i rekonstrukcja wargi
mo¿liwa jest w znieczuleniu miejscowym, o tyle nie pró-
bowaliœmy nawet podejmowaæ operacji wêz³owych
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Tabela IV. Typy wyciêcia i rekonstrukcji chirurgicznej zastosowane w leczeniu raka wargi

Typ operacji n %

Vermilionektomia 9 7,1
Wyciêcie „V” lub „W” 56 44,1
Metoda Abbe-Estlandera 6 4,7
Metoda Karapandzica 2 1,6
Metoda Bernarda-Burova 17 13,4
Metoda Szymanowskiego 14 11,0
Inne warianty resekcji 23 18,1

Ogó³em 127 100,0

Tabela III. Charakterystyka zaawansowania lokalnego i wêz³owego pacjentów
z rakiem wargi leczonych pierwotnie chirurgicznie (n = 100)

N0 N1 N2 N3 ogó³em

T1 67 1 68
T2 24 3 27
T3 3 1 4
T4 1 1

Ogó³em 95 4 1 100

w takim znieczuleniu. Ogó³em wykonano 21 operacji
wêz³owych z powodu raka wargi – 19 operacji limfade-
nektomii nadgnykowych, jednoczasowo z wyciêciem chi-
rurgicznym wargi, a w 2 przypadkach operacjê radykal-
n¹ wêz³ów ch³onnych szyi wg Jawdyñskiego-Crile’a, z
powodu wznowy wêz³owej po wczeœniejszej resekcji

wargi. W 13 przypadkach limfadenektomiê nadgnyko-
w¹ wykonano jednostronnie, a w 6 przypadkach obu-
stronnie.

W 12 przypadkach uzupe³nieniem leczenia chirur-
gicznego by³a rtg-terapia obejmuj¹ca zarówno region
resekcji, jak i pola wêz³owe w obrêbie szyi.

Podsumowanie
Doœwiadczenia zebrane na podstawie prezentowanej

grupy przypadków nie upowa¿niaj¹ do formu³owania
autorytatywnych wytycznych dla postêpowania terapeu-
tycznego w przypadkach raka wargi. Praca jest jedynie
omówieniem aktualnych pogl¹dów dotycz¹cych tego za-
gadnienia i ilustracj¹, jak autorzy rozwi¹zywali problem
rekonstrukcji, wobec mnogoœci metod które, jak ka¿dy
nadmiar, frustruj¹ i czêsto dezorientuj¹. Leczenie raka
wargi, które z regu³y jest leczeniem operacyjnym, roz-
proszone jest pomiêdzy szereg specjalnoœci – chirurgiê
ogóln¹ i onkologiczn¹, chirurgiê plastyczn¹, chirurgiê
szczêkow¹ i wreszcie otolaryngologiê – chirurgiê g³owy i
szyi. Nikt nie ma tu wy³¹cznoœci, a jedyn¹ zasad¹ winno
byæ, aby podejmuj¹c leczenie raka wargi byæ przygoto-
wanym do mo¿liwoœci wykonania szerokiego wachlarza
metod resekcji i rekonstrukcji, prawid³owego leczenia
przerzutów wêz³owych, jak równie¿ postêpowania
w przypadkach niepowodzeñ.
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