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Wprowadzenie.Wprowadzenie.Wprowadzenie.Wprowadzenie.Wprowadzenie. W ostatnich latach nast¹pi³ dynamiczny rozwój technik
chirurgicznych stosowanych w leczeniu raka krtani, stwarzaj¹c mo¿liwoœæ
zwiêkszenia zakresu operacji typu zachowawczego.
Cel.Cel.Cel.Cel.Cel. Celem pracy by³a retrospektywna ocena wyników leczenia raka krtani
z zastosowaniem operacji czêœciowych.
Materia³ i metodyMateria³ i metodyMateria³ i metodyMateria³ i metodyMateria³ i metody..... Badaniami objêto 932 chorych, po operacjach czêœcio-
wych krtani z powodu raka. Stanowi³o to 37,6% wszystkich chorych leczo-
nych chirurgicznie z powodu tej choroby. Laryngektomie poziome (nadg³o-
œniowa, g³oœniowa, nadpierœcieniowa oraz ich modyfikacje) wykonano u 660
chorych (ok. 27% wszystkich operacji na krtani z powodu raka i 71% laryn-
gektomii czêœciowych), natomiast pionowe (czo³owo-boczna, hemilaryngek-
tomia) u 272 pacjentów (ok. 10% wszystkich operacji i ok. 29% laryngekto-
mii czêœciowych).
WWWWWyniki.yniki.yniki.yniki.yniki. Wznowy miejscowe obserwowano u 6,3% chorych, a w wêz³ach
ch³onnych szyi u 7% pacjentów, u których wykonano operacje czêœciowe.
Piêcioletnie prze¿ycie po tego typu operacjach usuniêcia krtani uzyskano
w 72,4% przypadków. Dekaniulacja by³a mo¿liwa œrednio w 90,5% przy-
padków, natomiast dostateczna ochrona dolnych dróg oddechowych przed
przedostawaniem siê œliny i treœci pokarmowej u ponad 97% chorych.
Wnioski.Wnioski.Wnioski.Wnioski.Wnioski. Zadowalaj¹ce wyniki onkologiczne i funkcjonalne zachêcaj¹ do
szerszego stosowania laryngektomii czêœciowych w leczeniu raka krtani.
Otorynolaryngologia, 2004, 3(2), 73-79
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Introduction. Introduction. Introduction. Introduction. Introduction. There has been a rapid development of new surgical techni-
ques for the treatment of laryngeal cancer during the recent few years, and
it resulted in a higher frequency of conservative surgical procedures.
Aim.Aim.Aim.Aim.Aim. The aim of this study was to analyse retrospectively the outcome of
laryngeal cancer patients subjected to conservative surgical procedures.
Material and methods.Material and methods.Material and methods.Material and methods.Material and methods. The study subjects comprised 932 patients (37.6%
of all laryngeal cancer patients subjected to surgery).
Horizontal laryngectomy (supraglottic, glottic, supracricoideal, including their
modifications) was performed in 660 patients (27% of all laryngeal cancer
operations or 71% of conservative laryngectomies). Vertical laryngectomy
(fronto-lateral, hemilaryngectomy) was performed in 272 patients (10% of
all operations of laryngeal cancer or 71% of conservative laryngectomies).
Results.Results.Results.Results.Results. Local recurrences were observed in 6.3%, and metastases to cervi-
cal lymph nodes were noted in 7% of patients treated by conservative sur-
gery. Five-year survival after conservative laryngectomies were observed in
72.4% cases. Decaniulation was possible in 90.5% cases, while sufficient
protection of the lower respiratory tract against food or saliva getting into it
from the upper alimentary tract was noted in 97% patients.
Conclusions.Conclusions.Conclusions.Conclusions.Conclusions. The promising good results of the conservative surgery cause
that the method should be used extensively to treat cases of laryngeal cancer.
Otorynolaryngologia, 2004, 3(2), 73-79
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Przez laryngektomie czêœciowe, zwane równie¿ od-
cinkowymi [1], zachowawczymi lub funkcjonalnymi,
rozumie siê procedury chirurgiczne, które pozwalaj¹ na
usuniêcie czêœci krtani przy jednoczesnym zachowaniu
zasadniczych funkcji pozostawionej czêœci narz¹du (od-
dechowej, ochronnej i fonacyjnej). Przebieg kliniczny raka
krtani ró¿ni siê zale¿nie od anatomicznej okolicy rozwo-
ju nowotworu. Krtañ dzieli siê na nadg³oœniê, g³oœniê
i podg³oœniê. Podzia³ taki jest bardzo u¿yteczny ponie-
wa¿ raki wychodz¹ce z poszczególnych czêœci narz¹du
maj¹ ró¿n¹ charakterystykê kliniczn¹ (rozprzestrzenia-
nie, biologiczne zachowanie i prognozê). Dotychczaso-
we ograniczenia wykonywania laryngektomii czêœciowych
z powodu raka ulegaj¹ korzystnym zmianom. Dynamicz-
ny rozwój chirurgii czynnoœciowej obserwowany w ostat-
nich latach, ze wzglêdu na wci¹¿ wysok¹ czêstoœæ zacho-

rowañ na raka krtani, posiada ogromne znaczenie spo-
³eczne polepszaj¹c jakoœæ ¿ycia operowanym pacjentom.
Wiele oœrodków otolaryngologicznych w œwiecie przy-
czyni³o siê do rozwoju zachowawczej chirurgii krtani.
W Polsce du¿y wk³ad w tym zakresie wnieœli m.in. Has-
sman [2], Miodoñski [3], Mozolewski [4], Szmeja [5],
Zakrzewski [6].

Rozwinê³o siê szereg technik, które poza najwa¿niej-
szym aspektem onkologicznym, uwzglêdniaj¹ równie¿
pooperacyjny wynik funkcjonalny. Obecnie gama ope-
racji czêœciowych jest doœæ szeroka i stale ulega zwiêk-
szaniu [2-19]. Operacje czêœciowe krtani mo¿na podzie-
liæ, zale¿nie od p³aszczyzny ciêcia w stosunku do osi
pod³u¿nej narz¹du, na dwie zasadnicze grupy: poziome
i pionowe.
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W zakresie laryngektomii poziomych mo¿na wyod-
rêbniæ laryngektomiê klasyczn¹ nadg³oœniow¹, g³oœnio-
w¹ i nadpierœcieniow¹ oraz ich modyfikacje. Cech¹ wspól-
n¹ tych operacji jest poziome czêœciowe usuniêcie krtani
na ró¿nej wysokoœci i ró¿nej rozleg³oœci. Zale¿y to przede
wszystkim od umiejscowienia ogniska pierwotnego i za-
awansowania nowotworu. W nazewnictwie pooperacyj-
nym rekonstruowanego narz¹du jeden cz³on nazwy jest
wspólny mianowicie „pexia” (zespolenie). Po operacji
nadg³oœniowej zespolenie nastêpuje przez tyreohyopexiê,
g³oœniowej - przez tyreokrikopexê i po nadpierœcienio-
wej - przez krikohyoidopexiê (CHP) lub krikohyoido-
epiglottopexiê (CHEP).

Laryngektomia czêœciowa nadg³oœniowa i jej mody-
fikacje dotycz¹ zmian umiejscowionych g³ównie w przed-
sionku krtani: na nag³oœni, fa³dach nalewkowo-nag³o-
œniowych, fa³dach rzekomych, oraz nasadzie jêzyka
[4,10,20-22]. Laryngektomiê g³oœniow¹ wykonuje siê
w niewielkich zmianach nowotworowych zlokalizowa-
nych najczêœciej na obu fa³dach g³osowych, obejmuj¹-
cych równie¿ spoid³o przednie [18,23,24]. Laryngekto-
mia nadpierœcieniowa odnosi siê do nowotworów obej-
muj¹cych górne i/lub œrodkowe piêtro krtani. Zale¿nie od
umiejscowienia nowotworu i typu rekonstrukcji po resek-
cji wyodrêbnia siê dwie odmiany tej operacji: CHEP w ra-
kach g³oœni i CHP w guzach nadg³oœni. Ró¿nica polega
g³ównie na zachowaniu lub wyciêciu nag³oœni [25-27].

Laryngektomie czêœciowe pionowe wykonywane s¹
w rakach fa³dów g³osowych przy zachowanej lub nie-
znacznie ograniczonej ich ruchomoœci. Zmiana nowo-
tworowa mo¿e obejmowaæ oba fa³dy g³osowe oraz prze-
chodziæ powierzchownie na spoid³o przednie. W tej gru-
pie operacji mieszcz¹ siê: chordektomia, hemilaryngek-
tomia oraz klasyczna laryngektomia czo³owo-przednia
i czo³owo-boczna [28] i rozszerzona z nastêpow¹ rekon-
strukcj¹ krtani [5,14-16,29]. Rozszerzenie polega na wy-
ciêciu fa³du g³osowego i spoid³a przedniego oraz fa³du
rzekomego, a tak¿e okolicy podg³oœni do 0,5-1 cm i czê-
œci lub ca³ej chrz¹stki nalewkowatej. Istotnym elementem
w tego typu operacjach jest rekonstrukcja narz¹du, cho-
cia¿ uproszczonego jednak zdolnego do spe³niania pod-
stawowych swych funkcji [5,14,16,27,30-32]. Do uzupe-
³nienia powsta³ych ubytków tkankowych stosuje siê p³aty
uszypu³owane lub wolne przeszczepy tkankowe.

W pracy przedstawiamy w³asne doœwiadczenia chi-
rurgicznego leczenia raka krtani operacjami czêœciowymi
poziomymi i pionowymi w okresie ostatniego 30-lecia.

MATERIA£

W okresie 1971–2001 roku wykonano 2477 laryn-
gektomii, w tym 932 operacji czêœciowych, co stanowi
prawie 37,6%. Ocenie poddano 932 chorych leczonych
operacjami czêœciowymi, u których przywrócono fizjo-

logiczny tor oddychania. Wy³¹czeni zostali pacjenci,
u których wykonano klasyczn¹ chordektomiê oraz po sub-
totalnej laryngektomii, u których wytworzono przetokê
g³osow¹ z w³asnych tkanek chorego. Obie grupy zabie-
gów mieszcz¹ siê w zakresie operacji czêœciowych. £¹-
czenie uzyskiwanych dobrych wyników onkologicznych
po chordektomiach, zniekszta³caj¹ z regu³y wyniki uzy-
skiwane po czêœciowych wyciêciach krtani w bardziej
zaawansowanych nowotworach. Laryngektomie subto-
talne z wytworzon¹ przetok¹ g³osow¹ przywracaj¹ tylko
funkcji fonacyjn¹ krtani. Laryngektomie poziome kla-
syczne (nadg³oœniowe, g³oœniowe i nadpierœcieniowe)
i ich modyfikacje wykonano u 660 chorych; stanowi to
oko³o 27% wszystkich operacji na krtani z powodu raka
lub 71% operacji czêœciowych. Laryngektomie pionowe
(laryngektomie fronto-lateraln¹, hemilaryngektomiê)
wykonano u 272 chorych, co stanowi 10% wszystkich
operacji, lub 29% operacji czêœciowych (tab. I).

Tabela I. Zaawansowanie kliniczne raka krtani u chorych kwalifikowanych do
operacji czêœciowych oraz typy laryngektomii

Typ laryngektomii

Stadium Nadg³oœniowa G³oœniowa Nadpierœcieniowa Czo³owo-boczna Hemilaryngektomia
kliniczne n=457 n=20 n=183 n=240 n=32

I 136 (29,8%) 8 (40%) 13 (7%) 132 (55%) 0
II 75 (16,4%) 12 (60%) 75 (41%) 101 (42%) 6 (20%)
III 124 (27,1%) 0 84 (46%) 7 (3%) 17 (53%)
IV 122 (26,7%) 0 11 (6%) 0 9 (27%)

Tabela II. Lokalizacja guza u chorych kwalifikowanych do laryngektomii czêœcio-
wych, w zale¿noœci od typu operacji

Lokalizacja guzaNadg³oœnia G³oœnia
Typ laryngektomii

Nadg³oœniowa 457 (100%) –
G³oœniowa – 20 (100%)
Nadpierœcieniowa 93 (50,8%) 90 (49,2%)
Czo³owo-boczna 240 (100%) –
Hemilaryngektomia – 32 (100%)

W przewa¿aj¹cej liczbie przypadków rak dotyczy³ I
i II stadium klinicznego zaawansowania nowotworu: 558
chorych; stanowi to prawie 60% wszystkich operowanych
(tab. II).

Wskazania i przeciwwskazania jak równie¿ techniki
operacyjne zosta³y wyczerpuj¹co przedstawione w innych
polskich doniesieniach [2,26,27,30,31].

Napromienianie pooperacyjne stosowano w przypad-
kach zbyt w¹skiego lub braku marginesu zdrowych tka-
nek wokó³ usuniêtego guza, licznych przerzutów do wê-
z³ów ch³onnych szyi (powy¿ej dwóch) lub przerzutu do
wêz³a wielkoœci 3 cm i wiêkszego lub te¿ pêkniêcia to-
rebki wêz³a.
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Ten korzystny rezultat leczenia jest wynikiem przede
wszystkim rozpoznania raka we wczesnym stadium kli-
nicznego zaawansowania nowotworu (tab. I). W ca³ym
analizowanym materiale 5-letnie prze¿ycie uzyskano
w 72,4% przypadków.

W ca³ym materiale operacji czêœciowych dekaniulacja
by³a mo¿liwa w 90,5% operowanych chorych (tab. V).

Koniecznoœæ utrzymania sta³ej tracheostomy po la-
ryngektomiach czêœciowych wystêpowa³a w 9,5% przy-
padków, w tym po poziomych u 9,7% i po pionowych u
8,8% operowanych chorych. Najczêœciej dotyczy³o to
chorych, u których gojenie nastêpowa³o per secundam,
po odtworzeniu wynios³oœci nalewkowej (z rogu chrz¹stki
tarczowatej lub fragmentu tarczycy), w przypadkach
wznowy miejscowej, lub zaburzeñ po³ykania (tab. V).

W 6 przypadkach po laryngektomii g³oœniowej i u 3
chorych po operacji czo³owo-bocznej klasycznej nie sto-
sowano sondy od¿ywczej. Pacjenci przyjmowali pokarm
bezpoœrednio po operacji drog¹ naturaln¹.

Przed³u¿one od¿ywianie chorych przez sondê prze-
³ykowo-¿o³¹dkow¹ spowodowane by³o g³ównie zaburze-
niami po³ykania. W ca³ym materiale dotyczy³o ono 21
(ok. 2,2%) chorych. Zach³ystowe zapalenie p³uc zwi¹za-
ne z pooperacyjn¹ aspiracj¹ wyst¹pi³o u 32 (3,4%) cho-
rych. Koniecznoœæ chirurgicznej interwencji korekcyjnej
zachodzi³a u 10 pacjentów.

Wyniki fonacyjne w ocenie subiektywnej uwa¿amy
za doœæ dobre, pozwalaj¹ bowiem na swobodne s³owne
porozumiewanie siê z otoczeniem. Obiektywna ocena
mowy i g³osu po operacjach czêœciowych krtani jest przed-
miotem szczegó³owej analizy uzyskanych wyników i bê-
dzie przedmiotem dalszych publikacji.

DYSKUSJA

Operacje czêœciowego usuniêcia krtani z powodu raka
spe³niaj¹ swoje zadanie o ile po usuniêciu nowotworu
pozwalaj¹ zachowaæ fizjologiczny tor oddychania, spraw-
ny mechanizm ochraniaj¹cy drogi oddechowe, oraz mowê
zbli¿on¹ do normalnej. Osi¹gniêcie tego korzystnego
wyniku leczenia jest mo¿liwe w znacznym odsetku
przypadków przez czêœciowe usuniêcie krtani, zwane rów-
nie¿ operacjami zachowawczymi, funkcjonalnymi lub re-
konstrukcyjnymi. Czêstoœæ wykonywania omawianych
operacji kszta³tuje siê ró¿nie w poszczególnych oœrodkach,

Tabela III. Wznowa nowotworu a typ operacji

Typ laryngektomii Liczba pacjentów Wznowa

miejscowa wêz³owa

Nadg³oœniowa 457 22 (4,8%) 42 (7%)
G³oœniowa 19* 1 (5,2%) 2 (10,2%)
Nadpierœcieniowa 183 16 (9%) 9 (5%)
Czo³owo-boczna 240 15 (6%) 5 (2%)
Hemilaryngektomia 32 5 (15,6%) 8 (25%)

Razem 932 59 (6,3%) 66 (7%)

* Jeden chory zmar³ w 3 dobie po operacji g³oœniowej z powodu niewydolnoœci sercowo-oddecho-
wej i zosta³ wy³¹czony z dalszych opracowañ statystycznych

Tabela IV. Margines onkologiczny

Typ laryngektomii Liczba pacjentów Margines

Pe³ny W¹ski Brak

Nadg³oœniowa 189 166 (87,8%) 16 (8,5%) 5 (2,6%)
G³oœniowa 17 14 (82%) 1 (6%) 2 (12%)
Nadpierœcieniowa 102 88 (86,3%) 4 (3,9%) 10 (9,8%)
Czo³owo-boczna 114 103 (92,3%) 5 (4,4%) 6 (5,3)
Hemilaryngektomia 15 13 (86,6%) 1 (6,7%) 4 (6,7%)

Tabela V. Prze¿ycia, dekaniulacja i usuniêcie sondy pokarmowej po operacjach czêœciowych krtani

Typ laryngektomii Liczba operacji Prze¿ycia Dekaniulacja Usuniêcie sondy pokarmowej

3 lata 5 lat Dekaniulacja Sta³a tracheostoma Do 6 tyg. Powy¿ej 12 tyg.

Nadg³oœniowa 457 324 (70,8%) 279 (61%) 420 (92%) 37 (8%) 448 (98%) 9 (9,1%)
G³oœniowa 19 19 (95%) 17 (85%) 18 (94,7%) 1 (5,2%) 19 (100%) -
Nadpierœcieniowa 183 155 (85%) 143 (78%) 157 (86%) 26 (13%) 178 (97%) 5 (3%)
Czo³owo-boczna 240 218 (91%) 218 (91%) 226 (94%) 14 (6%) 240 (100%) -
Hemilaryngektomia 32 23 (71,8%) 18 (56,2%) 22 (68,7%) 10 (31,2%) 25 (78%) 7 (21,8%)

Wyniki
Wznowy miejscowe wyst¹pi³y u 6,3% (59/932) cho-

rych leczonych operacjami czêœciowymi. W 80% przy-
padków wyst¹pi³y w pierwszych dwóch latach po ope-
racji; leczono je chirurgicznie ca³kowit¹ lub nadpierœcie-
niow¹ laryngektomi¹ i/lub napromienianiem. Przerzu-
ty póŸne lub wznowy w wêz³ach ch³onnych szyi stwier-
dzono u 7% (66/932) chorych, u których stosowano
zachowawcze lub radykalne usuniêcie uk³adu ch³onne-
go szyi (tab. III).

Korzystny wynik leczenia wznów miejscowych i wê-
z³owych uzyskano jedynie w 16% przypadków. Przerzu-
ty odleg³e stwierdzono u 18/932 (1,9%) chorych.
Wznowy miejscowe wystêpowa³y znacznie czêœciej u
chorych z w¹skim marginesem bezpieczeñstwa onkolo-
gicznego lub jego brakiem (tab. IV).

Najwy¿szy odsetek 5-letnich prze¿yæ uzyskano po
operacjach g³oœniowej i czo³owo-bocznej w nowotwo-
rach umiejscowionych na fa³dach g³osowych (tab. V).
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zale¿nie m.in. od lokalizacji nowotworu, która ³¹czy siê
czêsto np. z szerokoœci¹ geograficzn¹. Raki nadg³oœni
przewa¿aj¹ w Finlandii, Hiszpanii i W³oszech [33], na-
tomiast raki g³oœniowe we Francji, Anglii i na kontynen-
cie pó³nocno-amerykañskim [34]. Jednakowo czêsto w
nadg³oœni i g³oœni wystêpuj¹ w Japonii i Jugos³awii
[35,36]. W Stanach Zjednoczonych umiejscowienie no-
wotworu w nadg³oœni, g³oœni, podg³oœni w ujêciu odset-
kowym wynosi odpowiednio 35/60/5% [37]. Natomiast
na Pomorzu Zachodnim odpowiednio: 60,5/38,5/1,2%
[31,38]. Zbli¿one dane w polskim piœmiennictwie po-
daj¹ równie¿ inni autorzy [39,40,41]. W materiale Kli-
niki Szczeciñskiej jak wynika z badañ porównawczych
Semanycz [38] dwóch okresów piêcioletnich (1978-1982
oraz 1983-1987) nast¹pi³o przesuniêcie lokalizacji ogni-
ska pierwotnego nowotworu o 10,7% z okolicy nadg³o-
œni na g³oœniê w drugim piêcioleciu. Podobne obserwa-
cje poczynili Raitiola i wsp. [42] badaj¹c populacjê fiñ-
sk¹ w dwóch okresach 5-letnich (1962-1966 oraz 1987-
1991). Stwierdzili, ¿e stosunek raka nadg³oœni do raka
g³oœni w pierwszym okresie wynosz¹cy 1:0,5 uleg³ bar-
dzo wyraŸnej zmianie w drugim badanym 5-leciu i wy-
nosi³ 1:1,9.

Odsetkowy udzia³ laryngektomii czêœciowych w chi-
rurgicznym leczeniu raka krtani w tutejszym oœrodku
wynosz¹cy 37,6%, w tym 26,6% operacji poziomych i 11%
pionowych (bez chordektomii), odbiega nieco od danych
innych autorów. W materiale Serafiniego [21] operacje
czêœciowe ³¹cznie z chordektomiami stanowi³y oko³o
68%, w tym 37% poziome, 21% pionowe i 10% inne la-
ryngektomie rekonstrukcyne. W badaniach Guerriera
i wsp. [43] na operacje czêœciowe równie¿ z chordekto-
miami, przypada³o 55%, w tym na poziome 38% i pio-
nowe 17% wszystkich chorych leczonych chirurgicznie.
Pech i wsp. [13] podaj¹ 66% wykonanych laryngekto-
mii czêœciowych i 34% przypadków ca³kowitego usu-
niêcia krtani. W oœrodku poznañskim [44] w okresie 45
lat operacje czêœciowe stanowi³y 25,2% (poziome -11%,
pionowe w wiêkszoœci chordektomie 89%), natomiast ca³-
kowite 74,8% operowanych chorych. W materiale Stan-
kiewicza i wsp. [45] na operacje czêœciowe przypada³o
oko³o 17,6% wszystkich operacji z powodu rak (w tym
na poziome w 12,5%, a pionowe w 87,5% wliczaj¹c w te
ostatnie 74,1% chordektomii).

Teoretyczne podstawy do stosowania chirurgii funk-
cjonalnej powsta³y w oparciu o badania anatomiczne
i embriologiczne, a tak¿e obserwacje kliniczne. Anato-
micznie krtañ sk³ada siê z dwóch odmiennych czêœci –
górnej (nadg³oœniowej – rozwija siê z zawi¹zka ustno-
gard³owego) i dolnej (g³oœniowej i podg³oœniowej – po-
chodz¹cej z zawi¹zka tchawiczo-oskrzelowego), których
linia demarkacyjna przebiega na poziomie fa³dów g³oso-
wych [46]. Dwa Ÿród³a pochodzenia krtani z du¿¹ nie-
zale¿noœci¹ kr¹¿enia limfatycznego, sprawiaj¹, ¿e raki
wychodz¹ce z poszczególnych czêœci ró¿ni¹ siê pod wzglê-

dem przebiegu klinicznego, rozprzestrzeniania, zacho-
wania biologicznego oraz rokowania. Raki nadg³oœni
wed³ug Guerriera [46] nie wykazuj¹ tendencji do roz-
przestrzeniania siê na g³oœniê. Podobnie, zajêcie okolicy
nadg³oœni w pierwotnym raku fa³du g³osowego nastêpu-
je póŸno. Dotyczy to równie¿ wznów wystêpuj¹cych wy-
j¹tkowo w okolicy g³oœni po usuniêciu czêœci nadg³oœnio-
wej. S¹ jednak badania wskazuj¹ce, ¿e w chirurgicznym
leczeniu raka krtani znaczenie posiadaj¹ nie tylko uwa-
runkowania embriologiczne lecz równie¿ kliniczna oce-
na nacieku nowotworowego [47]. W oko³o 24-40% przy-
padków rak nadg³oœni nacieka fa³dy g³osowe, a jeszcze
czêœciej rak g³oœni obejmuje równie¿ górne piêtro krtani
[33,48].

Podstawowym warunkiem ka¿dego podejmowanego
leczenia raka krtani, zarówno chirurgicznego jak i radio-
terapii, decyduj¹cym o dalszych losach chorego, jest ra-
dykalnoœæ u¿ytej metody. Brak doszczêtnoœci onkolo-
gicznej w stosowanym leczeniu stwarza znacznie mniej-
sze szanse ca³kowitego wyleczenia, niezale¿nie od na-
stêpowych dzia³añ w przypadkach wznowy [46]. W ba-
daniach Malca [49] wznowy miejscowe rozwija³y siê pra-
wie trzykrotnie czêœciej u chorych z w¹skim marginesem
i piêcio- do szeœciokrotnie czêœciej w przypadkach braku
radykalnego leczenia chirurgicznego w porównaniu do
grupy badanych z zachowanym dostatecznie szerokim
marginesem zdrowych tkanek. Przyjmuje siê, ¿e w wyni-
ku nie radykalnoœci operacji rozwija siê nowotwór
o znacznie wiêkszej z³oœliwoœci zarówno miejscowej, jak
i sk³onnoœci do przerzutów do wêz³ów ch³onnych szyi
i przerzutów odleg³ych. Œwiadczy o tym niski odsetek
prze¿yæ 5-letnich po powtórnym leczeniu chirurgicznym
i/lub radioterapii zarówno wznów miejscowych jak
i zmian nowotworowych w wêz³ach ch³onnych.

Decyduj¹cym czynnikiem w wyborze metody lecze-
nia jest lokalizacja guza, stopieñ zaawansowania klinicz-
nego, a tak¿e stan ogólny i wydolnoœæ uk³adu oddecho-
wego i sercowo-naczyniowego pacjenta. Pe³na bowiem
rehabilitacja chorego po laryngektomii czêœciowej opie-
ra siê g³ównie na dostatecznej rezerwie p³uc. Jest to nie-
zbêdne nie tylko do normalnego oddychania, ale rów-
nie¿ do oczyszczania drzewa tchawiczo-oskrzelowego
z wydzieliny lub ma³ych iloœci zaaspirowanej treœci po-
karmowej mog¹ce prowadziæ do powa¿nych powik³añ
p³ucnych [50]. Zatem leczenie raka krtani musi byæ in-
dywidualizowane. We wczesnych stadiach rozwoju no-
wotworu, g³ównie fa³dów g³osowych (T1 i T2) wyniki
onkologiczne s¹ prawie jednakowo dobre po radioterapii
jak i po leczeniu chirurgicznym [51,52]. Guzy nadg³o-
œniowe krtani natomiast wydaj¹ siê zwykle ograniczone
do powierzchni b³ony œluzowej, jednak podœluzówkowe
rozprzestrzenianie jest czêsto daleko wiêksze ni¿ w ba-
daniu klinicznym [51]. Sprecyzowanie najbardziej w³a-
œciwych wskazañ do omawianych operacji, poza ocen¹
kliniczn¹ (laryngoskopia poœrednia i bezpoœrednia) jest
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mo¿liwe na podstawie czu³ych badañ USG i TK w tym
równie¿ przestrzeni przednag³oœniowej trudnej do oce-
ny klinicznej [45,53,54], oraz badañ histopatologicznych.
Nale¿y jednak dodaæ, ¿e TK w niewielkich zmianach
rakowych posiada wartoœæ ograniczon¹, a wg Laccoureye’a
i wsp. [55] nie powinna byæ nawet stosowana. W onko-
logii larynglogicznej rozleg³e zajêcie przestrzeni przed-
nag³oœniowej przez rozprzestrzeniaj¹cy siê nowotwór eli-
minuje praktycznie stosowanie radioterapii oraz w bar-
dzo znacznym stopniu ogranicza mo¿liwoœæ wykonania
laryngektomii czêœciowej. Szczególnej wiêc uwagi wy-
maga nowotwór wychodz¹cy z/lub naciekaj¹cy spoid³o
przednie [53,56]. B³êdy w klasyfikacji T g³ównie w raku
g³oœni wystêpuj¹ w oko³o 12,5% przypadków [55].

Najkorzystniejsze wyniki onkologiczne w materiale
w³asnym uzyskano w rakach fa³dów g³osowych – po la-
ryngektomii g³oœniowej 85% i czo³owo-bocznej 91% –
a najs³absze po hemilaryngektomii 56% piêcioletnich
prze¿yæ. Odsetek niepowodzeñ miejscowych po chirur-
gii czêœciowej pionowej wed³ug ró¿nych autorów wynosi
5,9% do 13,9% dla T1No i 14% do 48% dla T2N0 [55].
Zmiany wychodz¹ce ze spoid³a przedniego i obejmuj¹ce
regiony przylegaj¹ce i/lub zmniejszaj¹ce ruchomoœæ fa-
³dów g³osowych daj¹ odsetek niepowodzeñ od 20,9% do
40,8% zale¿nie od rozleg³oœci nowotworu, ruchomoœci
krtani i techniki operacyjnej [55]. Trzy i piêcioletnie prze-
¿ycia po laryngektomiach czêœciowych w ca³ym materia-
le w³asnym wynosz¹ce odpowiednio 79,2% i 72,4% ope-
rowanych chorych uwa¿amy za zadowalaj¹ce. Zbli¿one
s¹ one do wyników uzyskiwanych w innych oœrodkach
[10,44,55].

Istotnym elementem po tego typu operacjach jest
utrzymanie zasadniczych funkcji zachowanej czêœci krta-
ni. Cel ten mo¿na osi¹gn¹æ na drodze rekonstrukcji na-

rz¹du poprzez przekszta³cenia topograficzne lub uzupe-
³nienie resekowanych wa¿nych czynnoœciowo struktur
tkankowych [4,5,10-12,14,17-19,29]. Szereg materia³ów
u¿ywa siê do wype³nienia ubytków po usuniêtych struk-
turach. Wyczerpuj¹ce dane dotycz¹ce elementów tkan-
kowych stosowanych do rekonstrukcji krtani znajdzie
czytelnik w innych artyku³ach pochodz¹cych z tutejsze-
go oœrodka [57]. Uzyskanie w du¿ym stopniu sprawnej
ochrony dolnych dróg oddechowych po operacjach czê-
œciowych krtani na poziomie ponad 97% chorych opero-
wanych oraz przywrócenie fizjologicznego toru oddycha-
nia w oko³o 68,7% do 94,7% (œrednio 90,5%) przypad-
ków nale¿y uznaæ za dobre. Koniecznoœæ utrzymania sta³ej
tracheostomy w 9,5% (œrednio) w tym po laryngekto-
miach poziomych w 9,7% i po pionowych w 8,8% kore-
sponduje z danymi innych autorów. Maceri i wsp. [51]
podaj¹, ¿e po laryngektomii poziomej nadg³oœniowej sta-
³ej tracheostomy wymaga³o 30% chorych, a po pionowej
10%. Chirurgia czêœciowa pionowa pozostawia najczê-
œciej ujemne nastêpstwa g³osowe z powodu niewydolno-
œci g³oœni. Chirurgia pozioma natomiast poci¹ga nastêp-
stwa w postaci zaburzeñ po³ykania, które mog¹ byæ mniej
lub wiêcej powa¿ne i trwa³e. W akcie po³ykania zasadni-
cz¹ rolê odgrywaj¹ chrz¹stki nalewkowate i nasada jêzy-
ka. St¹d te¿ dla utrzymania zasadniczych funkcji krtani
niezbêdne jest zachowanie przynajmniej jednej chrz¹st-
ki nalewkowatej. Nag³oœnia w tym zakresie nie stanowi
istotnego elementu – „ ... dans la deglutition, la base de la
langue et les arytenoides sont tout, l’epiglotte n’est rien”
[1]. Nale¿y dodaæ, ¿e pacjent ³atwiej znosi pooperacyjne
niekorzystne nastêpstwa fonacji ni¿ zaburzenia po³ykania.

Reasumuj¹c, laryngektomie czêœciowe ró¿nej rozle-
g³oœci pozwalaj¹ uzyskaæ korzystne wyniki onkologiczne
i czynnoœciowe. Uzyskiwane dobre wyniki zachêcaj¹ do
szerszego stosowania tych operacji.
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