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Wprowadzenie.Wprowadzenie.Wprowadzenie.Wprowadzenie.Wprowadzenie. Podstawow¹ metod¹ leczenia raków regionu g³owy i szyi
jest zabieg chirurgiczny i radioterapia. Jednak¿e czêstoœæ nawrotów miejsco-
wych po takim leczeniu waha siê w granicach 30-80%, a przerzuty odleg³e
obserwowane s¹ u 30-40% chorych. Zastosowanie chemioterapii w lecze-
niu skojarzonym jako metody alternatywnej lub sekwencyjnej zdecydowa-
nie poprawi³o prze¿ycia odleg³e i kontrolê miejscow¹.
Cel pracyCel pracyCel pracyCel pracyCel pracy..... Celem pracy jest ocena wyników i tolerancji leczenia z zastosowa-
niem radiochemioterapii u chorych na raka g³owy i szyi.
Materia³ i metodyMateria³ i metodyMateria³ i metodyMateria³ i metodyMateria³ i metody..... W okresie od 1995 do 2002 leczenie radiochemiotera-
pi¹ zastosowano u 107 chorych z rakiem rejonu g³owy i szyi. W grupie tej
znajdowa³o siê 20 kobiet (18,7%) i 87 mê¿czyzn (81,3%). Wiek chorych
waha³ siê od 23 do 79 lat, œrednia 56 lat. W wiêkszoœci przypadków stwier-
dzano znaczne zaawansowanie procesu nowotworowego. U wszystkich
chorych stosowano leczenie cytostatykami: u 26 chorych leczenie jednocza-
sowe Cis-Platyn¹ i u 78 chorych leczenie neoadjuwantowe Cis-Platyn¹
i 5-Fluorouracylem. U 3 chorych podawano w sposób neoadjuwantowy
Cyclophosphamid, Methotrexat i Bleomycynê. Przeprowadzono wielowy-
miarow¹ analizê zale¿noœci wyników leczenia od stanu ogólnego chorego,
stopnia zaawansowania choroby, wystêpowania chorób wspó³istniej¹cych,
przeprowadzonej chemioterapii i typu histopatologicznego nowotworu, u¿y-
waj¹c modelu proporcjonalnego ryzyka D.R. Coxa.
Wyniki. Wyniki. Wyniki. Wyniki. Wyniki. Dwuletnie prze¿ycie w ca³ej grupie chorych wynios³o 34%±4%,
trzyletnie 29%±4%. Dwuletni¹ kontrolê miejscow¹ oszacowano na
27%±4%, trzyletni¹ na 24%±3%. W analizie wyleczalnoœci znamienn¹
wartoœæ statystyczn¹ wœród uznanych czynników wykazano dla: wieku
(p=0,02) i stanu wêz³ów ch³onnych (p=0,01). Problemem, który w znacz-
ny sposób obni¿a³ jakoœæ ¿ycia chorych na nowotwory g³owy i szyi po
radiochemioterapii by³ ostry odczyn popromienny.
Wnioski.Wnioski.Wnioski.Wnioski.Wnioski. Niewyleczenie loko-regionalne raka jest zasadniczym niepowo-
dzeniem radiochemioterapii chorych na nowotwory g³owy i szyi. Wiêkszoœæ
niepowodzeñ leczenia pojawia siê w ci¹gu pierwszych trzech lat obserwacji.
W badanej grupie sekwencja zastosowanej chemioterapii nie mia³a istotne-
go wp³ywu na wyniki.
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Introduction.Introduction.Introduction.Introduction.Introduction. The basic treatment of the advanced head and neck cancer is
surgery and radiotherapy; however, the frequency of local recurrence after
such treatment is between 30-80% and the distant metastases are observed
in 30-40% of the patients. Adding chemotherapy in the combined treat-
ment, as an alternative or sequential method, would improve the long-term
survivals and the local control.
Aim.Aim.Aim.Aim.Aim. Assessment of the results and radiochemotherapy tolerance in the
patients with the head and neck cancer. The results will be the basis for
revision and rationalisation of the indications for such treatment.
Material and methods.Material and methods.Material and methods.Material and methods.Material and methods. From 15.11.1995 to 31.12.2002, radiochemo-
therapy was applied in 107 patients with the head and neck cancer. This
group comprised 20 women (18.7%) and 87 men (81.3%). Age of the
patients was between 23 and 79 years, mean 56 years. In the majority of
cases, the cancer was fairly advanced. Cytostatics were applied in all the
patients: 26 patients received simultaneous therapy with Cis-Platin and 78
patients neoadjuvant therapy with Cis-Platin and 5 Fluorouracyl. In 3 pa-
tients, Cyclophosphamid, Methotrexat and Bleomycin was administered in
the neoadjuvant way. Multidimensional analysis of the dependence of re-
sults of the therapy on the overall state of the patient, advancement of the
disease, presence of the coexisting illnesses, type of the reported symptoms,
previous chemotherapy and the histopathological type of the tumour was
performed using the D.R. Cox proportional risk model.
Results.Results.Results.Results.Results. Two-year survival in the whole group was 34%±4% and three-
year survival was 29%±4%. Two-year local control was estimated at
27%±4%, three-year control at 24%±3%. In the treatment efficiency ana-
lysis, the statistical significance was demonstrated for such known progno-
stic factors as age (p=0.02) and the state of the lymph nodes (p=0.01).
Acute post-irradiation reaction is the problem which significantly reduces the
quality of life of patients with the head and neck cancer after radiochemo-
therapy.
Conclusions.Conclusions.Conclusions.Conclusions.Conclusions. Loco-regional failure of cancer treatment is the primary pro-
blem of radiochemotherapy in patients with the head and neck cancer. In
the investigated group, the sequence of chemotherapy had no significant
influence on the results of treatment.
Otorynolaryngologia, 2005, 4(3), 147-152
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Rak rejonu g³owy i szyi jest jednym z czêœciej obser-
wowanych nowotworów we wszystkich populacjach œwiata
[1-3]. Wiêkszoœæ chorych umiera z powodu nawrotu
miejscowego lub niekontrolowanego wzrostu guza pier-
wotnego [4, 5]. Podstawow¹ metod¹ leczenia jest zabieg
chirurgiczny i radioterapia, jakkolwiek czêstoœæ nawrotów
miejscowych po takim leczeniu waha siê w granicach 30%-
80% a przerzuty odleg³e obserwowane s¹ u 30-40% cho-
rych [4,6,7]. Stosowanie hyperfrakcjonowania lub frak-
cjonowania przyœpieszonego w radioterapii zdecydowa-
nie poprawia wyleczenie miejscowe nie wp³ywaj¹c zna-
cz¹co na prze¿ycia odleg³e [2,6,10]. Niektóre doniesienia
literatury informuj¹, ¿e zastosowanie chemioterapii w le-
czeniu skojarzonym jako metody alternatywnej lub se-
kwencyjnej zdecydowanie poprawi³o odsetek prze¿yæ od-
leg³ych i wyleczeñ miejscowych [7,8,9]. W³¹czenie cyto-
statyków ma na celu uwra¿liwienie komórek nowotworu
na radioterapiê bardziej ni¿ tkanki prawid³owe, ukierun-
kowanie ich na dzia³anie na komórki w fazie S i zmniej-
szenie proliferacji komórkowej miêdzy frakcjami radiote-
rapii oraz uwra¿liwienie komórek niedotlenowanych, po-
jawiaj¹cych siê w trakcie radioterapii [2,6,7,9]. Typowo
stosowanymi cytostatykami s¹: Cis-Platyna, Mitomycy-
na, 5-Fluorouracyl, Methotrexat [2,4,7,11]. Efekt w³¹-
czenia chemioterapii. zosta³ ostatnio przedstawiony w me-
taanalizach badañ, gdzie wykazano statystycznie znamien-
n¹ poprawê prze¿yæ 5-letnich o 8% [12,13]. W naszym
Zak³adzie leczenie skojarzone w przypadku raków g³owy
i szyi zastosowano u 107 chorych. Grupa ta jest przed-
miotem naszej analizy.

Celem pracy jest ocena wyników i tolerancji leczenia
z zastosowaniem radiochemioterapii u chorych na raka
g³owy i szyi.

MATERIA£ I METODY

W okresie od 15.11.1995 do 31.12.2002 zapropo-
nowano leczenie z zastosowaniem radiochemioterapii
107 chorym z rakiem rejonu g³owy i szyi. W grupie tej
znajdowa³o siê 20 kobiet (18,7%) i 87 mê¿czyzn
(81,3%). Wiek chorych waha³ siê od 23 do 79 lat, œred-
nia 56 lat. U wszystkich chorych rozpoznanie raka usta-
lono na podstawie badania histopatologicznego. Prepa-
raty by³y oceniane b¹dŸ konsultowane w Zak³adzie Pa-
tologii Nowotworów Centrum Onkologii. U zdecydo-
wanej wiêkszoœci chorych (93,5%) stwierdzono utkanie
raka p³askonab³onkowego. Lymphoepithelioma stwier-
dzono jedynie w 5 przypadkach (4,7%). Rak gruczo³o-
wy wyst¹pi³ u dwóch chorych (1,9%). Zaawansowanie
choroby nowotworowej oceniano przy pomocy nastêpu-
j¹cych badañ: szczegó³owe badanie fizykalne, badania
biochemiczne krwi, zdjêcie radiologiczne klatki piersio-
wej, badanie laryngologiczne, zdjêcie tomograficzne re-
jonu g³owy i szyi, inne badania w zale¿noœci od sytuacji
klinicznej, USG wêz³ów ch³onnych szyi.

W wiêkszoœci przypadków stwierdzano znaczne za-
awansowanie procesu nowotworowego: stopieñ II ustalono
u 23 chorych (21,5%), stopieñ III u 33 chorych (30,8%)
a stopieñ IV u 47 chorych (43,9%) wg klasyfikacji
TNM. Œrednica guza u 38 chorych by³a mniejsza od
40 mm, u 54 chorych waha³a siê od 45 do 60 mm, u 15
chorych by³a powy¿ej 70 mm. U 9 chorych stwierdzano
istnienie chorób wspó³istniej¹cych, g³ównie zaburzeñ
uk³adu kr¹¿enia.

Ocenê stanu ogólnego chorych przed leczeniem pro-
wadzono wed³ug piêciostopniowej skali stopnia spraw-
noœci Œwiatowej Organizacji Zdrowia (Zubrod). U 17
chorych by³ to stopieñ 0, u 39 chorych stwierdzono sto-
pieñ 1 (36,4%), u 48 stopieñ 2 (44,9%) i u 3 stopieñ 3
(2,8%). Charakterystykê chorych przedstawia tabela I.
11 chorych (10,3%) prezentowa³o cechy uzale¿nienia
alkoholowego. 70 chorych nie by³o poddanych zabiego-
wi chirurgicznemu, u 29 przeprowadzono usuniêcie guza
guza, u jednego wykonano lymphangiectomiê, u 7 ope-
racjê guza miejscowego i regionalnych wêz³ów ch³on-
nych. Wszyscy chorzy poddani byli leczeniu cytostaty-
kami. 78 chorych otrzyma³o Cis-Platynê z 5-Fluoro-
uracylem w sposób sekwencyjny, 26 otrzyma³o Cis-Pla-
tynê jednoczeœnie z radioterapi¹. U 3 zastosowano

Tabela I. Charakterystyka pacjentów

Cecha N Procent

P³eæ
Mêska 87 81,3
¯eñska 20 18,7

Wiek
Œrednia 56
Przedzia³ 23-79

Zubrod
0 17 15,9
1 39 36,4
2 48 44,9
3 3 2,8

Zaawansowanie TxN1-2 3 2,7
T1N0 2 1,8
T1N1-2 1 0,5
T2N1-2 11 10,2
T

2
N

3
6 5,6

T3N0 4 3,7
T3N1-2 28 26,2
T3N3 5 4,6
T4N0 17 15,9
T

4
N

1-2
25 23,4

T4N3 4 3,7
Stadium

I 3 2,7
II 17 15,9
III 36 33,6
IV 51 47,6

Lokalizacja
gard³o 34 31,8
nosogard³o 4 3,7
jama ustna 35 32,7
krtañ 15 14
szczêka 8 7,4
warga 5 4,6
œlinianka 2 1,8
jama nosa 1 0,5
FPI 3 2,8
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leczenie Cyclophosphamidem, Methotrexatem i Ble-
omycyn¹. 27 chorych otrzyma³o 2 kursy chemioterapii,
37 otrzyma³o 3 kursy, 20 otrzyma³o 4 kursy, 12 otrzy-
ma³o 6 kursów chemioterapii, czterech – 5 kursów i je-
den – 9 kursów.

Technika radioterapii
W analizowanym okresie radykalne leczenie napro-

mienianiem chorych na raka g³owy i szyi prowadzono
wed³ug jednolitego protoko³u leczniczego, pod kontrol¹
tej samej grupy lekarzy. Leczenie przebiega³o w dwóch
etapach. W pierwszym podawano dawkê 44-46 Gy na
obszar guza pierwotnego i regionalne wêz³y ch³onne,
stosuj¹c dwa naprzeciwleg³e pola boczne. W drugim
etapie podwy¿szano dawkê na guz pierwotny do 66-70
Gy, stosuj¹c zmniejszone pola boczne, omijaj¹ce rdzeñ
krêgowy w oparciu o badanie komputerowe tego obsza-
ru. W zale¿noœci od sytuacji klinicznej, u chorych z za-
jêtymi regionalnymi wêz³ami ch³onnymi prowadzono
leczenie wêz³ów potylicznych elektronami. U wszyst-
kich chorych dawkê ca³kowit¹ liczono zgodnie z zalece-
niami ICRU w po³owie wymiaru bocznego w promie-
niu centralnym. U wszystkich chorych stosowano kon-
wencjonalny sposób frakcjonowania dawki, podaj¹c 1,8-2
Gy dziennie, 5 razy w tygodniu.

Chorzy kontrolowani byli po leczeniu systematycz-
nie, co 2-3 miesi¹ce.

Metody statystyczne
�ród³em dla retrospektywnej analizy materia³u kli-

nicznego by³y historie chorób. Obserwacjê zamkniêto
30 czerwca 2004 roku. U wszystkich chorych uzyskano
informacjê o tym, czy ¿yje lub jeœli zmar³, o dacie zgo-
nu. Materia³ obejmowa³ informacje o 107 chorych. Pod-
staw¹ oceny wyników by³ czas prze¿ycia oraz czas do
wyst¹pienia progresji miejscowej. Czas prze¿ycia liczo-
no od rozpoczêcia napromieniania do zgonu lub ostat-
niej informacji o tym, ¿e chory ¿yje. Czas do progresji
miejscowej liczono od rozpoczêcia leczenia do daty
stwierdzenia cech progresji lub daty ostatniego badania
klinicznego. Prawdopodobieñstwo prze¿ycia obliczano
metod¹ Kaplana Meiera [16]. Kontrolê miejscow¹ zde-
finiowano jako prawdopodobieñstwo nie wyst¹pienia
progresji miejscowej. Wielowariantow¹ analizê czynni-
ków prognostycznych przeprowadzono pos³uguj¹c siê
modelem proporcjonalnego ryzyka D.R. Cox’a [17].
Modelowano funkcjê ryzyka zgonu oraz funkcjê wyst¹-
pienia progresji miejscowej. Jako uznane czynniki ro-
kownicze do modelu w³¹czono: wiek, stopieñ zaawan-
sowania guza (T), stopieñ zajêcia regionalnych wêz³ów
ch³onnych (N), stopieñ sprawnoœci chorego (skala Zu-
brod), istnienie chorób wspó³istniej¹cych, alkoholizm.
Ostateczny kszta³t modelu osi¹gniêto na drodze kroko-

wej eliminacji zmiennych, dla których poziom krytycz-
ny testu by³ wiêkszy od jednej dziesi¹tej (p>0,1). Przy-
jêto poziom istotnoœci statystycznej a=0,05. Za³o¿enia
modelu weryfikowano metodami graficznymi.

Oceniono tolerancjê leczenia. Nasilenie odczynu
popromiennego ustalano na podstawie skali RTOG/
EORTC [13, 18].

WYNIKI

Prze¿ycie
Okres obserwacji wynosi³ od 23 do 79 miesiêcy, me-

diana 35 miesiêcy. W badanej grupie zmar³o 75 chorych.
Dwuletnie prze¿ycie w ca³ej grupie chorych wynios³o
34%±4%, trzyletnie 29%±4%. Dwuletni¹ kontrolê miej-
scow¹ oszacowano na 27%±4%, trzyletni¹ na 24%±3%.
Uzyskane wyniki przedstawia tabela II oraz rycina 1.

W badanej grupie stosowano g³ównie dwa typy che-
mioterapii: wielolekow¹ (Cis-Platynê z 5-Fluorouracy-
lem)i podawanie Cis-Platyny w trakcie radioterapii.
Przeanalizowano prze¿ycia dla tych grup chorych, le-
czonych w ten sposób. Dwuletnie prze¿ycie dla pierw-
szej grupy wynios³o 35%, trzyletnie – 30%. Prze¿ycie
bez cech choroby po dwóch latach 28% a po trzech 25%.
Dla drugiej grupy prze¿ycie dwuletnie – 32%, trzylet-
nie – 24%. Prze¿ycie bez cech choroby odpowiednio

Tabela II. Prawdopodobieñstwo prze¿ycia i kontroli miejscowej

Czas obserwacji Prawdopodobieñstwo Prawdopodobieñstwo wyleczenia
(miesi¹ce) prze¿ycia miejscowego (95%CI)

12 0,97 0,46
24 0,95 0,32
36 0,51 0,16
60 0,07 0,02

Ryc. 1. Prze¿ycia w grupie 107 chorych leczonych z powodu guza rejonu
g³owy i szyi metod¹ radio-chemioterapii: 1 – odleg³e; 2 – bez cech choroby
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24% i 24%. Wyniki te obrazuje rycina 1. Nie ma istot-
nych ró¿nic miêdzy obydwiema grupami chorych.
W trakcie obserwacji u 60 chorych stwierdzono cechy
progresji (wiêcej ni¿ 50%,) a u 25 cechy przerzutów.
Przerzuty dotyczy³y przede wszystkim regionalnych wê-
z³ów ch³onnych (20 chorych tj. 80%). Przerzuty odle-
g³e pojawia³y siê rzadko: u 3 chorych przerzuty do p³uc,
u 2 do w¹troby, u jednego do koœci. U 101 chorych
(94,4%) przeprowadzono zaplanowane leczenie. Szeœciu
chorych nie ukoñczy³o leczenia: dwóch przerwa³o na
w³asne ¿yczenie, u czterech przyczyn¹ wczeœniejszego
zakoñczenia by³ masywny odczyn popromienny. W trak-
cie leczenia u 25 chorych konieczna by³a przerwa z po-
wodu nasilenia odczynu popromiennego (od 3 do 5 dni),
jeden chory mia³ przerwê z powodu awarii aparatury
(3 dni), a81 chorych (75,7%) nie wymaga³o przerwy.

Czynniki rokownicze
Analizuj¹c wp³yw na prze¿ycie wielorakich czynni-

ków rokowniczych w³¹czono do tej grupy takie parame-
try: p³eæ, wiek, wielkoœæ guza, cechê N, stan ogólny, fakt
istnienia chorób wspó³istniej¹cych i alkoholizm, który
notowano u 11 chorych. Z modelu zosta³y wy³¹czone
(p>0,1): p³eæ, stan ogólny, wielkoœæ guza, choroby wspó-
³istniej¹ce i alkoholizm. Stwierdzono wp³yw na prze¿y-
cie jedynie wieku (p=0,003) i stanu wêz³ów ch³onnych
(p=0,002). Chorzy starsi powy¿ej 60 roku ¿ycia, mieli
dwukrotnie wiêksze ryzyko zgonu ni¿ chorzy poni¿ej
50 lat. Prawdopodobieñstwo prze¿ycia 3 lat chorych
powy¿ej 60 roku ¿ycia wynosi 0,14, poni¿ej 50 lat 0,36
a w wieku poœrednim miêdzy 50 a 60 lat wynosi 0,22. r
Podobnie chorzy z cech¹ N2-N3 maj¹ dwukrotnie wiêk-
sze ryzyko zgonu ni¿ dla cechy N0 lub N1.

W analizie wyleczalnoœci miejscowej znamienn¹
wartoœæ statystyczn¹ wœród uznanych czynników wyka-
zano dla: wieku (p=0,02) i stanu wêz³ów ch³onnych
(p=0,01).

Nale¿y podkreœliæ, ¿e obydwa analizowane czynni-
ki: wiek i stan wêz³ów ch³onnych maj¹ istotny wp³yw
zarówno na prze¿ycia odleg³e jak i na kontrolê miejscow¹.
Parametry przyjêtego modelu dla funkcji ryzyka zgonu
przedstawia tabela III.

Tolerancja leczenia
W trakcie radioterapii ostra reakcja popromienna

wyst¹pi³a u du¿ej grupy chorych. Oceniano nasilenie
odczynu w 4 i 7 tygodniu leczenia. 105 chorych (98,7%)
mia³o ostry odczyn popromienny w postaci ogniskowych
lub rozlanych g³êbokich owrzodzeñ. Oceniano je jako
III i IV stopnia uszkodzenia w skali WHO. Powik³ania
popromienne oceniano tak¿e w trakcie I i II badania kon-
trolnego w odstêpie 3 miesiêcy. Pojawi³y siê one odpo-
wiednio u 33 (30,6%) i 14 (13%) chorych. By³y to ogni-
ska g³êbokich owrzodzeñ, które oceniano jako uszkodze-
nia III. Odczyn popromienny póŸny oceniano po roku
od leczenia. Wyst¹pi³ on u 5 chorych (4,7%). U 2 by³y to
przetrwa³e g³êbokie owrzodzenia, u 3 zw³óknienia. Nie
notowano zgonów z powodu odczynu popromiennego.
W dokumentacji klinicznej nie ma niestety informacji
o zaburzeniach samopoczucia po leczeniu w postaci np.
bólu czy zaburzeñ po³ykania. S¹ jednak informacje
o utracie wagi po leczeniu. 55 chorych utraci³o 5% wagi,

Tabela III. Parametry przyjêtego modelu dla funkcji ryzyka zgonu (model Cox’a)

Zmienna Wspó³czynnik β B³¹d standardowy β

Alkoholizm 0,985 0,008
Zubrod 0,993 0,002
Choroby wspó³istniej¹ce 0,597 0,226
Wiek 0,036 0,624
Stan N 0,022 0,272

Ryc. 3. Prze¿ycia chorych w ró¿nych grupach wiekowych

Ryc. 2. Prze¿ycia chorych leczonych cytostatykami z radioterapi¹: 1 – w spo-
sób sekwencyjny; 2 – w sposób jednoczasowy (Cis-platyna)
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39 chorych 10% wagi, a 13 chorych 15% wagi. Mo¿na
wiêc przyj¹æ, ¿e nieznaczn¹ utratê wagi do 5% notowa-
no u 55 chorych (51,4%) natomiast istotn¹, powy¿ej
10% wagi notowano u 52 chorych (48,5%). Jest to pew-
na informacja o stanie ogólnym chorych po leczeniu
przyjmuj¹c, ¿e utrata wagi cia³a by³a wynikiem zabu-
rzeñ po³ykania.

DYSKUSJA

Niniejsza praca ma charakter retrospektywny. Do-
konano w niej oceny tolerancji leczenia i czynników ro-
kowniczych w terapii napromienianiem z chemiotera-
pi¹ w leczeniu guzów g³owy i szyi.

Przez wiele lat leczeniem z wyboru nowotworów
g³owy i szyi by³a radioterapia po³¹czona z zabiegiem
chirurgicznym. Przy konwencjonalnej radioterapii uzy-
skiwano wyniki oko³o 30% prze¿yæ bez cech nowotwo-
ru [16]. Wielokrotnie radioterapia by³a stosowana jako
leczenie uzupe³niaj¹ce zabieg chirurgiczny lub chirur-
gia by³a leczeniem ratuj¹cym po nawrotach przy lecze-
niu napromienianiem. W³¹czenie chemioterapii do le-
czenia skojarzonego poprawi³o prze¿ycia odleg³e i prze-
¿ycia bez cech choroby [3, 8, 15-18]. W ostatnim dzie-
siêcioleciu 70 badañ randomizowanych obejmuj¹cych
1200 chorych potwierdzi³y poprawê wyników leczenia
skojarzonego z zastosowaniem chemioradioterapii dla
guzów g³owy i szyi. Najistotniejszym z nich by³o bada-
nie francuskie Instytutu Goustave-Roussy, które wyka-
za³o poprawê prze¿yæ wieloletnich o 8% [13, 15] a ba-
danie Pignon nawet o 10% [2, 13]. Podobne wyniki
przynosi³y badania niemieckie [14, 19]. Wyniki te nios¹
jednak za sob¹ wiele pytañ. Jaka to powinna byæ che-
mioterapia? Alternatywna czy skojarzona? Jakiego ro-
dzaju radioterapia, konwencjonalna czy hyperfrakcjo-
nowana? Jak powinna odbywaæ siê selekcja pacjentów?
Jakie stanowisko przyj¹æ wobec znacznych odczynów
popromiennych, które towarzysz¹ leczeniu skojarzone-
mu? Nie ma jednoznacznych odpowiedzi na te pytania.
We wszystkich badaniach autorzy próbuj¹ dokonaæ ana-
lizy czynników rokowniczych i zajmuj¹ siê nasileniem
odczynów popromiennych, które s¹ czynnikiem w znacz-
ny sposób pogarszaj¹cym jakoœæ prze¿ycia chorych.
Wielu autorów donosi o du¿ym znaczeniu stanu ogól-
nego chorego w³¹czanego do leczenia, o stopniu zaawan-
sowania choroby, poziomie hemoglobiny [16,19,21].
Fundamentalne znaczenie w tym protokole leczniczym
ma chemioterapia. Pojawia siê wobec tego wiele pytañ,
które ci¹gle czekaj¹ na jednoznaczn¹ odpowiedŸ. Pierw-
szymi pytaniami jest rodzaj chemioterapii a kolejnymi-
sekwencja podawania leków cytostatycznych. Pytania te
znajduj¹ odpowiedŸ w niektórych doniesieniach litera-
tury. Cytostatykami o najwiêkszej skutecznoœci okaza³y

siê 5-Fluorouracyl, Methotrexat i Cis-Platyna [1,8,14].
Odnoœnie czasu podawania leków optymalne wydaje siê
jednoczasowe podawanie Cis-Platyny, gdy¿ te badania
sugeruj¹ najlepsze wyniki prze¿yæ odleg³ych [12,13,22].
Analizuj¹c otrzymane wyniki niniejszej pracy, porów-
nano je do materia³u sprawozdania naukowego, gdzie
oceniono wyniki leczenia wy³¹cznie napromienianiem
chorych na nowotwory czêœci ustnej gard³a, leczonych
w latach 1985-1996. Piêcioletnie prze¿ycie dla ca³ej tej
grupy wynios³o 30%, natomiast tylko 8% dla chorych
z cech¹ T4 i poni¿ej 20% dla chorych z cech¹ N2-N3.
Poniewa¿ niniejsza analiza obejmowa³a chorych g³ów-
nie w III i IV stopniu zaawansowania klinicznego (80
chorych, tj. 74,7%) mo¿emy uznaæ, ¿e nasze wyniki s¹
nieco lepsze ni¿ wy³¹czne leczenie napromienianiem.
Niestety nie potwierdzono faktu lepszego rokowania przy
leczeniu jednoczasowym z chemioterapi¹. W niniejszym
badaniu wyniki by³y podobne tak dla skojarzonego, jak
i alternatywnego podawania chemioterapii.

Przeprowadzona analiza upowa¿nia do stwierdze-
nia, ¿e zarówno na prze¿ycia odleg³e jak i na kontrolê
miejscow¹ ma wp³yw, przede wszystkim, stan wêz³ów
ch³onnych. Wniosek ten potwierdzaj¹ doniesienia lite-
ratury, autorzy sugeruj¹ taki typ terapii dla guzów
N2-N3 [1,3,8,21]. Niestety ryzyko nawrotu miejsco-
wego jest w tych przypadkach wysokie (36%-50%), co
upowa¿nia do kwalifikacji do zbiegu chirurgicznego, jako
terapii ratuj¹cej [1,15,21]. Niniejsza praca informuje
tak¿e o lepszym rokowaniu dla chorych m³odszych.
Chorzy starsi, powy¿ej 60 roku ¿ycia, maj¹ dwukrotnie
wiêksze ryzyko zgonu ni¿ chorzy poni¿ej 50 lat, co byæ
mo¿e zwi¹zane jest z naturaln¹ wymieralnoœci¹. Pomi-
mo faktu, ¿e w niniejszej pracy nie wykazano istotnej
wartoœci stanu ogólnego wœród badanych czynników ro-
kowniczych, niew¹tpliwie ta zmienna ma podstawowy
wp³yw na kwalifikacjê do leczenia, podobnie jak wspó-
³istniej¹ce obci¹¿enia internistyczne.

Leczenie skojarzone niesie szansê znacznej popra-
wy wyników w leczeniu nowotworów g³owy i szyi po-
stêpowaale ci¹gle towarzysz¹ mu wielorakie pytania,
które mimo ró¿norodnych badañ nie przynosz¹ odpo-
wiedzi. Problem ten jest ci¹gle tematem szerokiej dys-
kusji. Uzyskane wyniki bêd¹ podstaw¹ do zrewidowa-
nia i zracjonalizowania dotychczasowych wskazañ do
takiego leczenia.

Reasumuj¹c, przeprowadzone badania wskazuj¹ na
niewyleczenie loko-regionalne raka jest zasadniczym nie-
powodzeniem radiochemioterapii chorych na nowotwory
g³owy i szyi. Ostry odczyn popromienny jest proble-
mem, który w znaczny sposób obni¿a jakoœæ ¿ycia cho-
rych na nowotwory g³owy i szyi po radiochemioterapii.
W badanej grupie sekwencja zastosowanej chemiotera-
pii nie mia³a istotnego wp³ywu na wyniki.
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