
Usta, znaj du ją ce się przy wej ściu do prze wo du po kar mo we go,
słu żą do wy ko ny wa nia wie lu zło żo nych czyn no ści, ta kich jak ar ty -
ku la cja czy ust na fa za po ły ka nia. Bu do wa ana to micz na war gi jest
zło żo na; skła da się ona ze skó ry, bło ny ślu zo wej, ma łych gru czo -
łów śli no wych, mię śni oraz struk tur ner wo wo -na czy nio wych.
Z każ de go z tych ele men tów mo gą roz wi jać się no wo two ry. Po nie -
waż naj waż niej szym czyn ni kiem ry zy ka roz wo ju ra ka war gi jest
eks po zy cja na pro mie nio wa nie sło necz ne, naj częst szym ty pem hi -
sto lo gicz nym są no wo two ry na błon ko we. Oso by o ja snej kar na cji
oraz ży ją ce na po łu dniu Sta nów Zjed no czo nych ma ją naj wyż sze ry -
zy ko roz wo ju ra ka war gi. Ry zy ko to mo że się gać 13,5 na 100 000
miesz kań ców. Rak war gi roz wi ja się czę ściej u męż czyzn niż u ko -
biet, jed nak zmia na za cho wań zwią za nych z na ra że niem na pro -
mie nie sło necz ne spo wo do wa ła wzrost za cho ro wań u ko biet
w wie lu czę ściach świa ta.

Naj częst szym miej scem roz wo ju no wo two rów jest war ga dol -
na. W ob rę bie war gi gór nej roz wi ja się tyl ko 7% no wo two rów,
a 4% w ką cie ust (ryc. 7-1). Więk szość no wo two rów roz wi ja się
w ob rę bie war gi dol nej, po nie waż w po rów na niu z war gą gór ną na
wy sta ją cą czer wień war go wą war gi dol nej od dzia łu je więk sza
daw ka pro mie nio wa nia sło necz ne go. In ny mi czyn ni ka mi przy -
czy nia ją cy mi się do zwięk sze nia ry zy ka roz wo ju no wo two ru war -
gi są: spo ży wa nie al ko ho lu i pa le nie ty to niu, w szcze gól no ści gdy
do cho dzi do bez po śred nie go kon tak tu ty to niu z usta mi, jak w przy -
pad ku pa le nia faj ki czy cy ga ra.

Naj częst szym no wo two rem war gi jest rak pła sko na błon ko wy
(95%). Po mi mo iż sys tem kla sy fi ka cji TNM za pro po no wa ny przez
Ame ri can Jo int Com mit tee on Can cer i In ter na tio nal Union Aga inst
Can cer okre śla war gę ja ko jed no z naj częst szych miejsc roz wo ju
no wo two ru w ob rę bie ja my ust nej, to ce chy kli nicz ne ra ka war gi
zbli ża ją go bar dziej do ra ka skó ry niż do no wo two rów wy wo dzą -
cych się z błon ślu zo wych. Dru gą, naj częst szą gru pę no wo two rów
war gi sta no wią: rak pod staw no ko mór ko wy, czer niak i no wo two -
ry wy wo dzą ce się z ma łych gru czo łów śli no wych. Mię sa ki tka nek
mięk kich są nie zwy kle rzad kie.

OCENA

Kli nicz nie ra ki na błon ko we war gi ma ją cha rak ter owrzo dze nia,
en do- lub eg zo fi tycz nych, ka la fio ro po dob nych guz ków umiej sco -
wio nych na gra ni cy czer wie ni war go wej, któ re po wo du ją w róż -
nym stop niu na cie ka nie le żą cej po ni żej war stwy mię śnio wej oraz
skó ry i bło ny ślu zo wej war gi (ryc. 7-2). No wo two ry wy wo dzą ce
się z ma łych gru czo łów śli no wych war gi roz wi ja ją się ja ko wol no
ro sną ce guz ki zlo ka li zo wa ne pod skór nie lub pod ślu zów ko wo
(ryc. 7-3). Gu zy wy wo dzą ce się z tka nek mięk kich mo gą rów nież
ro snąć pod skór nie lub pod ślu zów ko wo, ma ją jed nak in ną spo -
istość. Na czy nia ki krwio no śne i lim fa tycz ne są cha rak te ry stycz ny -
mi zmia na mi o mięk kiej, gąb cza stej spo isto ści i z re gu ły wy stę pu -
ją we wcze snych la tach ży cia (ryc. 7-4). Czer nia ki ro sną ce na
gra ni cy czer wie ni war go wej lub bło ny ślu zo wej warg za wie ra ją
zwy kle barw nik, ale mo gą być tak że po zba wio ne barw ni ka (ame -
la no tycz ne) (ryc. 7-5).

Guz mo że zaj mo wać część war gi dol nej, ca łą war gę dol ną, ką -
cik, a tak że war gę za rów no gór ną, jak i dol ną (ryc. 7-6 do 7-9). Du -
ża licz ba zróż ni co wa nych ra ków pła sko na błon ko wych jest po -
prze dzo na wy stę po wa niem róż ne go stop nia ro go wa ce nia lub
leu ko pla kią na gra ni cy czer wie ni war go wej. Te pa to lo gicz ne zmia -
ny po win ny być rów nież bra ne pod uwa gę pod czas pla no wa nia le -
cze nia ope ra cyj ne go.
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Rycina 7-1 Rak płaskonabłonkowy wargi – rozkład w zależności od lokalizacji 
i płci. Rycina 7-2 Wczesna postać (T1) raka płaskonabłonkowego wargi dolnej.


