
LECZENIE

Oczy wi stym ce lem te ra pii jest dłu go ter mi no we wy le cze nie no wo -
two ru z za cho wa niem wszyst kich funk cji ja my ust nej i utrzy ma -
niem es te tycz ne go wy glą du. Ma łe no wo two ry war gi gór nej lub
dol nej mo gą być w rów nym stop niu sku tecz nie le czo ne me to dą
chi rur gicz ną, jak i na pro mie nia niem. Chi rur gicz ne usu nię cie ma -
łych zmian jest szyb ką me to dą, nie po wo du ją cą upo śle dze nia
funk cjo nal ne go i za bu rzeń es te tycz nych. W prze ci wień stwie do
za bie gów chi rur gicz nych dłu go ter mi no we se sje ra dio te ra peu -
tycz ne gu zów war gi po wo du ją atro fię skó ry i le żą cej głę biej tkan -
ki mię śnio wej, co po wo du je wgło bie nie w miej scu gu za pier wot -
ne go. W przy pad ku więk szych gu zów war gi, ma jąc na uwa dze
efekt funk cjo nal ny i es te tycz ny oraz za cho wa nie uner wie nia i una -
czy nie nia po zo sta łej war stwy mię śnio wej ust, po win no się wy ko -
nać za pla no wa ny za bieg chi rur gicz ny z re kon struk cją. Prze rzu ty
do wę złów chłon nych w gu zach war gi o wcze snym stop niu za -
awan so wa nia zda rza ją się rzad ko, mi mo iż war ga ma bo ga tą sieć
na czyń lim fa tycz nych od pro wa dza ją cych chłon kę do oko licz nych
wę złów chłon nych. Z te go po wo du elek tyw ne ope ra cje wę zło we
są za le ca ne tyl ko w przy pad ku bar dzo za awan so wa nych gu zów
pier wot nych.

Czyn ni ki wpły wa ją ce na wy bór spo so bu le cze nia

Czyn ni ki, któ re ma ją wpływ na wy bór pier wot nej te ra pii, są zwią -
za ne za rów no z gu zem, jak i z pa cjen tem (ryc. 7-14). Czyn ni ki za -
leż ne od no wo two ru obej mu ją sta dium za awan so wa nia T, roz po -
zna nie hi sto lo gicz ne, roz miar zmie nio nej dys pla stycz nie czer wie ni
war go wej, głę bo kość na cie ka nia tkan ki mię śnio wej war gi, a tak że
sto pień za ję cia ką ta ust.

Przy roz wa ża niu le cze nia ope ra cyj ne go naj waż niej sze czyn ni -
ki, któ re na le ży brać pod uwa gę, to: za cho wa nie lub przy wró ce nie
funk cji ja my ust nej i wiel ko ści otwo ru ja my ust nej oraz koń co wy
efekt es te tycz ny. Czyn ni ki te ma ją wpływ na przyj mo wa nie po kar -
mów, mo wę i mi mi kę twa rzy. Ma łe, po wierz chow ne zmia ny moż -
na ła two usu nąć po przez pro ste wy cię cie kli no we z pier wot nym
zszy ciem ra ny przy za cho wa niu wy glą du i funk cji war gi. Re kon -
struk cja więk szych zmian zlo ka li zo wa nych w ob rę bie war gi mo -
że sta no wić wy zwa nie. Za zwy czaj uzy ska nie od po wied nie go efek -
tu funk cjo nal ne go i ko sme tycz ne go umoż li wia ją tkan ki z lo kal nych
pła tów z przy le ga ją cej skó ry i tka nek mięk kich oraz z prze ciw le -
głej war gi. Bar dziej roz le głe gu zy, któ re zaj mu ją du ży frag ment
war gi lub na cie ka ją le żą cą głę biej kość, mu szą być pod da ne zło żo -
nej re sek cji z re kon struk cją z uży ciem wol ne go pła ta.

Czyn nik za leż ny od pa cjen ta to stan ogól ny, któ ry ma wpływ na
ro dzaj znie czu le nia i typ ope ra cji, zwłasz cza gdy ko niecz ne jest wy -
ko na nie zło żo nej re sek cji z re kon struk cją z uży ciem wol ne go pła -
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ta. Istot nym czyn ni kiem pod czas wy bo ru me tod chi rur gicz nych
jest wiek pa cjen ta. W od róż nie niu od mło dych pa cjen tów star si
cho rzy ma ją zwy kle bar dziej wiot kie war gi, któ re umoż li wia ją
pier wot ne za mknię cie ra ny lub re kon struk cję z uży ciem lo kal -
nych pła tów.

RADIOTERAPIA

Ra dy kal na ra dio te ra pia jest rów nie sku tecz na, jak me to dy chi rur -
gicz ne w le cze niu na błon ko wych no wo two rów zło śli wych war gi,
ta kich jak rak pod staw no ko mór ko wy czy rak pła sko na błon ko wy
we wcze snych sta diach za awan so wa nia. Ra dio te ra pia nie jest na -
to miast sku tecz na w le cze niu czer nia ków, ra ków wy wo dzą cych się
z mniej szych gru czo łów śli no wych czy też gu zów roz wi ja ją cych się
z tka nek mięk kich. Pod czas pla no wa nia ra dio te ra pii ja ko me to dy
ra dy kal ne go le cze nia na le ży wziąć pod uwa gę tak że stan uzę bie -
nia oraz wiek pa cjen ta.

Na świe tla nie ze wnętrz ną wiąz ką elek tro nów jest zwy kle sto -
so wa ne w przy pad ku zmian ogra ni czo nych do skó ry i tka nek
mięk kich war gi. Sto su je się daw kę te ra peu tycz ną 6600 cGy do star -
cza ną w kon wen cjo nal nych daw kach frak cjo no wa nych po 200 cGy
na dzień w 33 se sjach. Elek tyw ne na świe tla nie re gio nal nych wę -
złów chłon nych nie jest re ko men do wa ne w przy pad ku no wo two -
rów we wcze snym sta dium za awan so wa nia (T1 i T2). Wy ka za no,
iż śród miąż szo we na świe tla nie iry dem 192 jest tak że sku tecz ne
w le cze niu no wo two rów o ogra ni czo nym za kre sie na cie ka nia
(ryc. 7-15 do 7-17). Ra dio te ra pia – po mi mo uzy ski wa nia do sko na -
łych wy ni ków le cze nia – nie jest jed nak za le ca na ja ko pre fe ro wa -
na opcja te ra peu tycz na ze wzglę du na dłu go trwa ły okres te ra pii.
Do dat ko wo su chość skó ry, za ni ki tka nek mięk kich, wgło bie nie
czer wie ni war go wej w miej scu gu za pier wot ne go nie przy no szą
do sta tecz nie za do wa la ją ce go efek tu. Tak więc ra dio te ra pia jest
za le ca na tyl ko w wy bra nych przy pad kach.

LECZENIE CHIRURGICZNE

Ana to mia chi rur gicz na

War ga gór na jest utwo rzo na po przez po łą cze nie wy rost ków bocz -
nych szczę ki z wy rost kiem czo ło wo -no so wym. To po łą cze nie
w okre sie za rod ko wym pro wa dzi do po wsta nia ma sy w li nii środ -
ko wej z dwo ma seg men ta mi bocz ny mi. Ze wzglę du na od dzie le nie
tych dwóch seg men tów bocz nych, po wsta wa nie prze rzu tów po
prze ciw nej stro nie szyi w przy pad ku no wo two rów war gi gór nej jest
nie zwy kle rzad ko ob ser wo wa ne. War ga dol na jest two rzo na po -
przez po łą cze nie dwóch wy rost ków żu chwo wych bocz nych w li nii
po środ ko wej, co po wo du je zwięk szo ne ry zy ko po wsta wa nia prze -
rzu tów po stro nie prze ciw nej do gu za pier wot ne go. Una czy nie nie
ust po cho dzi z gór nej i dol nej tęt ni cy war go wej oraz od ga łę zień tęt -
ni cy twa rzo wej po każ dej ze stron. Tęt ni ce war go we two rzą cha rak -
te ry stycz ne ar ka dy wo kół ja my ust nej. Z te go po wo du gu zy zlo ka -
li zo wa ne w bocz nych czę ściach ust otrzy mu ją krew z tęt nic za rów no
środ ko wych, jak i bocz nych. Uner wie nie czu cio we skó ry i czer wie -
ni war go wej war gi gór nej i dol nej po cho dzi od po wied nio z ner wu
szczę ko we go oraz ga łę zi żu chwo wej ner wu twa rzo we go. Pra wi -
dło we funk cjo no wa nie ust umoż li wia mię sień okręż ny ust, któ ry
dzia ła w po łą cze niu z dźwi ga cza mi i ob ni ża cza mi ką ta ust, wpły wa -
jąc na mi mi kę twa rzy. Pod czas pla no wa nia ope ra cji chi rur gicz nej,
ma ją cej na ce lu za cho wa nie funk cji mo wy, klu czo we jest przy wró -
ce nie funk cji zwie ra nia ust przez mię sień okręż ny. Mię śnie okręż ny
ust, dźwi gacz i ob ni żacz ką ta ust są uner wio ne przez nerw twa rzo -

Czynniki zależne od nowotworu

Stopień zaawansowania narządowego guza pierwotnego (T)
Rozpoznanie histologiczne
Zakres niezbędnej resekcji wargi
Dostępność okolicznych tkanek do rekonstrukcji ubytku
Oczekiwany wynik estetyczny i funkcjonalny operacji rekonstrukcyjnej

Czynniki zależne od pacjenta

Wiek
Stan ogólny pacjenta
Dostosowywanie się do zaleceń interdyscyplinarnych
Koszt i dogodność terapii

Rycina 7-14 Czynniki mające wpływ na wybór terapii.


