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STRESZCZENIE:    Wprowadzenie: Celem badania było wykazanie, że połączenie wirtualnego planowania zabiegu chirurgicznego (VSP) i to-
mografii komputerowej wiązki stożkowej (CBCT) stanowi optymalną, umożliwiającą uzyskiwanie lepszych wyników czynno-
ściowych i estetycznych, technikę rekonstrukcji wykonywanych z wykorzystaniem wolnego płata strzałkowego po złożonych 
resekcjach guzów w rejonie głowy i szyi. 

  Materiał i metody: Do badania włączono 6 pacjentów (3 kobiety i 3 mężczyzn) z nowotworami głowy i szyi. Zmieniony-
mi chorobowo obszarami były: środkowa część twarzy (2 przypadki) i żuchwa (4 przypadki). W oparciu o obrazy uzyskane  
w tomografii komputerowej głowy, techniką VSP opracowano plany rekonstrukcji z wykorzystaniem wolnego płata strzałko-
wego (FFF). Przy użyciu drukarki 3D sporządzono odpowiednie modele. Przy rozpoczęciu operacji i kilka minut po zakończeniu  
rekonstrukcji wykonywano skan CBCT, używając tomografu xCAT XORAN. W sytuacjach, gdy było to wymagane, wprowa-
dzano drobne poprawki w zakresie kątów rekonstruowanych części kostnych. W każdym przypadku mierzono czas trwania 
operacji. Wyniki czynnościowe i kosmetyczne oceniano w badaniu kontrolnym po upływie 1 roku.

  Wyniki: Średni czas operacji wynosił 6 godzin 48 minut, tj. około 1 godzinę 40 minut krócej niż w przypadku standardowej 
operacji rekonstrukcyjnej. U wszystkich pacjentów uzyskano powrót do pełnej sprawności czynnościowej. U dwóch stwier-
dzono niezadowalający wynik estetyczny, będący wynikiem niewystarczającej ilości tkanki miękkiej w FFF. 

  Wnioski: Według autorów, śródoperacyjne obrazowanie CBCT, niezależnie od kosztów, poprawia dokładność estetycznych 
rezultatów zabiegów rekonstrukcyjnych prowadzonych w oparciu o VSP, szczególnie w obszarach środkowej części twarzy  
i żuchwy. Wymagane jest przeprowadzenie dalszych badań na większej liczbie pacjentów.

SŁOWA KLUCZOWE:  głowa i szyja, rekonstrukcja, tomografia komputerowa wiązki stożkowej, wirtualne planowanie zabiegu chirurgicznego, wolny płat 

ABSTRACT:   Introduction: The aim of the study was to prove that a combination of visual surgical planning (VSP) and cone beam computed 
tomography (CBCT) is an optimal technique in fibular free flap reconstructions after complex tumor resections in the head 
and neck region and that it leads to better functional and aesthetic outcomes.

  Material and methods: Six patients (3 females, 3 males) with head and neck tumors were included in the study. The region 
concerned midface in 2 cases and mandible in 4 patients. On the basis of computed tomography of the head, fibular free 
flap (FFF) reconstruction was planned with the VSP technique. The 3D-printed models were prepared. At the beginning of 
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WYKAZ SKRÓTÓW

CBCT – tomografia komputerowa wiązki stożkowej 
FFF – wolny płat z kości strzałkowej 
H&N – głowa i szyja 
ICFF – wolny płat z kości talerza biodrowego 
NFZ – Narodowy Fundusz Zdrowia 
RFFF – wolny płat promieniowy z przedramienia 
VSP – wirtualne planowanie zabiegu chirurgicznego

WPROWADZENIE

Wiele wprowadzonych w ostatnich latach technologii oferuje  
rosnącą liczbę możliwości dla różnych specjalizacji medycznych. 
Od kilku lat w chirurgii rekonstrukcyjnej szeroko stosuje się wir-
tualne planowanie zabiegu chirurgicznego (VSP) [1, 2]. Jest ono 
szczególnie przydatne w leczeniu nowotworów głowy i szyi (H&N)  
w przypadkach, gdy ubytek po ablacyjnej operacji obejmuje  
kości: żuchwy, szczęki lub oczodołu [1]. Przed operacją, na pod-
stawie obrazów uzyskanych techniką tomografii komputerowej 
lub rezonansu magnetycznego, sporządza się drukowane mode-
le 3D miejsca operacji i miejsca pobrania, prowadnice do cięcia  
i tytanowe płyty. Udowodniono, że VSP umożliwia dokładne do-
pasowanie przeszczepu w procedurze rekonstrukcyjnej, zapew-
niając zadowalające efekty estetyczne [3, 4]. Śródoperacyjne użycie 
tomografii komputerowej wiązki stożkowej (CBCT) dodatkowo 
zwiększa precyzję zabiegu i poprawia wynik końcowy. Największą 
zaletą tej metody jest niska ekspozycja na promieniowanie. Ponad-
to, tomograf jest urządzeniem mobilnym i może zostać precyzyj-
nie umieszczony nad głową pacjenta w sali operacyjnej (Ryc. 1.).

W niniejszej pracy zaprezentowano nowatorską metodę precy-
zyjnego wirtualnego planowania zabiegu chirurgicznego w po-
łączeniu ze śródoperacyjną CBCT. Zastosowano ją u pacjentów,  
u których wykonywano zabiegi rekonstrukcyjne z wykorzystaniem 
wolnego płata po operacyjnym leczeniu nowotworów głowy i szyi. 
Omówiono wyższość przedstawianej metody nad standardową 
metodą rekonstrukcji.

MATERIAŁ I METODY

Badanie przeprowadzono między lutym 2018 r. a lutym 2020 r.  
w grupie 6 pacjentów (3 kobiet, 3 mężczyzn, średnia wieku 

51 lat) z nowotworami głowy i szyi wymagającymi ablacji chi-
rurgicznej. Przed operacją u każdej osoby, zgodnie ze stan-
dardowym protokołem kwalifikacji, dokonano skrupulatnej  
oceny stopnia zaawansowania nowotworu, jego histopatolo-
gii, chorób współistniejących oraz rokowania. Skany TK gło-
wy i szyi zostały dokładnie przeanalizowane przez chirurga  
rekonstruktora. U każdego pacjenta określono marginesy resekcji 
guza i podjęto decyzję o zastosowaniu odpowiedniego wolnego 
płata (ICFF – wolny płat z kości talerza biodrowego lub FFF – wol-
ny płat z kości strzałkowej). Po wybraniu wolnego płata wykonano 
TK kończyny dolnej. Do badania włączono wyłącznie wolne płaty 
z kości strzałkowej. Dzięki wirtualnemu planowaniu ustalono do-
kładną długość i kąty osteotomii kości strzałkowej. 

Na podstawie wyżej wymienionych procedur, we współpracy  
z firmą Chirurgia3D (modelowanie i druk 3D do zastosowań me-
dycznych), opracowano trójwymiarowe modele struktur anato-
micznych. Spersonalizowany zestaw rekonstrukcyjny (Ryc. 2.) 
zawierał:

• wykonany na zamówienie implant 3D wykonany ze stopu 
tytanu Ti6Al4V (Ryc. 3.),

• prowadnicę do resekcji guza (Ryc. 4.),
• prowadnicę do osteotomii kości strzałkowej (Ryc. 5.),
• anatomiczne modele żuchwy (przed i po zabiegu)  

(Ryc. 2.),
• anatomiczny model środkowej części twarzy  

(przed i po zabiegu) (Ryc. 6.),
a n a t o m i c z n y  m o d e l  k o ś c i  s t r z a ł k o w e j  ( R y c .  2 . ) . 

Ryc. 1.  Tomograf CBCT xCat w sali operacyjnej.

the operation and a few minutes after the reconstruction, an xCAT CBCT by XORAN was performed. Minor corrections of 
the angles of the reconstructed bony parts were made where needed. The time of the operation was assessed for each case. 
Functional and cosmetic results were evaluated in a 1-year follow-up.

  Results: The mean time of operation was 6 hours and 48 minutes, which was approximately 1hour and 40 minutes less than 
standard reconstructive surgery. Functional recovery was achieved in all patients. Aesthetic result was unsatisfactory for 2 
patients due to insufficient soft tissue masses of FFF. 

  Conclusions: The authors claim that intraoperative CBCT imaging, regardless of the cost, improves the accuracy of aesthetic 
outcome of reconstructive surgeries based on VSP, especially in the region of the midface and the mandible. Further studies 
on a higher number of subjects are required.

KEYWORDS:  cone beam computed tomography, free flap, head and neck, reconstruction, virtual surgical planning
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stopnia T4. Zakres zajęcia węzłów chłonnych obejmował stopień N2a  
u dwóch osób i N1 u dwóch kolejnych osób. W każdym przypadku 
wykonano stosowną limfadenektomię. Nie zaobserwowano obecności 
odległych przerzutów. W jednym przypadku stwierdzono szkliwiaka 
wielokomorowego. U jednego pacjenta rozpoznano rogowaciejący 
zębopochodny guz torbielowaty.

Chorych poddano operacji resekcji guza zgodnie ze wskazaniami. 
Rekonstrukcja obejmowała użycie FFF u wszystkich pacjentów. 
W dwóch przypadkach zabieg został dokończony z użyciem  
wolnego płata promieniowego z przedramienia (RFFF).

Przed operacją i po zakończeniu rekonstrukcji przy użyciu  
tomografu xCAT wyprodukowanego przez amerykańską firmę 
XORAN pozyskiwano śródoperacyjnie skany CBCT (Ryc. 7.). 
Grubość warstwy rekonstrukcyjnej pozyskiwanej przez tomo-
graf wynosiła 0,1 mm. 

Wynik funkcjonalny i estetyczny oceniano u każdego pacjenta  
w rocznym okresie obserwacji. 

Badanie zostało zatwierdzone przez Komisję Bioetyczną przy 
Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Cu-
rie – Państwowym Instytucie Badawczym, oddział w Gliwicach 
(decyzja nr KB/430–15/17).

WYNIKI

Charakterystykę grupy badanej przedstawiono w Tab. I. Badania 
histopatologiczne wykazały obecność raka płaskonabłonkowego  
u 4 osób. U wszystkich tych pacjentów stwierdzono nowotwór  

Ryc. 2.   Zestaw do rekonstrukcji – od lewej: 2 prowadnice do resekcji guza, prowadnica 
do osteotomii kości strzałkowej, model anatomiczny kości strzałkowej, modele 
anatomiczne szczęki przed rekonstrukcją i po rekonstrukcji.

Ryc. 3.   Implant 3D wykonany ze stopu tytanowego.

Ryc. 4.  Prowadnica do resekcji guza i śródoperacyjny obraz guza.

Ryc. 5.  Prowadnica do osteotomii kości strzałkowej – obraz śródoperacyjny.

Ryc. 6.   Anatomiczny model środkowej części twarzy po wirtualnej rekonstrukcji  
i prowadnice do osteotomii kości strzałkowej.
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Mazzola i wsp. stwierdzają, że technologia VSP jest pomocnym na-
rzędziem w przypadku złożonych rekonstrukcji, choć niekorzystnie 
wpływa na ogólne koszty leczenia [2]. Użycie VSP zmniejsza śród-
operacyjny stres u chirurga [5–10]. W przeciwieństwie do powyż-
szych twierdzeń, Chang uważa, że doskonała dokładność możliwa 
jest do osiągnięcia wyłącznie przez bardzo doświadczonego mikro-
chirurga, bez wspomagania VSP [11]. Niemniej jednak, w żadnym 
z aktualnie dostępnych badań nie przedstawiono łącznego zastoso-
wania CBCT w złożonych rekonstrukcjach w chirurgii głowy i szyi. 
Autorzy twierdzą, że metoda taka wykazuje wyższość nad stan-
dardowym VSP w zakresie lepszej dokładności rekonstruowanego 
obszaru. Chociaż prowadnice cięcia powinny zapewniać całkowi-
tą precyzję, u kilku pacjentów wymagane były minimalne korekty. 
Idealnym rozwiązaniem w takich przypadkach było śródoperacyjne 
obrazowanie CBCT. Umożliwiało ono idealne dopasowanie oste-
otomii z pomniejszymi zmianami kątów dokonywanymi w czasie, 
gdy chory pozostawał w znieczuleniu ogólnym. Taki przebieg po-
stępowania miał decydujący wpływ na ostateczny wynik estetyczny. 

U dwóch pacjentów stwierdzono wymagające rewizji powikłania 
okołooperacyjne. U czterech pacjentów zaobserwowano rekonwale-
scencję czynnościową, choć we wszystkich tych przypadkach stwier-
dzono opóźnione (po upływie min. 6 miesięcy) powstawanie przetoki  
w obszarze poddanym operacji. Rany zostały z powodzeniem  
wygojone w oparciu o niechirurgiczne metody leczenia. Nawrót no-
wotworu stwierdzono u dwóch pacjentek, z których jedna zmarła. 
Nie uzyskano żadnych danych dotyczących stanu fizycznego jed-
nego z uczestników badania.

W dwóch przypadkach wynik estetyczny zabiegu był niezadowala-
jący ze względu na niewystarczającą objętość tkanek miękkich, co 
powodowało asymetrię twarzy. Pacjenci zostali już zakwalifikowani 
do zabiegu wtórnej rekonstrukcji tkanek miękkich w celu osiągnię-
cia akceptowalnego efektu kosmetycznego. 

Średni czas operacji z wykorzystaniem VSP i CBCT wynosił 6 go-
dzin i 48 minut. Był on podobny do czasu zabiegów, w których sto-
sowano tylko VSP i o około 1 godzinę 40 minut krótszy niż regu-
larna operacja rekonstrukcyjna.

OMÓWIENIE WYNIKÓW

W opinii autorów połączenie wizualnego planowania zabiegu  
chirurgicznego ze śródoperacyjną CBCT znacznie zwiększa dokład-
ność rekonstrukcji z wykorzystaniem wolnych płatów kostnych po 
ablacyjnych operacjach nowotworów głowy i szyi. 

Przydatność VSP w zabiegach rekonstrukcji głowy i szyi zosta-
ła już udowodniona przez wielu naukowców. Na przykład Tang  
i wsp. twierdzą, że VSP samo w sobie przynosi istotną korzyść  
w zakresie poprawy dokładności ortognatycznej, czasu niedokrwie-
nia i czasu operacji przy braku jakiegokolwiek znacznego wzro-
stu liczby powikłań w porównaniu z rekonstrukcjami z użyciem  
wolnych płatów z kości strzałkowej bez wykorzystania VSP [4]. 

Tab. I.  Charakterystyka grupy badanej. 

INICJAŁY PŁEĆ WIEK DATA 
ZABIEGU

OBSZAR 
ANATOMICZNY PATOMORFOLOGIA PŁAT

POWIKŁANIA 
/ZABIEGI 
REWIZYJNE

LECZENIE 
UZUPEŁNIAJĄCE OBSERWACJA KONTROLNA

S.M. K 60 21.02.2018 Żuchwa Rak płaskokomórkowy FFF + RFFF 

Nekrektomia 
skóry – 9 d  
– RFFF, 
krwotok –  10 d 

Chemioterapia 
przedoperacyjna 
– 2017, RTH – 
06.2018

01.2019 – nawrót, brak 
kontaktu od 02.2019,  
zgon w 04.2019

R.M. M 68  23.05.2018 Środkowa 
część twarzy Rak płaskokomórkowy FFF Brak RTH Przetoka (podniebienie),  

1 cm – 03.2019 – zagojona  

F.D. K 57 31.10.2018 Środkowa 
część twarzy Rak płaskokomórkowy FFF + RFFF Martwica RFFF Paliatywna RTH 

– 02.2019 Nawrót – zgon w 04.2019

K.T. M 69 10.06.2019 Żuchwa
Rogowaciejący 
zębopochodny  
guz torbielowaty

FFF Brak Brak Przetoka (podbródkowo) 
 – zagojona

S.B. K 24 10.09.2019 Żuchwa Szkliwiak wielokomorowy FFF Brak Brak 2 przetoki (podbródkowo)  
– zagojone

L.J. M 33 24.02.2020 Żuchwa Rak płaskokomórkowy FFF Brak RTH Przetoka (szyja) – zagojona

Ryc. 7.  Śródoperacyjny skan CBCT po rekonstrukcji środkowej części twarzy.

K – kobieta, M – mężczyzna, FFF – wolny płat z kości strzałkowej, RFFF – wolny płat promieniowy z przedramienia, RTH – radioterapia
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ty czas zabiegu chirurgicznego jest porównywalny do przy-
padków, w których stosuje się tylko VSP i nadal pozostaje  
o około 1 godzinę krótszy niż czas operacji bez planowania 3D. 

Kolejnym problemem, który należy wziąć pod uwagę, jest koszt 
urządzenia CBCT oraz produkcji prowadnic i modeli 3D. To-
mograf xCAT firmy XORAN należy do bardzo zaawansowanych 
narzędzi obrazujących, które w przeciwieństwie do zwykłych 
tomografów CBCT używanych w wielu gabinetach stomato-
logicznych spełnia kryteria wymagane dla jego zastosowania  
w sali operacyjnej. W związku z tym, ze względu na swój wysoki 
koszt, tomograf taki może nadal pozostawać nieosiągalny dla wie-
lu polskich szpitali powiatowych. 

Koszt produkcji prowadnic, modeli i implantów 3D wynosi oko-
ło 2500–3000 euro za jedną operację i zgodnie z polskim prawem 
nie jest refundowany przez NFZ (odpowiednik NHS). W związku  
z tym, nie każde polskie centrum onkologiczne może sobie po-
zwolić na ponoszenie tak wysokich kosztów.

WNIOSKI

Uważamy, że śródoperacyjne obrazowanie CBCT, niezależnie od 
kosztów, poprawia dokładność estetycznych rezultatów zabiegów 
rekonstrukcyjnych prowadzonych w oparciu o VSP, szczególnie  
w obszarze środkowej części twarzy. 

W przypadkach dobrych rokowań i oczekiwanego 5-letniego 
przeżycia bez nawrotu choroby wysoki koszt operacji jest wart 
poniesienia. 

Należy pilnie wprowadzić nowe przepisy w zakresie refun-
dacji opisanych zabiegów przez NFZ, co pozwoli na wykona-
nie zabiegów zgodnych z najlepszym dostępnym standardem  
u większej liczby pacjentów. W celu uzyskania wyników istotnych 
statystycznie konieczne jest wykonanie dalszych badań. 

Warto również wspomnieć, że operacje rekonstrukcyjne w rejonie 
środkowej części twarzy, tj. w obrębie szczęki górnej, oczodołów, 
łuku jarzmowego i nosa, są zabiegami bardziej wymagającymi niż 
te w obrębie żuchwy. Oprócz ostatecznego wyniku estetycznego, 
przed operacją należy wziąć pod uwagę szereg innych aspektów  
w celu uniknięcia powikłań, takich jak: paraliż nerwów twarzo-
wych, zaburzenia czynności nerwu trójdzielnego, diplopia (w wy-
niku niewłaściwej rekonstrukcji dolnego brzegu oczodołu) i (lub) 
blokada nosa. W tego rodzaju złożonych przypadkach najbardziej 
polecane jest stosowanie wolnego płata z kości strzałkowej.

Autorzy pragną również zauważyć, że w przypadku FFF kluczowe 
znaczenie ma ustalenie prawidłowych odległości – proksymalnej  
i dystalnej – w jakich wykonywana jest osteotomia kości strzałko-
wej, co ma na celu uniknięcie dysfunkcji stawu skokowego i ko-
lanowego. W odniesieniu do przylegania prowadnic do cięcia do 
powierzchni kości należy wziąć pod uwagę ekspansję guza nowo-
tworowego. Chodzi o to, że wzrost guza odbywa się zewnętrznie 
względem kości, na przykład żuchwy. Prowadnice cięcia powin-
ny być zaprojektowane w sposób biorący pod uwagę tkanki no-
wotworowe i ich ścisłe przyleganie do kości. W przeciwnym ra-
zie przeprowadzenie resekcji jest niemożliwe. Mniej problemów  
w zakresie planowania prowadnic cięcia wydaje się stwarzać na-
ciekanie guza w kierunku dna jamy ustnej i języka. Należy również 
dokładnie ocenić długość szypułki naczyniowej.

Przedstawione połączenie VSP i śródoperacyjnej CBCT otwiera 
przed mikrochirurgami nowe możliwości, choć nie jest pozba-
wione pewnych wad. 

VSP wprowadzono do chirurgii rekonstrukcyjnej w celu 
skrócenia czasu zabiegu chirurgicznego [12]. W odniesie-
niu do śródoperacyjnych badań CBCT należy wspomnieć  
o kilku ważnych aspektach. Samo badanie trwa około 5–40 s  
i zmniejsza potencjalne artefakty spowodowane ruchami pa-
cjenta [13]. Jednak proces pozycjonowania urządzenia CBCT  
i pacjenta może być czasochłonny. Niemniej jednak, całkowi-

PIŚMIENNICTWO 
1. Hayden R.E., Mullin D.P., Patel A.K.: Reconstruction of the segmental man-

dibular defect: Current state of the art. Curr Opin Otolaryngol Head Neck 
Surg., 2012; 20: 231–236.

2. Mazzola F., Smithers F., Cheng K., Mukherjee P., Low T-H H. et al.: Time and 
cost analysis of virtual surgical planning for head and neck reconstruction:  
A matched pair analysis. Oral Oncol., 2020; 100: 104491.

3. Rodby K.A., Turin S., Jacobs R.J., Cruz J.F., Hassid V.J. et al.: Advances in onco-
logic head and neck reconstruction: systematic review and future considera-
tions of virtual surgical planning and computer aided de-sign/computer aided 
modeling. J Plast Reconstr Aesthet Surg., 2014; 67: 1171–1185.

4. Tang N.S.J., Ahmadi I., Ramakrishnan A.: Virtual surgical planning in fibula 
free flap head and neck reconstruction: A systematic review and meta-analy-
sis. J Plast Reconstr Aesthet Surg., 2019; 72: 1465–1477. 

5. Liu Y.-F., Xu L.-W., Zhu H.-Y., Liu S.S.-Y.: Technical procedures for templa-
te-guided surgery for mandibular reconstruction based on digital design and 
manufacturing. Biomed. Eng., 2014; 13: 63.

6. Seruya M., Fisher M., Rodriguez E.D.: Computer-assisted versus conventional 
free fibula technique for craniofacial reconstruction: an outcomes comparison. 
Plast. Reconstr. Surg., 2013; 132: 1219–1228. 

7. Saad A., Winters R., Wise M.W., Dupin C.L., St. Hilaire H.: Virtual surgical 
planning in complex composite maxillofacial reconstruction. Plast. Reconstr. 
Surg., 2013; 132: 626–633. 

8. Hanken H., Schablowsky C., Smeets R., Heiland M., Sehner S. et al.: Virtu-
al planning of complex head and neck reconstruction results in satisfactory 
match between real outcomes and virtual models. Clin. Oral Investig., 2015; 
19: 647–656. 

9. Roser S.M., Ramachandra S., Blair H., Grist W., Carlson G.W. et al.: The accuracy 
of virtual surgical planning in free fibula mandibular reconstruction: compari-
son of planned and final result. J. Oral Maxillofac. Surg., 2010; 68: 2824–2832. 

10. Resnick C.M., Inverso G., Wrzosek M., Padwa B.L., Kaban L.B. et al.: Is there 
a difference in cost between standard and virtual surgical planning for ortho-
gnathic surgery? J. Oral Maxillofac. Surg., 2016; 74: 1827–1833.

11. Chang E.I.: My first 100 consecutive microvascular free flaps: pearls and lessons 
learned in first year of practice. Plast Reconstr Surg Glob Open., 2013; 1: e27. 

12. Iglesias-Martín F., Oliveros-López L.G., Fernández-Olavarría A., Serrera-Fi-
gallo M.A., Gutiérrez-Corrales A. et al.: Advantages of surgical simulation in 
the surgical reconstruction of oncological patients. Med Oral Patol Oral Cir 
Bucal., 2018; 23: 596–601.

13. White S.C., Pharoah M.: Oral radiology principles and interpretation. St.  
Louis, Missouri: Mosby Elsevier, 2014: 199–212.



WWW.OTOLARYNGOLOGYPL.COM6

oryginalny artykuł / original article

 
DOI:

Copyright:

Competing interests:

Corresponding author:

 
Cite this article as:

Word count: 2266  Tables: 1  Figures: 7  References: 13

10.5604/01.3001.0014.3450  Table of content: https://otolaryngologypl.com/resources/html/articlesList?issueId=0

Some right reserved: Polish Society of Otorhinolaryngologists Head and Neck Surgeons. Published by Index Copernicus Sp. z o.o.

The authors declare that they have no competing interests. 

The content of the journal „Polish Society of Otorhinolaryngologists Head and Neck Surgeons” is circulated on the basis  
of the Open Access which means free and limitless access to scientific data.

This material is available under the Creative Commons – Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0). The 
full terms of this license are available on: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode

prof. dr hab. n. med. Łukasz Krakowczyk; Klinika Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej, Narodowy Instytut Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach; ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15,
44-102 Gliwice, Polska; e-mail: lukaszkrakowczyk@wp.pl

Krakowczyk L., Piotrowska-Seweryn A., Szymczyk C., Wierzgon J., Oles K., Ulczok R., Donocik K., Dowgierd K., Maciejewski A.: 
Virtual surgical planning and cone beam computed tomography in reconstruction of head and neck tumors – pilot study; 
Otolaryngol Pol 2020; 74: 1-6; DOI: 10.5604/01.3001.0014.3450 (Advanced online publication)


