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StreSzczenie:  Wprowadzenie: Trendy w leczeniu zaawansowanego raka krtani w ciągu ostatnich kilku dekad zmieniały się. Chociaż 
w literaturze dostępnych jest wiele danych dotyczących wyników przeżycia w przypadku zaawansowanego raka tego narządu, 
brakuje gruntownych przeglądów systematycznych, które odzwierciedlałyby pełen obraz faktów i liczb. Niniejsza analiza 
– przedstawiona w formacie skoncentrowanym i aktualnym, który ma uprościć interpretację wnioskowania opartego na 
dowodach – zwraca uwagę na najbardziej istotne dane. 

  cel: Zaprezentowanie trendów leczenia raka krtani w stopniu zaawansowania T4 w ciągu ostatnich kilku dekad i analiza – 
w drodze przeglądu systematycznego – czasu przeżycia w odniesieniu do różnych metod leczenia raka krtani w stopniu 
zaawansowania T4. 

  Metody: Wyszukiwanie danych drogą elektroniczną przeprowadzono przy użyciu terminów: „laryngektomia całkowita”, 
„rak krtani T4”, „przeżywalność” w połączeniu z następującą metodą wyszukiwania: wyszukaj „blok rak krtani” – „nowotwory  
krtani” [Mesh] lub (krtaniowy [tiab] lub krtań [tiab] lub „krtań” [Mesh]) oraz nowotwory” [Mesh] lub nowotwór* [tiab] lub guz* 
lub rak* [tiab] lub złośliwość* [tiab] lub nowotwór złośliwy* [tiab] lub nowotwór* [tiab] lub onkologia* [tiab]); wyszukaj blok 
„laryngektomia całkowita” – „laryngektomia” [Mesh] lub laryngektomia całkowita* [tiab] lub laryngofaryngektomia całkowita* 
[tiab] lub faryngolaryngektomia całkowita* [tiab]; wyszukaj blok T4 – t4 [tiab]. Badania kliniczne uzyskano z elektronicznych 
baz danych PubMed, EMBASE, SCOPUS oraz Cochrane Library. Do czerwca 2017 r. opublikowano w nich łącznie 304 artykuły, 
obejmujące badania prospektywne, randomizowane badania kliniczne z grupą kontrolną, badania retrospektywne  
i mniejsze badania opisowe. W piśmiennictwie odnoszącym się do wybranych badań poszukiwano dalszych artykułów. 
Ponadto przeprowadzono wyszukiwanie za pomocą Google Scholar. 

  Wyniki: Liczne badania, o których mowa w niniejszym przeglądzie, dostarczają wiarygodnych dowodów na temat skuteczności 
i wyników leczenia chirurgicznego raka krtani w stopniu zaawanasowania T4. Aby rozwiązać problem heterogeniczności 
w odniesieniu do wyboru pacjentów, do analizy włączono wyłącznie doniesienia dotyczące pacjentów z chorobą w stopniu 
zaawansowania T4. 

  Wniosek: Laryngektomia całkowita pozostaje złotym standardem w leczeniu raka krtani w stopniu zaawansowania T4a. Dzięki 
bardzo dobrym wynikom onkologicznym uzyskiwanym od ponad wieku, technika ta przetrwała próbę czasu. W niniejszej 
pracy prezentujemy gruntowny przegląd literatury, a także omawiamy trendy obowiązujące w leczeniu zaawansowanego 
raka krtani na różnych kontynentach. Należy podkreślić, że celem badania nie było udowodnienie, że określona metoda 
leczenia jest lepsza od innej, a jedynie podkreślenie, jak ważne jest przestrzeganie protokołów i wytycznych, które są zgodne 
z sugestiami płynącymi z multidyscyplinarnych konsensusów i spójnymi wynikami badań.

SłoWa kluczoWe: laryngektomia całkowita, rak krtani, rak krtani w stopniu zaawansowania T4 

abStract:   introduction: Management of advanced laryngeal cancer has shown fluctuating trends during the last few decades. Though 
many extensive reports are available in the literature regarding survival outcomes for advanced laryngeal cancer, there is  
a paucity of elaborate systematic reviews giving a complete picture of facts and figures. The present analysis brings to 
attention the most relevant data in a focused and up-to-date format, for simpler interpretation of evidence-based inference. 

  objective: To present trends in the treatment of T4 laryngeal cancer over the past few decades and analyze survival outcomes 
for different treatment modalities in the management of T4 laryngeal cancer by way of systematic review. 

  Methods: An electronic search was conducted using the terms “total laryngectomy”, “T4 laryngeal cancer”, “survival outcomes” 
in combination with the following search strategy: Search block Laryngeal cancer – “Laryngeal Neoplasms” [Mesh] OR 
(Laryngeal [tiab] OR larynx [tiab] OR “Larynx”[Mesh]) AND (“Neoplasms” [Mesh] OR neoplasm* [tiab] OR tumor* [tiab] OR 
tumour* [tiab] OR cancer* [tiab] OR malignancy* [tiab] OR carcinoma* [tiab] OR neoplasm* [tiab] OR oncology* [tiab]); Search 
block Total laryngectomy – “Laryngectomy” [Mesh] OR total laryngectomy* [tiab] OR total laryngopharyngectomy* [tiab] OR 
total pharyngolaryngectomy* [tiab]; Search block T4 – t4 [tiab]. Clinical studies were retrieved from the electronic databases 
of PubMed, EMBASE, SCOPUS and Cochrane Library. A total of 304 articles had been published till June 2017, which included 
prospective studies, randomized controlled trials, retrospective studies and smaller descriptive studies. References of the 
selected studies were further searched for relevant articles. Moreover, a search was conducted over Google Scholar to obtain 
related articles. 
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Każde badanie wykorzystywane do odzwierciedlania standar-
dów opieki powinno być precyzyjne i powtarzalne, nie powin-
no nieść za sobą większych nieprzewidywanych konsekwencji 
dotyczących analizowanej metody leczenia, które mogłyby pro-
wadzić do nieuzasadnionych wniosków. Badania jednorodnych 
grup pacjentów powinny być stosowane jako wzorcowe odnie-
sienie w celu zaprojektowania protokołów instytucjonalnych. 
Rosenthal i wsp. (2015) [17] opublikowali dane z największego 
długoterminowego badania obejmującego wyłącznie pacjentów 
z rakiem krtani w stopniu zawansowania T4. Autorzy doszli do 
wniosku, że laryngektomia całkowita z następową radioterapią 
pooperacyjną wydłuża czas do wystąpienia wznowy miejscowej 
i daje lepsze wyniki funkcjonalne w porównaniu z początkowym 
leczeniem niechirurgicznym za pomocą radioterapii. Aż u 38% 
pacjentów leczonych metodą oszczędzającą krtań wystąpił na-
wrót miejscowy, który ostatecznie wymagał operacji ratunkowej. 
W badaniu podkreślono, że zastosowanie metod oszczędzających 
krtań powinno być zarezerwowane dla małej grupy wyselekcjo-
nowanych pacjentów, u których nasilenie choroby jest niewielkie. 
Funkcje ochronne dróg oddechowych i połykania powinny być  
u tych chorych niezaburzone, pacjenci nie powinni wymagać wy-
konania tracheostomii ani wprowadzenia sondy do karmienia, 
a destrukcja chrząstki powinna być ograniczona. Wybrani cho-
rzy powinni też kwalifikować się do opartych na chemioterapii 
schematów leczenia oszczędzającego.

trendy W leczeniu i ocena czaSu przeżycia

W ciągu ostatnich kilku dekad protokoły leczenia raka krtani ule-
gały istotnym zmianom, prowadząc do spadku liczby przypad-
ków zaawansowanych nowotworów krtani leczonych wyłącznie 
chirurgicznie. Czyli: zmniejszyła się częstość wykonywania czę-
ściowej lub całkowitej laryngektomii przy zaawansowanym raku 
krtani. Główną siłą napędową do wprowadzenia zmiany paradyg-
matu leczenia było opublikowanie dwóch badań – Veterans Affa-
irs Trial [13] (badanie VA Larynx, 1991) oraz RTOG 91-11 Trial 
[18] (badanie Forastiere, 2003). Obie wymienione prace wskazują 
na wysoki odsetek zachowania krtani przy zastosowaniu w pro-
tokole leczenia chemio-radioterapii. Należy jednak podkreślić, 
że w badaniu Veterans Affairs Laryngeal Cancer Study tylko u 85 
z 332 pacjentów objętych badaniem (25%) występował potwier-
dzony rak krtani w stopniu zaawansowania T4. Spośród tej wyse-
lekcjonowanej grupy – 56% chorych wymagało laryngektomii. Po-
nadto we wspomnianym raporcie całkowite naciekanie chrząstek 
krtani i pierwotna lokalizacja choroby w obrębie głośni również 
związane były ze słabymi wynikami leczenia. Można to zauważyć  
w wynikach badania RTOG 91-11, które wykluczyło z udziału pa-
cjentów z naciekaniem całej grubości chrząstek krtani. W efek-
cie choroba w stopniu zaawansowania T4u występowała u mniej 

WproWadzenie

Rak krtani jest drugim najczęściej występującym nowotworem 
regionu głowy i szyi. W skali całego świata stanowi około 2,4% 
wszystkich nowo rozpoznawanych nowotworów złośliwych rocz-
nie. Najczęściej występującym typem omawianego nowotworu 
jest rak płaskonabłonkowy, odpowiadający za 85–95% nowotwo-
rów złośliwych krtani [1, 2, 3]. Określenie „zaawansowany rak 
krtani” oznacza stopień zaawansowania 3 lub 4 raka krtani zgod-
nie z klasyfikacją UICC / AJCC [4]. Rak krtani osiąga to stadium, 
spełniając określone kryteria stopnia zaawansowania w katego-
rii T (T3 lub T4), N (N1–3) lub M (M1). Wytyczne dotyczące 
leczenia miejscowo zaawansowanego raka krtani sklasyfikowa-
nego jako T4 wskazują przede wszystkim na klasyczne leczenie 
operacyjne [5, 6], któremu może towarzyszyć – w zależności od 
wskazań – radioterapia (RT) z chemioterapią lub bez chemiote-
rapii (CT). W przypadku nowotworów w stopniu zaawansowa-
nia T4 wskaźnik przeżycia po leczeniu oszczędzającym krtań jest 
znacznie niższy i często metodzie tej towarzyszą powikłania za-
grażające funkcji krtani [7]. Niektórzy pacjenci nie decydują się 
jednak na leczenie chirurgiczne, pomimo uzyskania wszelkich 
informacji na temat leczenia i związanych z nim rokowań. Tego 
rodzaju postępowanie powinno być brane pod uwagę wyłącznie 
w przypadku, gdy naciek chrząstki jest minimalny [8] i nie do-
szło do unieruchomienia fałdu głosowego [9]. W przeciwnym 
razie szanse nawrotu są bardzo wysokie, co ostatecznie wymaga 
przeprowadzenia operacji ratunkowej.

Ostatnie badania wykazały zmniejszenie częstotliwości zastoso-
wania leczenia chirurgicznego jako metody postępowania w przy-
padku raka krtani T4. Grover i wsp. [10] opublikowali obszerne 
badanie przedstawiające wybór metod leczenia raka krtani T4  
w Stanach Zjednoczonych. Autorzy podkreślają brak przestrzegania 
protokołów ustanowionych przez multidyscyplinarne konsensusy 
i zmniejszającą się częstość laryngektomii całkowitych w nienau-
kowych, opartych na praktyce klinicznej warunkach. Równolegle 
do opisywanego spadku częstości wykonywania laryngektomii 
całkowitych obserwowano spadek przeżywalności w przypadku 
zaawansowanego raka krtani. Pokazują to wyczerpujące raporty 
Carvalho (2005) [11] i Hoffmana (2006) [12].

W niektórych badaniach [13–16] analizowano wskaźniki przeży-
cia chorych z zaawansowanym rakiem krtani po laryngektomiach 
całkowitych (total laryngectomy; TL), porównując je z przeży-
ciami po leczeniu oszczędzającym ten narząd (organ preserva-
tion protocol; OPP). Większość publikacji dotyczących omawia-
nego tematu obejmowała jednak pacjentów w różnych stadiach 
zaawansowania raka krtani (T3, T4, N0, N +), czasami również 
przypadki nowotworów gardła dolnego i jamy ustnej, co dopro-
wadziło autorów do niedokładnych implikacji prognostycznych. 

  results: Numerous studies, as mentioned in this review, provide authentic evidence in relation to the efficacy and outcome 
of surgical treatment for T4 laryngeal cancer. To address the problem of heterogeneity with regard to patient selection, 
numerous reports pertaining to T4 patients exclusively have been included. 

  conclusion: Total laryngectomy remains the gold standard for the management of T4a laryngeal cancer. After the unparalleled 
oncological outcomes of more than a century, the technique has stood the test of time. An exhaustive review of literature has been 
presented, discussing the trends in the treatment of advanced laryngeal cancer across different continents. However, it must be 
specified that the purpose of the study is not to prove one treatment protocol to be superior to the other but to bring out patterns of 
adherence to protocols and guidelines as suggested by multidisciplinary consensus reports and the consequent outcomes.

keyWordS:  Total laryngectomy, laryngeal cancer, T4 laryngeal cancer
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i wsp. (1989) [22] stwierdzili nizsze wskaźniki kontroli raka krtani 
w stopniu zaawansowania T4 z radioterapią jako wybraną metodą 
leczenia. Jednym z nowszych badań jest praca opublikowana przez 
de Miguela i wsp. (2012) [23], którzy przedstawili wyniki dotyczące 
funkcjonalnego efektu leczenia oszczędzającego krtań. Celem była 
analiza potencjalnego związku między cechami klinicznymi i patolo-
gicznymi a funkcjonalnym wynikiem leczenia oszczędzającego krtań 
(functional larynx preservation; FLP). Badaniem objęto 43 pacjentów 
leczonych z powodu raka płaskonabłonkowego krtani. Autorzy 
doszli do wniosku, że czynnikami ryzyka dla FLP były: stopień za-
awansowania klinicznego T4, stan węzłów chłonnych, status byłego 
palacza i stadium IV nowotworu. Dlatego pacjenci prezentujący 
wymienione cechy nie są optymalnymi kandydatami do leczenia 
oszczędzającego narząd.

Warto zwrócić uwagę na badanie opublikowane przez Hoffmana 
i wsp. (2006) [12], które pokazuje, że w ostatnich dekadach prze-
żywalność pacjentów chorujących na raka krtani jest niższa. Ba-
daniem tym objęto 158 246 chorych zarejestrowanych w Natio-
nal Cancer Database (USA) w latach 1985–2001. We wnioskach 
autorzy konkludują, że niechirurgiczne leczenie raka krtani wiąże 
się z pogorszeniem wyników przeżycia. W ostatnim czasie Jovic  
i wsp. (2013) [24] opublikowali badanie dotyczące roli chirurgii  
w nowoczesnym leczeniu raka krtani. Autorzy doszli do wniosku, 
że w większości przypadków zaawansowany rak krtani jest wska-
zaniem do laryngektomii całkowitej, podczas gdy laryngektomia 
subtotalna zarezerwowana jest dla wybranych przypadków. Lecze-
nie chirurgiczne po radioterapii, a szczególnie po chemio-radio-
terapii, prowadzi do powikłań, które znacznie wydłużają leczenie 
i zwiększają jego koszty. Postępowanie chirurgiczne, oferowane 
jako leczenie podstawowe, daje dobre efekty terapeutyczne, a po-
wikłania występują rzadko.

Ostatnie badania ożywiły debatę na temat chirurgicznego lecze-
nia zaawansowanego raka krtani. Timmermans i wsp. (2016) [25] 
opublikowali wyniki 20-letniej obserwacji populacji holenderskiej, 
ujętą w analizę dotyczącą leczenia i przeżycia pacjentów z tym ro-
dzajem nowotworu. Dane do badania uzyskano z dwóch połączo-
nych krajowych rejestrów nowotworów; w sumie zidentyfikowa-
no 2072 przypadków raka krtani w stopniu T3 i 1722 przypadków 
raka krtani w stopniu T4. W latach 1991–2010 choroba w stop-

niż 10% pacjentów, którzy brali udział w powyższym badaniu.  
W konsekwencji uniemożliwiło to wiarygodną analizę danych  
w odniesieniu do wyników w przypadku zaawansowanego raka 
krtani. Odtąd u większości pacjentów z rakiem krtani T4 laryn-
gektomia całkowita z następową radioterapią pozostała standar-
dowym protokołem leczenia [19].

Należy wspomnieć o wynikach dwóch przełomowych prac prze-
prowadzonych przez Richarda i wsp. [20] oraz Li i wsp. [21], które 
były randomizowanymi i kontrolowanymi badaniami klinicznymi. 
Richard i wsp. (1998), w celu porównania efektów dwóch metod 
leczenia, przedstawili wyniki randomizowanego i kontrolowanego 
badania klinicznego wśród pacjentów z pierwotnym zaawansowa-
nym rakiem krtani. Pacjenci z pierwszej grupy zostali poddani la-
ryngektomii całkowitej wraz z uzupełniającą radioterapią. Pacjenci 
z drugiej grupy zostali poddani chemioterapii indukcyjnej, a na-
stępnie radioterapii – w przypadku dobrej odpowiedzi na leczenie, 
oraz laryngektomii całkowitej i radioterapii – w przypadku słabej 
odpowiedzi na leczenie. W sumie 68 pacjentów spełniło kryteria 
włączenia, 36 w grupie poddanej chemioterapii indukcyjnej i 32 
w grupie bez zastosowania chemioterapii. Całkowite przeżycie  
i przeżycie wolne od choroby były istotnie niższe w grupie podda-
nej chemioterapii indukcyjnej w porównaniu z grupą bez zastoso-
wania chemioterapii (odpowiednio p = 0,006 i p = 0,02). Wskaźnik 
2-letniego przeżycia wynosił 69% w grupie leczonej chemioterapią 
indukcyjną i 84% w grupie bez leczenia chemioterapeutycznego. 
Autorzy zalecają jednak, by leczenia oszczędzającego krtań u pa-
cjentów wybranych na podstawie odpowiedzi na chemioterapię 
indukcyjną nie traktować jako standard postępowania. Li i wsp. 
(1998) [21] przedstawili wyniki randomizowanego i kontrolowa-
nego badania klinicznego, które porównywało wyniki przedope-
racyjnej radioterapii połączonej z leczeniem chirurgicznym (gru-
pa radiation plus surgery; RS) z samym leczeniem chirurgicznym 
(grupa surgery alone; SA). Pacjenci mieli mniej niż 75 lat, a do ba-
dania włączono 370 chorych z rakiem krtani: 215 z nich zakwali-
fikowano do grupy SA, a 155 do grupy RS. Wskaźnik 10-letniego 
przeżycia w grupie SA była znacznie wyższy niż w grupie RS (80,3% 
vs 68,6%). Również u pacjentów z rakiem nadgłośniowym T3 i T4 
wskaźnik 10-letniego przeżycia w grupie SA był wyższy niż w gru-
pie RS. Autorzy doszli do wniosku, że radioterapia przedoperacyjna 
nie jest skuteczną opcją w leczeniu raka krtani. Podobnie Morita  

tab. i. Ocena czasu przeżycia – pochodząca z badań porównujących laryngektomię całkowitą z chemio-radioterapią (CRT).

badanie całkoWite przeżycie W przypadku raka krtani t4 Liczba pacjentów (α - T4, β - 
stadium III + stadium IV)

znaczenie StatyStyczne
laryngektoMia crt

Gourin i wsp.a (2009) 55 25 451 α Yes

Chen i wsp.b (2011) 51 48 19,326 β Yes

Dziegielewski i wsp.a (2012) 49 16 258 β Yes

Megwalu i Sikoraa (2014) 40 31 5394 β Yes

Karatzanis i wsp.a (2014) 41.1 16.7 384 α Yes

Rosenthal i wsp.a (2015) 60 48 221 α Yes

Timmermans i wsp.a (2016) 48 42 1722 α Yes

Vengalil i wsp.c (2016) 70 41 107 α Yes

Grover i wsp.e (2015) 61 miesięcy 39 miesięcy 969 α Yes

Choi i wsp.e (2016) 87,2 miesiąca 31,3 miesiąca 89 α Yes

Objaśnienia skrótów: a – przeżycia 5-letnie; b – przeżycia 4-letnie; c – przeżycia 3-letnie; d – przeżycia 2-letnie; e – mediana całkowitego czasu przeżycia.
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niu zaawansowania T3 wykazywała podobne wskaźniki przeżycia  
w odniesieniu do wszystkich podstawowych metod leczenia. Jest 
jednak jasne, że w przypadku choroby w stopniu zaawansowania 
T4 najlepszą przeżywalność osiąga się dzięki przeprowadzeniu la-
ryngektomii całkowitej (z adiuwantową radioterapią). W Holandii 
rak krtani w stopniu zaawansowania T4 leczony jest chirurgicznie.

Jak wspomnieliśmy wcześniej – ważne jest skupienie się na ba-
daniach obejmujących dużą liczbę chorych leczonych wyłącznie  
z powodu raka krtani T4 (Tab. I.). Rosenthal i wsp. (2015) [17] 
przedstawili badanie, które oceniało długoterminową kontrolę cho-
roby oraz przeżywalność i wyniki funkcjonalne po chirurgicznym 
i niechirurgicznym leczeniu raka krtani w stopniu T4 prowadzo-
nym w jednym ośrodku w latach 1983–2011 (Tab. I.). Średni czas 
obserwacji wynosił 47 miesięcy. Pacjenci leczeni za pomocą laryn-
gektomii i następowej radioterapii pooperacyjnej (161 chorych)  
w okresie obserwacji osiągali lepszą początkową kontrolę miejscową 
(locoregional control; LRC) niż pacjenci leczeni za pomocą metod 
oszczędzających krtań (laryngeal preservation; LP) (60 chorych). 
Pacjenci z grupy LP charakteryzowali się współczynnikiem trache-
ostomii na poziomie 45% i współczynnikiem dowolnej aspiracji do 
dróg oddechowych na poziomie 23%. Ponadto w grupie pacjen-
tów z grupy LP w ostatnim okresie obserwacji cechy zaawansowa-
nej dysfagii były bardziej nasilone. Niedawno analogiczne wyniki 
zostały przedstawione przez Crosettiego i wsp. (2017) [26], któ-
rzy wskazali, że laryngektomia całkowita z następową radiotera-
pią pooperacyjną zapewnia lepszą przeżywalność w porównaniu  
z niechirurgicznymi metodami leczenia raka krtani w stopniu T4.

Podobnie wnioski płyną z ostatnich badań pochodzących z Francji. 
Gorpheet i wsp. (2016) [27] przeanalizowali przypadki 100 pacjen-
tów z rozpoznaniem raka krtani w stopniu zaawansowania T4a, 
którzy w latach 2001–2013 poddani byli pierwotnej laryngekto-
mii całkowitej, a następnie pooperacyjnej radioterapii. Wskaźniki 
przeżycia całkowitego 2-letniego, 5-letniego i 10-letniego (overall 
survival; OS) wynosiły odpowiednio 65%, 52,4% i 33,3%, podczas 
gdy wskaźnik przeżycia wolnego od choroby wynosił odpowiednio 
55%, 42,6% i 31,8%. Z kolei wskaźniki miejscowej kontroli zmian 
nowotworowych wynosiły odpowiednio: 77%, 74% i 65,9%. Auto-
rzy doszli do wniosku, że w omawianej – i jednorodnie leczonej 
– grupie pacjentów, przy konsekwentnym stosowaniu wytycznych, 
pierwotne leczenie chirurgiczne raka krtani w stopniu zaawanso-
wania T4a przynosi dobre wyniki przeżycia. 

Jak wspomniano wcześniej – na specjalną uwagę zasługuje kwestia 
naciekania chrząstek krtani w przebiegu raka. Choi i wsp. (2016) 
[8] porównywali efekty terapeutyczne laryngektomii całkowitej  
i leczenia zachowawczego u pacjentów z rakiem krtani w stopniu 
T4a i naciekaniem chrząstki tarczowatej (Tab. I.). Ten wieloośrod-
kowy retrospektywny przegląd obejmował 89 pacjentów, spośród 
których 53 (59,6%) poddano na początku laryngektomii całkowi-
tej (total laryngectomy; TL), a u 36 (40,4%) zastosowano leczenie 
oszczędzające krtań (larynx preservation; LP). Średni okres ob-
serwacji chorych wynosił 33 miesiące. Okazało się, że pacjenci  
z niższymi stopniami zaawansowania (kryterium N) i poddani le-
czeniu chirurgicznemu mieli znacząco wyższy okres przeżycia niż 
pozostali. Ponadto stwierdzono, że odsetek przerzutów odległych 
w grupie LP był wyższy (25%) w porównaniu z grupą TL (9,4%). 
Podobne wyniki uzyskali Nakayama i wsp. (1993) [28], chcąc do-
trzeć do danych na temat klinicznego niedoszacowania raka krta-
ni aby zidentyfikować wskaźniki predykcyjne. W tym celu wyko-

nali seryjne badania przekrojowe całego narządu u 41 pacjentów 
z rakiem krtani w stopniu T3 oraz u 16 chorych z rakiem krtani 
w stopniu T4, których poddano laryngektomii całkowitej z za-
chowaniem szerokich marginesów tkanek. Zidentyfikowano pięć 
czynników ryzyka niedoszacowania: 

1. Rozległe kostnienie chrząstki (ryzyko naciekania chrząstki, 73%);

2. Unieruchomienie głośni (54%);

3. Obecność raka przezgłośniowego (74%);

4.  Długość guza, która przekracza długość całego fałdu głosowego 
lub jest większa niż 2 cm (66%); 

5. Rozległe obejmowanie spoidła przedniego (67%).

Badanie wykazało, że kliniczne niedoszacowanie raka krtani  
w stopniu zaawansowania T3 i T4 było wysokie, ponieważ nie 
rozpoznawano dokładnie obecności nacieku chrząstki tarczo-
watej. Opracowanie stworzone przez Grovera i wsp. (2015) [10] 
wywołało dyskusję wśród chirurgów zajmujących się nowotwo-
rami krtani. Naukowcy zbadali wzorce postępowania klinicznego  
w przypadku wystąpienia tego rodzaju nowotworu w stadium T4a i 
porównali czas przeżycia pacjentów poddanych laryngektomii cał-
kowitej (TL) i chorych poddanych oszczędzającej krtań chemio-ra-
dioterapii (larynx preservation chemoradiation; LP-CRT (Tab. I.).  
Na potrzeby swojej pracy naukowcy wykorzystali dane pocho-
dzące z National Cancer Database (USA), wykazując mniejszą 
użyteczność zastosowania laryngektomii całkowitej jako głów-
nej metody leczenia raka krtani w stopniu zaawansowana T4 (na 
podstawie danych ze Stanów Zjednoczonych), co jest niezgod-
ne z wytycznymi. Łącznie u 616 pacjentów (64%) zastosowano 
LP-CRT, a 353 pacjentów (36%) poddano TL. Autorzy zapropo-
nowali TL jako preferowane początkowe podejście terapeutyczne  
u pacjentów z rakiem krtani T4a.

Karatzanis i wsp. (2014) [29] opublikowali wyniki retrospektywnej 
analizy 384 pacjentów leczonych pierwotnie z powodu raka płasko-
nabłonkowego krtani T4a (Tab. I.). Określili dwie główne grupy pa-
cjentów: jedną poddaną pierwotnemu leczeniu chirurgicznemu z 
lub bez adiuwantowej chemio-radioterapii (321 przypadków) oraz 
drugą – u której jako leczenie podstawowe zastosowano radiotera-
pię z lub bez chemioterapii (grupa CRT), a także – w razie potrzeby 
– operację ratunkową (63 pacjentów). Stwierdzili, że chorzy leczeni 
pierwotnie metodą chirurgiczną mieli lepsze rokowania; współczyn-
nik przeżycia specyficznego dla choroby wynosił 62,2% dla grupy 
poddanej pierwotnie leczeniu chirurgicznemu i 24,5% w grupie CRT.

Francis i wsp. (2013) [30] przeprowadzili badanie, które oceniało 
czas przeżycia pacjentów z rakiem krtani w stopniu T4a leczonych 
przy pomocy pierwotnej laryngektomii całkowitej oraz operacji 
węzłowej szyi (z terapią adiuwantową w razie istnienia wskazań). 
Trzydziestu pacjentów spełniło kryteria włączenia. Całkowity czas 
2-letniego przeżycia wahał się w zakresie 30%–100% w przypadku 
operacji, od 30% do 65% w przypadku chemio-radioterapii i od 12% 
do 21,2% w przypadku radioterapii. Autorzy doszli do wniosku, że 
pierwotna całkowita laryngektomia zapewnia wysoką przeżywal-
ność w przypadku raka krtani w stopniu T4a. Należy podkreślić 
– i powtórzyć – że wyżej wymienione badania koncentrowały się 
wyłącznie na pacjentach z rakiem krtani w stopniu T4.



WWW.PPCH.PL34

artykuł przeglądowy  / review article

a pięć lat – 49% chorych. OS dla RT wynosił odpowiednio 12% 
i 5%, podczas gdy dla CRT odpowiednio 32% i 16%. Autorzy doszli 
do wniosku, że TL-R / CT zapewnia lepsze przeżycie w przypadku 
raka krtani T3 i T4a w porównaniu z RT lub CRT.

Van Dijk i wsp. (2013) [36]  przedstawili analizę przypadków pa-
cjentów leczonych z powodu raka krtani w latach 1989–2010. 
Sposobem leczenia raka krtani T4 w Holandii jest laryngektomia 
całkowita, po której może następować terapia adiuwantowa. Jest 
to zgodne z wytycznymi Dutch Head and Neck Society. Wyniki 
badania wykazały spadek zapadalności i śmiertelności wśród męż-
czyzn, podczas gdy wskaźniki zapadalności i śmiertelność wśród 
kobiet były stabilne. Dane te pozostają w wyraźnej sprzeczności 
z wynikami pochodzącymi ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, 
gdzie odnotowano spadek wskaźników przeżycia.

Aby ocenić powikłania związane z różnymi metodami leczenia, 
Lin i wsp. (2016) [37] przeprowadzili badanie z udziałem 3212 pa-
cjentów. Autorzy porównali skuteczności leczenia chirurgicznego 
i niechirurgicznego w zaawansowanym raku krtani (stadium III  
i stadium IVa) – 42% pacjentów poddano leczeniu chirurgicznemu, 
a 18% przeszło CRT. U pozostałych chorych zastosowano inne nie-
standardowe metody leczenia (861 pacjentów) lub nie poddawa-
no ich leczeniu (416 pacjentów). Tylko 24% pacjentów leczonych 
równolegle CRT ukończyło pełne leczenie. Wśród chorych po nie-
pełnym leczeniu CRT 277 chorych (63,8%) cierpiało na dysfagię,  
u 152 (35%) założono przezskórną endoskopową gastrostomię,  
u 40 (9,2%) wystąpiła kserostomia, u 58 (13,4%) zapalenie błon 
śluzowych, a u 37 (27%) rozwinęła się gorączka neutropeniczna. 
Równoważne wyniki zostały opisane przez Lavo i wsp. (2017) [38].  
W badaniu tym dokonano retrospektywnego przeglądu 28 pacjen-
tów z rakiem krtani, którzy w latach 2005–2008 zostali poddani 
radioterapii i/lub chemioterapii. Sześć miesięcy później przepro-
wadzono u nich badanie wideolaryngoskopowe. Uzyskane nagra-
nia zostały ocenione na podstawie skali obrzęku krtani (Laryngeal 
Edema Scale; LES) i wskaźnika objawów refluksu (Reflux Finding 
Score; RFS). Wyniki w zakresie obecności tracheostomii i sondy 
do karmienia były następnie skorelowane z dwiema skalami. Wy-
kazały, że uzależnienie od karmienia przez sondę oraz oddychania 
przez tracheostomię wiązało się z przedwczesnym porażeniem fał-
dów głosowych, zaawansowanym stadium T oraz chemio-radiote-
rapią. Osiem kategorii skal LES i RFS wykazywało istotny związek 
z potrzebą korzystania z sondy do karmienia.

Oprócz naciekania chrząstki krtani ważnym kryterium doboru 
pacjentów jest unieruchomienie fałdu głosowego. Staton i wsp. 
(2002) [9] opisali badanie mające na celu analizę czynników pre-
dykcyjnych słabego wyniku czynnościowego po chemio-radiote-
rapii w zaawansowanym raku krtani. Czterdziestu pięciu pacjen-
tów spełniało kryteria włączenia. Główną miarą wyniku było stałe 
stosowanie zgłębnika gastrostomijnego do karmienia i/lub trache-
ostomii w czasie 6 miesięcy po zakończeniu terapii. Ustalono, że 
unieruchomienie fałdu głosowego jest najsilniejszym czynnikiem 
predykcyjnym słabego wyniku czynnościowego – 56% pacjentów 
wykazujących unieruchomienie fałdu głosowego wykazywało słabe 
wyniki czynnościowe, w przeciwieństwie do jedynie 6% pacjentów 
bez unieruchomienia fałdu głosowego. Podobnie Janot i wsp. (2002) 
[33] zaprezentowali swoje retrospektywne badanie dotyczące le-
czenia oszczędzającego krtań za pomocą indukcyjnej chemiote-
rapii i radioterapii u chorych wykazujących dobrą odpowiedź na 
leczenie. W badaniu wzięła udział grupa 104 pacjentów. Trzylet-

Aby rozwiać obawy dotyczące poziomu dowodów przedstawia-
nych w różnych badaniach trzeba przedyskutować metaanalizę 
zaprezentowaną przez Fu i wsp. (2016) [31], porównującą sku-
teczność laryngektomii całkowitej z niechirurgicznym leczeniem 
oszczędzającym narząd w leczeniu zaawansowanego raka krtani. 
Do badania włączono 8179 pacjentów (4478 z grupy TL i 3701  
z grupy poddanej leczeniu niechirurgicznemu), wyselekcjono-
wanych z 16 innych publikacji. Całkowity czas przeżycia (overall 
survival; OS) i przeżycie specyficzne dla choroby (disease specific 
survival; DSS) były wyraźnie wyższe w grupie poddanej TL w po-
równaniu z grupą poddaną leczeniu niechirurgicznemu.

Spośród artykułów zbierających wyniki uzyskane na dużych gru-
pach pacjentów Harris i wsp. (2016) [32] przedstawili badanie, 
które w retrospektywnej analizie opisywało przypadki chorych  
z zaawansowanym rakiem płaskonabłonkowym krtani, którzy 
poddani byli leczeniu w latach 2004–2012. Dane chorych auto-
rzy pozyskali z bazy danych Surveillance, Epidemiology and End 
Results (SEER). Referując badanie: kryteria włączenia do badania 
spełniało 6797 pacjentów, 2051 pacjentów poddanych pierwotne-
mu leczeniu chirurgicznemu i 4746 pacjentów poddanych pier-
wotnej radioterapii (RT) lub chemio-radioterapii (CRT). Przeży-
cie specyficzne dla choroby (DSS) i przeżycie całkowite (OS) były 
istotnie wyższe u pacjentów poddanych pierwotnemu leczeniu 
chirurgicznemu. Gdy tych samych chorych poddano analizie po 
stratyfikacji według kategorii T, kategorii N i podgrup, korzyści  
w odniesieniu do OS i DSS obserwowano u pacjentów z guzami  
w stopniach T3 i T4a, zaawansowaniem klinicznym N0 w zakresie 
szyi lub pierwotną lokalizacją nadgłośniową raka.

Chen i wsp. (2010) [33] opisali badanie oceniające wyniki prze-
życia na bardzo licznej grupie pacjentów (Tab. I.) z zaawansowa-
nym rakiem krtani (stadium III i IV), którzy otrzymywali leczenie 
w latach 1996–2002. Dane chorych uzyskano z bazy danych Na-
tional Cancer Database (USA). Leczenie obejmowało laryngekto-
mię całkowitą (TL – 37,6%), chemio-radioterapię (CRT – 29,4%)  
i samą radioterapię (RT – 33%). Autorzy zaobserwowali, że lecze-
nie za pomocą terapii niechirurgicznych (CRT lub RT) wiązało się 
z wyższym ryzykiem zgonu, natomiast zastosowanie laryngekto-
mii całkowitej zapewniało lepsze wyniki przeżycia.

Rodrigo i wsp. (2014) [34] przedstawili badanie, w którym prze-
analizowali onkologiczne wyniki zastosowania laryngektomii 
całkowitej (TL) w leczeniu raka krtani T3 i T4a. Osiemdziesięciu 
pacjentów spełniło kryteria włączenia (29 chorych ze stopniem 
T4a i 51 osób z nowotworem w stopniu T3). Obustronną operację 
węzłową szyi wykonano u 54 pacjentów, jednostronną u 11, a cen-
tralną u czterech. Dwudziestu pacjentów (25%) poddano poopera-
cyjnej radioterapii. Pięcioletni okres przeżycia choroby osiągnęło 
72% chorych, a 5-letnie przeżycie całkowite dotyczyło 55% pacjen-
tów. Autorzy podkreślili, że TL jest skutecznym postępowaniem 
w leczeniu chorych z miejscowo zaawansowanym rakiem krtani.

W badaniu kanadyjskim Dzięgielewski i wsp. (2012) [35] przed-
stawili wyniki analizy wskaźników przeżycia pacjentów z rakiem 
krtani T3/T4a po pierwotnej laryngektomii całkowitej oraz tych, 
którzy przeszli leczenie oszczędzające narząd (Tab. I.). Uwzględnio-
no dużą grupę chorych zarejestrowanych w bazie Alberta Cancer 
Registry. Średni czas obserwacji wynosił 3,43 roku. 60% pacjen-
tów z nowotworem w stadium T4a i po laryngotomii całkowitej, 
z lub bez terapii adiuwantowej (TL-R / LT), przezyło dwa lata,  
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go i wsp. dotyczyło dużej grupy liczącej 1079 pacjentów. Wśród 
badanych – 64% stanowili chorzy z rakiem głośni, 35% z rakiem 
nadgłośniowym i 12% z rakiem podgłośniowym. Laryngektomię 
całkowitą przeprowadzono w przypadku wszystkich zmian o stop-
niu zaawansowania T4. Względne wskaźniki 5-letnich przeżyć  
w stadium IV wyniosły 52% w przypadku raka głośni i tyle samo  
w przypadku raka nadgłośniowego. W badaniu przeprowadzonym 
przez Ikarashiego wzięło udział 131 pacjentów, z czego 87 przy-
padków stanowili chorzy z rakiem głośni, 42 z rakiem nadgłośnio-
wym i dwa z rakiem podgłośniowym. Autorzy zalecili laryngekto-
mię całkowitą jako początkowe leczenie nowotworów złośliwych 
krtani T3 i T4. Hirano i wsp. przedstawili retrospektywną analizę 
158 przypadków, wśród których najczęściej występował rak gło-
śni, a typ podgłośniowy był rzadki. Autorzy sugerowali laryngek-
tomię całkowitą jako początkowe leczenie raka krtani T4 pozio-
mu nadgłośniowego, głośni i podgłośniowego. Ponadto zalecali 
operację elektywną usunięcia węzłów chłonnych szyi w przypad-
ku guzów nadgłośniowych T2, T3 i T4 oraz w przypadku guzów 
podgłośniowych T3 i T4.

dySkuSja

Trendy w leczeniu raka krtani zmieniały się w ciągu ostatnich 
kilku dekad. Zagadnienie to zostało przedstawione i rozwinięte  
w badaniu Carvalho i wsp. (2005) [11], który zaprezentowali analizę 
bazy danych SEER (Surveillance, Epidemiology and End Results, 
USA) w odniesieniu do trendów i rokowań dotyczących zachoro-
wań na raka regionu głowy i szyi u pacjentów żyjących na tere-
nie Stanach Zjednoczonych. Duża grupa chorych – 92 222 osoby 
– została oceniona pod kątem zestawienia trendów w odniesie-
niu do częstości występowania choroby, stadium zaawansowania 
klinicznego, leczenia i przeżycia 5-letniego. Badani pacjenci byli 
rejestrowani w bazie danych SEER od 1974 r. do 1997 r. Badanie 
ujawniło znaczący spadek całkowitego 5-letniego przeżycia z 65,2% 
(1974–1976) do 62,0% (1995–1997). Wyniki te zostały dodatkowo 
potwierdzone przez Hoffmana i wsp. (2006) [12], którzy przed-
stawili wyniki badań z udziałem 158 426 chorych z rakiem krtani, 
którzy byli zarejestrowani w National Cancer Data Base (NCDB, 
USA). Autorzy opisali spadek przeżyć 5-letnich w okresie od 1985 
r. do 1996 r. Stwierdzony wzrost śmiertelności występował równo-
legle ze wzrostem częstości niechirurgicznego leczenia raka krtani.

Olsen (2016) [50] zwrócił uwagę na inny ważny czynnik leczenia 
zaawansowanego raka krtani. Jego badanie pokazało, że większość 
wyników oceniających skuteczność niechirurgicznych metod le-
czenia uzyskano z randomizowanych i kontrolowanych badań kli-
nicznych, które opierały się na specyficznych kryteriach włączenia 
w zakresie kwalifikacji pacjentów, a następnie leczenia zgodnie  
z określonym protokołem. Wyniki tych protokołów nie są jednak 
prawidłowo ekstrapolowane na wyniki codziennej praktyki klinicz-
nej. Bezpośrednie wnioskowanie z badania zakłada, że wyników 
tego rodzaju randomizowanych i kontrolowanych badań klinicz-
nych nie można stosować w przypadku każdej grupy pacjentów.

Laryngektomia całkowita pozostaje złotym standardem w leczeniu 
raka krtani w stopniu zaawansowana T4a [18]. Jak pokazaliśmy  
w niniejszym przeglądzie, liczne badania dostarczają dowodów na 
skuteczność tego sposobu leczenia raka krtani T4. Mimo że – jak 
zauważyli Grover i wsp. [10] – w niektórych krajach zmalała czę-
stość zastosowania metod chirurgicznych w leczeniu raka krtani 

nie przeżycie całkowite dotyczyło 76% pacjentów, 5-letnie – 69% 
chorych, a współczynnik zachowania krtani wynosił 36%. Wyni-
ki wykazały, że pojedynczym czynnikiem prognostycznym wpły-
wającym na przeżycie była ruchomość nalewek przed leczeniem 
(p < 0,004). Niepowodzenia w postaci nawrotu miejscowego były 
częstsze (33% vs 15%, p < 0,03), a zachowanie krtani było rzadsze 
(18% vs 51%) u pacjentów z unieruchomieniem nalewki (49 przy-
padków) w porównaniu z chorymi bez unieruchomienia nalewki 
(55 pacjentów). Inne badania, przeprowadzone przez McCoula  
i wsp. [4] oraz Spauldinga i wsp. [41], potwierdzają te doniesienia 
podobnymi wynikami.

Teymoortash i wsp. (2016) [42] przedstawili wyniki swoich badań 
dotyczących efektów leczenia onkologicznego i chirurgicznego za 
pomocą laryngektomii całkowitej w połączeniu z operacją węzło-
wą szyi u osób w wieku podeszłym. Łącznie do badania zakwali-
fikowano 58 pacjentów podzielonych na dwie grupy wiekowe (28 
pacjentów <65. roku życia vs 30 chorych ≥65. roku życia) z roz-
poznaniem raka krtani i gardła dolnego, którzy zostali poddani 
laryngektomii całkowitej oraz operacji węzłowej szyi. Wskaźni-
ki przeżycia wolnego od choroby oraz przeżycia całkowitego nie 
wykazały istotnych różnic między obiema grupami wiekowymi.  
Autorzy doszli do wniosku, że laryngektomia całkowita w połączeniu  
z operacją węzłową szyi jest dobrą możliwością terapeutyczną  
u starszych pacjentów. Jest to zgodne z faktem, że chemio-radiotera-
pia nie jest metodą preferowaną u pacjentów powyżej 70. roku życia.

Dalsza dyskusja skupi się na badaniach opisujących wyniki przeżycia 
w przypadku raka krtani poziomu nadgłośniowego, głośni i pod-
głośniowego jako oddzielnych jednostek chorobowych. Kowalski 
i wsp. (1998) [43] przedstawili porównanie wyników uzyskanych 
wśró pacjentów z rakiem nadgłośniowym, leczonych radioterapią 
oraz chirurgicznie. Uwzględniono grupę obejmującą 164 przypad-
ków.z 5-letnie wskaźniki przeżycia wyniosły 58,5% wśród pacjentów 
leczonych chirurgicznie w porównaniu z 16,3% w grupie chorych 
leczonych radioterapią. Podobne wyniki przedstawili Wang i wsp. 
(1991) [44], którzy zalecali laryngektomię całkowitą w przypadku 
nadgłośniowych guzów w stopniu zaawansowania T3 i T4 z po-
wodu słabej kontroli nawrotu miejscowego po zastosowaniu ra-
dioterapii. Johnson i wsp. (1993) [45] przedstawili retrospektywny 
przegląd 270 przypadków pacjentów z rakiem krtani na poziomie 
głośni. Chorzy w stadium zaawansowania T3 i T4 zostali podda-
ni laryngektomii całkowitej z operacją węzłową szyi lub bez niej.  
W momencie leczenia węzły chłonne szyi były objęte procesem 
chorobowym w 22% przypadków guza T3 i w 41% przypadków guza 
T4. Wyniki wykazały, że pacjenci poddani laryngektomii w połą-
czeniu z operacją węzłową szyi z powodu raka krtani na poziomie 
głośni o stopniu zaawansowania T4 wykazywali lepsze przeżycie 
w porównaniu z pacjentami poddanymi wyłącznie laryngektomii 
(p = 0,006). Podobne doniesienia zostały przedstawione przez Ra-
zacka i wsp. (1989) [46], którzy zaprezentowali wyniki uzyskane 
w z analizy grupy 128 pacjentów z rakiem głośni T3 lub T4. Bada-
nie to wykazało, że początkowa laryngektomia całkowita dawała 
lepsze wyniki w przypadku zaawansowanego raka głośni. Wyniki 
wspomnianych badań nad zaawansowanym rakiem krtani piętra 
nadgłośniowego i piętra głośni zostały potwierdzone w badaniach 
opublikowanych przez Fujiego i wsp. (1997) [47], Ikarashiego i wsp. 
(1990) [48] oraz Hirano i wsp. (1976) [49], którzy zalecali leczenie 
operacyjne raka krtani T4, obejmującego wszystkie trzy lokali-
zacje, tj. poziomu nadgłośniowego lub głośni lub podgłośniowe-
go. Należy wspomnieć, że badanie przeprowadzone przez Fujie-
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sowanego raka krtani, brakuje jednak gruntownych przeglądów 
systematycznych, które odzwierciedlałyby pełen obraz faktów  
i liczb. Niniejsza analiza zwraca uwagę na najbardziej istotne dane, 
przedstawiając je w skoncentrowanym i aktualnym formacie, by in-
terpretacja wnioskowania opartego na dowodach stała się prostsza. 
Należy podkreślić, że zamierzeniem badania nie było udowodnie-
nie, że określona metoda leczenia jest lepsza od innej, a jedynie pod-
kreślenie, jak ważne jest przestrzeganie protokołów i wytycznych, 
zgodnie z sugestiami płynącymi z multidyscyplinarnych konsensu-
sów i spójnych wyników badań. Należy pamiętać, że celem każdego 
specjalisty zajmującego się leczeniem nowotworów – niezależnie 
od dyscypliny czy to chirurgicznej, czy to niechirurgicznej – jest 
walka z rakiem, a nie z określoną metodą leczenia. Walka rozgry-
wa się przeciwko chorobie i wszyscy walczymy po tej samej stronie.

podziękoWania

Autor wyraża serdeczne podziękowania i wdzięczność za pomoc 
Winniemu Schatsowi, starszemu asystentowi z Scientific Information 
Service of the Netherlands Cancer Institute, który skonstruował me-
todę i dokonał przeglądu literatury na potrzeby niniejszego artykułu.

w stopniu zaawansowania T4, to zapewniają one lepsze wyniki  
w zakresie przeżycia, co udokumentowano w licznych badaniach 
przedstawionych w powyższej analizie opisowej.

Aby rozwiązać problem heterogeniczności i uniknąć krytycznych 
uwag w odniesieniu do selekcji pacjentów, do analizy włączono 
liczne doniesienia dotyczące wyłącznie pacjentów z rakiem krta-
ni T4. Pod uwagę wzięto znaczenie pooperacyjnej radioterapii 
adiuwantowej, a także częstość występowania powikłań po za-
stosowaniu różnych metod leczenia. Wytyczne leczenia zostały 
objaśnione w celu skutecznej kwalifikacji pacjentów i interpreta-
cji dostępnych danych.

WnioSki

Laryngektomia całkowita pozostaje złotym standardem leczenia 
raka krtani w stopniu T4a. Liczne badania, o których wspomnia-
no w niniejszym przeglądzie, dostarczają wiarygodnych dowo-
dów na skuteczność wyników leczenia chirurgicznego raka krtani 
w tym stopniu zaawansowania. Chociaż literatura przywołuje wie-
le doniesień na temat wyników przeżycia w przypadku zaawan-
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