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STRESZCZENIE:    Cel: Celem niniejszego badania było porównanie jakości życia (quality of life; QoL) pacjentów po przebytym nowo-
tworze złośliwym ustnej części gardła, którzy zostali podani różnym metodom leczenia.

  Materiał i metody: Nawiązano kontakt z 954 osobami po przebytym raku ustnej części gardła. Każdy z badanych 
otrzymał kwestionariusz oceny jakości życia chorych na nowotwory złośliwe EORTC QLQ-C30 i EORTC QLQ-H&N35.

  Wyniki: Kwestionariusze zostały wypełnione przez 263 chorych po przebytym raku ustnej części gardła (28% ode-
słanych ankiet). Czterdziestu pięciu pacjentów zostało poddanych leczeniu chirurgicznemu, 20 radykalnej radiote-
rapii lub chemioradioterapii, 85 leczeniu chirurgicznemu z uzupełniającą radioterapią, a 111 leczeniu chirurgicznemu 
z uzupełniającą chemioradioterapią. Osoby, u których zastosowano leczenie chirurgiczne połączone z uzupełniającą 
radioterapią zgłaszały znacznie więcej problemów z:

 • połykaniem (B = 13,43, 95% przedział ufności CI – Confidence Interval – 1,83–25,03), 
 • zmysłami (B = 24,91, CI 11,86-33,97),  
 • jedzeniem w towarzystwie (B=16,91, CI 3,46-30,36),  
 • suchością w jamie ustnej (B=22,42, CI 12,17–40,67),  
 • gęstością śliny (B = 22,37, CI 6,23–38,50), 
 •  suplementami żywnościowymi (B = 18,59, CI 0,62–36,56) niż pacjenci, którzy zostali poddani wyłącznie leczeniu 

chirurgicznemu.

 Chorzy po leczeniu chirurgicznym i uzupełniającej chemioradioterapii zgłaszali znacznie więcej problemów związanych z:

 • suchością w jamie ustnej (B = 34,15, CI 18,91–99,39). 
 • gęstą śliną (B = 22,90, CI 5,65–40,16).

 Zgłaszali natomiast mniej problemów związanych z funkcjonowaniem fizycznym (B = -12,07, CI 0,49 –23-64).

  Wnioski: Osoby, które wzięły udział w badaniu i poddane były wyłącznie leczeniu chirurgicznemu zgłaszały w niektó-
rych modułach, specyficznych dla nowotworów głowy i szyi, lepszą jakość życia związaną ze zdrowiem niż pacjenci, u 
których zastosowano leczenie multimodalne lub radioterapię adiuwantową.

SŁOWA KLUCZOWE:   EORTC (European Organisation for Research and Treatment of Cancer; Europejska Organizacja na rzecz Badań i Lecze-
nia Raka), ustna część gardła, migdałek, język, rak, głowa i szyja, jakość życia
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MATERIAŁ I METODY

Zbieranie i gromadzenie danych

Pacjentów wyselekcjonowano wśród chorych, których dane 
zgromadzone są w rejestrze chorób nowotworowych prowa-
dzonym w kraju związkowym Brandenburgia w Niemczech. 
Do badania włączono wszystkich żyjących chorych, którzy w 
latach 2000–2009 byli leczeni z powodu raka płaskonabłonko-
wego ustnej części gardła. Z analizy wyłączono osoby z rozpo-
znaniem innych rozrostów nowotworowych w obrębie ustnej 
części gardła, a także tych, u których guz miał inną lokalizację.

Pacjenci otrzymali pocztą kopertę z kwestionariuszem oraz in-
formacją dotyczącą badania. Uczestnictwo w badaniu było do-
browolne, od każdej osoby uzyskano pisemną zgodę na udział.

Protokół badania uzyskał pozytywną opinię Komisji Bioetycz-
nej Medical Association Brandenburg.

Kwestionariusz
Jakość życia oceniano za pomocą kwestionariuszy QLQ-C30 
(Quality of Life Questionnaire) i QLQ-H&N35 (Quality of Life 
Head and Neck module) z modułem specyficznym dla nowo-
tworów głowy i szyi, opracowanych przez Europejską Organi-
zację na rzecz Badań i Leczenia Raka (European Organisation 
for Research and Treatment of Cance; EORTC).

EORTC QLQ-C30 jest trafnym i rzetelnym narzędziem badaw-
czym, stosowanym na całym świecie od 1993 roku [14]. Kwe-

CEL

Raki ustnej części gardła należą do najczęstszych nowotworów 
złośliwych regionu głowy i szyi [1, 2]. Sama choroba, jak rów-
nież niezbędne leczenie, mogą prowadzić do problemów zwią-
zanych z połykaniem, oddychaniem i mówieniem, co wpływa 
na obniżenie jakości życia. Wielu pacjentów cierpi z powodu 
zaburzeń funkcjonowania fizycznego i emocjonalnego [3]. W 
ostatnich latach wzrosło znaczenie oceny jakości życia jako 
ważnego parametru w badaniach klinicznych, jak również w 
codziennym podejmowaniu decyzji klinicznych [3–5].

Poszczególne rodzaje nowotworów w regionie głowy i szyi różnią 
się w odniesieniu do objawów, leczenia, rokowania, a co za tym 
idzie jakości życia [6]. W jednym z badań chorzy z rakiem krtani 
i gardła dolnego wykazywali 3,3 razy większą szansę na popra-
wę ogólnej jakości życia po pierwotnej radioterapii w porówna-
niu do pacjentów z rakiem jamy ustnej i ustnej części gardła [7].

Charakterystyka kliniczna i schematy leczenia raka ustnej czę-
ści gardła uległy w ciągu ostatnich lat znacznym modyfikacjom. 
Przeżywalność, szczególnie wśród pacjentów z infekcją HPV, 
wzrosła dzięki zastosowaniu chemioradioterapii [8]. Co praw-
da pacjenci żyją dłużej, ale ich długoterminowa jakość życia 
nie jest dobrze poznana [9–13].

Celem niniejszego badania jest ocena jakości życia chorych 
po przebytym raku ustnej części gardła oraz przeprowadzenie 
porównania pomiędzy jakością życia a schematami leczenia, 
które otrzymywali pacjenci w zależności od stadium zaawan-
sowania klinicznego nowotworu w momencie rozpoznania.

ABSTRACT:   Objective: The aim of this study was to compare QoL of oropharyngeal cancer survivors who had received different 
treatments.

  Subjects and methods: We contacted 954 survivors. Each survivor received the QoL questionnaires EORTC QLQ-C30 
and EORTC QLQ-H&N35.

  Results: A total of 263 survivors completed the questionnaires (28% responses). Forty-five of them had undergone 
surgery, 20 had received definitive radiotherapy or chemo-radiotherapy, 85 surgery plus adjuvant radiotherapy, and 
111 surgery plus adjuvant chemo-radiotherapy. Survivors who had received adjuvant radiotherapy and surgery report-
ed significantly more problems with swallowing (B=13.43 [95% Confidence Interval (CI) 1.83-25.03]), senses (B=24,91 
[CI 11.86-37.97]), eating (B=16.91 [CI 3.46-30.36]), dry mouth (B=26.42 [CI 12.17-40.67]), sticky saliva (B=22.37 [CI 6.23-
38.50]) and nutritional supplements (B=18.59 [CI 0.62-36.56]) than those who had received surgery only. Survivors 
who had received adjuvant chemo-radiotherapy and surgery reported significantly many more problems with dry 
mouth (B=34.15 [CI 18.91-49.39]) and sticky saliva (B=22.90 [CI 5.65-40.16]), and fewer problems with physical func-
tioning (B=-12.07 [CI 0.49-23-64]). 

  Conclusion: Survivors who participated in this survey and who had undergone surgery alone reported in some head- 
and neck-specific domains a better health-related quality of life than patients who had undergone multi-modal 
treatment or adjuvant radiotherapy.

KEYWORDS:  EORTC, oropharynx, tonsil, tongue, cancer, head and neck, quality of life
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stionariusz składa się z 30 pytań, które oceniają jakość życia 
chorych z rakiem. W przypadku pierwszych 28 pozycji katego-
rie odpowiedzi to: „nigdy”, „czasami”, „często”, „bardzo często”. 
Ostatnie dwa punkty odnoszą się do ogólnej sytuacji zdrowotnej 
i ogólnej jakości życia. Pacjenci proszeni są o ocenę opisanych 
parametrów w skali liniowej od „bardzo słabo” do „doskonale”. 
EORTC QLQ-C30 zawiera 5 skal, które oceniają stan funkcjo-
nalny, a odnoszą się do funkcjonowania fizycznego, emocjonal-
nego, pamięci i koncentracji, pełnienia ról społecznych, funk-
cjonowania społecznego, trzy wielopunktowe skale oceniające 
objawy chorobowe (zmęczenie, nudności/wymioty i ból), a także 
sześć pojedynczych pytań. Wysokie wyniki na skalach funkcjo-
nalnych i ogólnych odpowiadają lepszej jakości życia, natomiast 
wysokie wyniki na skali objawów wskazują na niską jakość życia.

EORTC QLQ-H&N35 jest specyficznym, dodatkowym modu-
łem stosowanym w połączeniu z EORTC QLQ-C30, a odnoszą-
cym się do jakości życia pacjentów z rakiem regionu głowy i szyi 
[6]. Składa się z 35 pytań, oceniających objawy i działania nie-
pożądane leczenia, ale także funkcjonowanie społeczne, obraz 
ciała i funkcjonowanie seksualne. Wysokie wyniki odpowiadają 
poważnym objawom, a zatem wskazują na niską jakość życia.

Analiza statystyczna
Przeprowadzono wieloczynnikową regresję liniową, aby oce-
nić różnicę pomiędzy metodami leczenia (wyłącznie leczenie 
chirurgiczne vs pierwotna radioterapia lub chemioradiotera-
pia vs leczenie chirurgiczne z uzupełniającą radioterapią). W 
badaniu uwzględniono i skorygowano następujące, potencjal-
nie zaburzające zmienne: płeć, wiek w momencie rozpozna-
nia (w grupach 30–49, 50–59, 60–69, 70–89), rok rozpoznania 
(2000–2009), stadium pT (in situ/1, 2, 3, 4) i stadium pN (0, 1, 
2/3). Schematy leczenia zakodowano jako zmienne obojętne 
z opcją „wyłącznie leczenie chirurgiczne” jako odniesieniem. 
Pacjenci, których dane były niepełne, zostali wykluczeni z ana-
lizy (usunięci z listy). Nie zastosowano korekty statystycznej 
w odniesieniu do istotności, ze względu na prawdopodobień-
stwo zwiększenia błędu typu II. Analizę statystyczną przepro-
wadzono za pomocą programu SPSS w wersji 22.

WYNIKI

Próba

W okresie badania w Brandenburgii leczono i udokumento-
wano w rejestrze chorób nowotworowych 1394 pacjentów z 
rakiem ustnej części gardła. W czasie przeprowadzania ankiet 
zmarło 440 z nich. Nawiązano kontakt i wysłano kwestiona-
riusz pozostałym 954 osobom. Ankietę wypełniło i odesłało 

263 chorych po przebytym raku ustnej części gardła (28%).

Charakterystyka badanych pacjentów
Średnia wieku badanych osób w momencie rozpoznania wynosiła 
57,6 lat (odchylenie standardowe: 8,9 lat). Większość nowotwo-
rów złośliwych zlokalizowana była w migdałku podniebiennym 
(46%), następnie – w obrębie podstawy języka (18%). Raki zloka-
lizowane w regionie tylnej ściany gardła i podniebienia miękkiego 
lub języczka stwierdzono odpowiednio u 0,4% i 8,8% osób (tab. 1).

U większości osób, które przeżyły (38,3%), występował nowotwór 
w IV stadium zaawansowania klinicznego (38,3%). Drugim naj-
częstszym stopniem zaawansowania nowotworu było stadium 

Tab. I. Charakterystyka badanych pacjentów.

ŚREDNI WIEK W MOMENCIE ROZPOZNANIA (LATA) 57.6

Częstość Procent

Płeć Mężczyzna 221 84

Kobieta 42 16

Lokalizacja Podstawa języka 47 18.0

Migdałek podniebienny 120 46.0

Tylna ściana gardła 1 0.4

Podniebienie miękkie/
języczek

23 8.8

Nieokreślona 70 26.8

Stopień zaawansowania 
klinicznego nowotworu 
(UICC*)

I 30 11.5

II 28 10.7

III 62 23.8

IVa 94 36.0

IVb 6 2.3

Nieokreślona 41 15.7

Leczenie Wyłącznie leczenie 
chirurgiczne

45 17.2

Radio- +/- 
chemioterapia

20 7.7

Leczenie chirurgiczne i 
radioterapia

85 32.6

Leczenie chirurgiczne, 
radioterapia i 
chemioterapia

111 42.5

*  UICC – The Union for International Cancer Control; Międzynarodowa Unia 
Walki z Rakiem
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leczeniu chirurgicznemu. U żadnej z osób, które przeżyły, nie za-
stosowano radioterapii z modulowaną intensywnością dawki (In-
tensity Modulated Radiation Therapy; IMRT). Protokoły chemio-
terapii obejmowały cisplatynę i 5-fluorouracyl lub karboplatynę.

Jakość życia
Stwierdzono istnienie tylko kilku znaczących różnic między 
różnymi podejściami terapeutycznymi w zależności od sta-

III – 23,8% pacjentów. Stadium I i II występowały z niemal taką 
samą częstotliwością, odpowiednio u 11,5% i 10,7% chorych.

Większość uczestników badania (111 osób, czyli 42,5%), była le-
czona chirurgicznie z uzupełniającą radioterapią lub chemiora-
dioterapią, podczas gdy 85 pacjentów (32,6%) było leczonych chi-
rurgicznie i radioterapią adiuwantową. Pierwotną radioterapię z 
chemioterapią lub bez chemioterapii zastosowano u 7,7% osób, 
które przeżyły, a 45 chorych (17,2%) zostało poddanych wyłącznie 

Tab. II. Ogólna jakość życia osób po przebytym raku płaskonabłonkowym oceniana w zależności od wybranej metody leczenia. Przedstawiono różnice w jakości życia 
po leczeniu pierwotnym i uzupełniającym w porównaniu z zastosowaniem wyłącznie leczenia chirurgicznego. Analizę regresji liniowej skorygowano o stadium pT, 
stadium pN, grupę wiekową, datę rozpoznania i płeć (kolumna z wynikiem niestandaryzowanego współczynnika B w przypadku leczenia chirurgicznego + stałej nie jest 
informacyjna ze względu na małą liczbę przypadków). Wytłuszczono wyniki istotne statystycznie (p <0,05).

N W 
MODELU

LECZENIE CHIRURGICZNE 
+ STAŁA

RADIOTERAPIA +/- 
CHEMIOTERAPIA

LECZENIE CHIRURGICZNE 
+ RADIOTERAPIA

LECZENIE CHIRURGICZNE 
+ RADIOTERAPIA + 

CHEMIOTERAPIA

N niestandaryzowany 
współczynnik B

N niestandaryzowany 
współczynnik B 

(95% CI)

N niestandaryzowany 
współczynnik B 

(95% CI)

N niestandaryzowany 
współczynnik B 

(95% CI)

Funkcjonowanie 
fizyczne

221 43 82.02 6 19,15
(od -4,38 do 42,69) 

76 5,33 
(od -5,51 do 16,17)

96 12,07 
(od 0,49 do 23,64)

Funkcjonowanie 
emocjonalne

221 43 81.70 6 12,24 
(od -15,39 do 39,86)

76 -2,37 
(od -15,09 do 10,36)

96 3,29 
(od -10,30 do 16,88)

Funkcjonowanie w 
rolach życiowych

220 42 81.67 6 28,10 
(od -2,67 do 58,87)

76 3,60 
(od -10,57 do 17,77)

96 9,56 
(od -5,60 do 24,71)

Funkcjonowanie 
poznawcze

221 43 66.46 6 14,71 
(od -9,97 do 39,40)

76 6,49 
(od -4,88 do 17,86)

96 7,61 
(od -4,53 do 19,76)

Funkcjonowanie 
społeczne

221 43 79.27 6 1,91 
(od -29,95 do 33,78)

76 -7,53 
(od -22,21 do 7,14)

96 ,99 
(od -14,69 do 16,66)

Ogólna jakość życia 221 43 66.29 6 9,50 
(od -12,16 do 31,16)

76 -4,88 
(od -14,85 do 5,10)

96 6,90 
(od -3,75 do 17,56)

Zmęczenie 221 43 29.02 6 -26,09 
(od -54,70 do 2,52)

76 -7,28 
(od -20,46 do 5,89)

96 -13,94 
(od -28,01 do ,13)

Nudności i wymioty 221 43 6.01 6 6,52 
(od -9,50 do 22,55)

76 0,17 
(od -7,21 do 7,55)

96 -2,83 
(od -10,71 do 5,05)

Ból 221 43 24.01 6 -19,79 
(od -51,39 do 11,82)

76 -1,18 
(od -15,73 do 13,38)

96 -11,76 
(od -27,31 do 3,78)

Duszność 220 42 35.50 6 -32,21 
(od -61,24 do -3,17)

76 -10,43 
(od -23,80 do 2,95)

96 -9,15 
(od -23,45 do 5,16)

Bezsenność 221 43 29.23 6 -4,17 
(od -37,98 do 29,64)

76 0,015 
(od -15,56 do 15,59)

96 -4,51 
(od -21,14 do 12,12)

Brak łaknienia 221 43 -5.03 6 -4,80 
(od -37,34 do 27,75)

76 2,86 
(od -12,17 do 17,85)

96 ,82 
(od -15,19 do 16,83)

Zaparcia 221 43 0.19 6 2,94 
(od -24,48 do 30,35)

76 3,35 
(od -9,28 do 15,98)

96 2,73 
(od -10,76 do 16,21)

Biegunki 221 43 1.21 6 17.00
(-6.19 to 40.20)

76 2,28 
(od -8,41 do 12,96)

96 -1,04 
(od -12,50 do 10,37)

Problemy finansowe 221 43 34.33 6 21,11
(od -13,51 do 55,73)

76 11,59 
(od -4,35 do 27,54)

96 12,71 
(od -4,33 do 29,74)



WWW.OTOLARYNGOLOGYPL.COM32

artykuł oryginalny / original article

czeniu chirurgicznemu (surgery; S), radioterapii ( radiotherapy; 
R) i chemioterapii (chemotherapy; C) (S+R+C) zgłaszali lepsze 

dium zaawansowania klinicznego nowotworu, wieku, płci i 
daty rozpoznania (tab. 2). Pacjenci, którzy zostali poddani le-

Tab. III. Ogólna jakość życia specyficzna dla osób po przebytym raku płaskonabłonkowym regionu głowy i szyi oceniana w zależności od wybranej metody leczenia. 
Przedstawiono różnice w jakości życia po leczeniu pierwotnym i uzupełniającym w porównaniu z zastosowaniem wyłącznie leczenia chirurgicznego. Analizę regresji 
liniowej skorygowano o stadium pT, stadium pN, grupę wiekową, datę rozpoznania i płeć (kolumna z wynikiem niestandaryzowanego współczynnika B w przypadku 
leczenia chirurgicznego + stałej nie jest informacyjna ze względu na małą liczbę przypadków). Podkreślono wyniki istotne statystycznie (p <0,05).

N W 
MODELU

LECZENIE CHIRURGICZNE 
+ STAŁA

RADIOTERAPIA +/- 
CHEMIOTERAPIA

LECZENIE CHIRURGICZNE 
+ RADIOTERAPIA

LECZENIE CHIRURGICZNE 
+ RADIOTERAPIA + 

CHEMIOTERAPIA

N niestandaryzowany 
współczynnik B

N niestandaryzowany 
współczynnik B 

(95% CI)

N niestandaryzowany 
współczynnik B 

(95% CI)

N niestandaryzowany 
współczynnik B 

(95% CI)

Ból w jamie ustnej 220 42 8.94 6 –17,25 
(od -43,20 do 8,71)

76 3,97 
(od -7,98 do 15,92)

96 -2,37 
(od -15,16 do 10,41)

Problemy z 
połykaniem

220 42 1.93 6 -3,88 
(od -29,00 do 21,37)

76 13,43 
(od 1,83 do 25,03)

96 10,42 
(od -1,98 do 22,83)

Problemy ze 
zmysłami

220 42 3.59 6 14,42 
(od -13,92 do 42,77)

76 24,91 
(od 11,86 do 37,97)

96 25,26 
(11,30 do 39,22)

Problemy z 
mówieniem

220 42 6.34 6 -11,87 
(od -37,00 do 13,26)

76 7,58 
(od -3,99 do 19,16)

96 -,08 
(od -12,46 do 12,30)

Problemy z jedeniem 220 42 -6.42 6 12,94 
(od -16,26 do 42,14)

76 16,91 
(3,46 do 30,36)

96 12,62 
(od -1,76 do 27,00)

Jedzenie w 
towarzystwie

220 42 -5.32 6 -8,61 
(od -31,45 do 14,22)

76 2,93 
(od -7,59 do 13,45)

96 -2,55 
(od -13,80 do 8,70)

Problemy z 
seksualnością

221 39 45.57 6 3,94 
(od -38,28 do 46,16)

69 -5,06 
(od -22,44 do 12,31)

89 -8,64 
(od -27,64 do 10,36)

Problemy z zębami 220 42 15.74 6 -6,28 
(od -44,39 do 31,83)

76 13,64 
(od -3,92 do 31,19)

96 15,12 
(od -3,65 do 33,89)

Problemy z 
otwieraniem ust

220 42 20.21 6 -5,58 
(od -41,22 do 30,06)

76 15,45 
(od -,97 do 31,86)

96 9,61 
(od -7,94 do 27,17)

Suchość w jamie 
ustnej

220 42 33.27 6 18,11 
(od -12,83 do 49,05)

76 26,42 
(od 12,17 do 40,67)

96 34,15 
(od 18,91 do 49,39)

Gęsta lłina 220 42 35.09 6 21,87 
(od -13,16 do 56,90)

76 22,37 
(od 6,23 do 38,50)

96 22,90 
(od 5,65 do 40,16)

Kaszel 220 42 33.53 6 -4,52 
(od -36,19 do 27,15)

76 -,77 
(od -15,36 do 13,82)

96 -3,06 
(od -18,66 do 12,54)

Poczucie choroby 219 42 -1.67 6 -14,35 
(od -44,70 do 16,01)

75 3,76 
(od -10,26 do 17,77)

96 -3,20 
(od -18,15 do 11,75)

Leki przeciwbólowe 220 42 8.26 6 -7,46 
(od -50,25 do 35,33)

76 -5,84 
(od -25,54 do 13,87)

96 -14,53 
(od -35,61 do 6,54)

Suplementy 
żywnościowe

220 42 -7.25 6 19,66 
(od -19,36 do 58,67)

76 18,59 
(od 0,62 do 36,56)

96 11,79 
(od -7,42 do 31,01)

Sonda żołądkowa 220 42 -6.50 6 11,08 
(od -19,15 do 41,32)

76 ,987 
(od -12,94 do 14,91)

96 -,82 
(od -15,71 do 14,07)

Spadek masy ciała 220 42 9.15 6 -24,11 
(od -66,13 do 17,91)

76 ,51 
(od -18,84 do 19,87)

96 -7,38 
(od -28,08 do 13,32)

Wzrost masy ciała 220 42 27.00 6 -6,34 
(od -45,45 do 32,77)

76 -2,01 
(od -20,02 do 16,00)

96 9,04 
(od -10,22 do 28,31)
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jego ograniczeń. Najważniejszy jest fakt, że tylko 28% pacjen-
tów, do których wysłano ankietę dotyczącą jakości życia, wy-
pełniło ją. Ponadto z powodu brakujących danych dotyczących 
stadium choroby z analizy wykluczono kolejnych 42 chorych.

Mogło to doprowadzić do błędu selekcji, jeżeli w badaniu wzięły 
udział, np. tylko te osoby, które przeżyły i doświadczały stosun-
kowo dobrej jakości życia. Celem badania było porównanie róż-
nych metod leczenia, dlatego zestawienie byłoby nieprawidłowe, 
gdyby wskaźniki uczestnictwa pozostawały odmienne w odniesie-
niu do czterech grup, co w niniejszej analizie nie miało miejsca.

Kolejnym ograniczeniem jest fakt, że w rejestrze chorób no-
wotworowych nie udokumentowano występowania zakaże-
nia wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) i chorób współ-
istniejących, dlatego wymienione zmienne nie mogły zostać 
uwzględnione w analizach. Choroby współistniejące są zna-
nym czynnikiem zakłócającym decyzje dotyczące sposobów 
leczenia oraz wpływającym na wyniki leczenia.

Autorzy nie byli również w stanie ocenić pacjentów, u których 
zastosowano IMRT, ponieważ w badanym okresie metody tej 
nie stosowano w praktyce klinicznej. Co więcej – grupa osób, 
które przeżyły po zastosowaniu radykalnej radioterapii lub 
chemioradioterapii była bardzo mała. Fakt, że nie stwierdzo-
no żadnych istotnych statystycznie różnic między opisanymi 
pacjentami a grupą osób poddanych wyłącznie leczeniu chi-
rurgicznemu jest najprawdopodobniej spowodowany niewy-
starczającą mocą testu, różnice same w sobie mogą być wyni-
kiem losowej zmienności w obrębie grup.

Nie wykonano obliczeń mocy przed badaniem (a priori), co 
stanowi kolejne ograniczenie.

Siłą niniejszego badania jest podejście populacyjne i wielowy-
miarowy charakter analizy statystycznej. Pozwoliło to autorom 
na porównanie różnych sposobów leczenia pomimo faktu, że 
zastosowanie odmiennych metod terapeutycznych uzależnione 
jest od różnic związanych z chorobą i charakterystyką pacjenta.

WNIOSEK

Mając na uwadze ograniczenia i mocne strony badania, moż-
na z pewnym prawdopodobieństwem stwierdzić, że leczenie 
multimodalne oraz leczenie chirurgiczne z uzupełniającą ra-
dioterapią mogą prowadzić do długoterminowego obniżenia 
jakości życia. Pacjenci w porozumieniu z lekarzem powinni 
być zatem przygotowani na ewentualną zmianę jakości życia 
i – o ile to możliwe – należy zapewnić im odpowiednie lecze-
nie wspomagające.

funkcjonowanie fizyczne niż chorzy, u których zastosowano 
wyłącznie leczenie chirurgiczne (różnica 12,1 punktów, 95% 
przedział ufności CI 0,5–23,6). Osoby, u których zastosowa-
no radykalną radioterapię lub chemioradioterapię, podawały 
mniej problemów z dusznością (-32.2, CI od -61,2 do -3,2).

W module specyficznym dla nowotworów głowy i szyi kwe-
stionariusza oceniającego jakość życia różnice występowały 
częściej (tab. 3). Pacjenci po leczeniu chirurgicznym z uzu-
pełniającą radioterapią zgłaszali znacznie więcej problemów 
z połykaniem (+13,4, CI od 1,8 do 25,0), więcej problemów ze 
zmysłami smaku i węchu (+24,9, CI od 11,9 do 38,0), więcej 
problemów z jedzeniem w towarzystwie (+16,9, CI od 3,5 do 
30,4) oraz często występowała u nich suchość w jamie ustnej 
(+26.4, Cl od 12,2 do 40,7) i gęsta ślina (+22.4, Cl od 6,2 do 38,5) 
w porównaniu z chorymi, u których zastosowano wyłącznie 
leczenie chirurgiczne. Częściej potrzebowały również suple-
mentów żywnościowych (+18,6, CI od 0,6 do 36,6).

Osoby po leczeniu chirurgicznym uzupełniającą radiochemio-
terapią częściej zgłaszały problemy ze zmysłami smaku i węchu 
(+25,3, CI od 11,3 do 39,2) oraz częściej wskazywały na pro-
blemy z suchością w jamie ustnej (+34,2, CI od 18,9 do 49,4) i 
gęstą śliną (+22,9, CI od 5,6 do 40,2) w porównaniu z osoba-
mi, u których zastosowano wyłącznie leczenie chirurgiczne.

Nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic między pacjen-
tami, u których zastosowano wyłącznie leczenie chirurgiczne 
a chorymi po radykalnej radioterapii lub chemioradioterapii.

Dyskusja
W niniejszym badaniu analizie poddano ewentualne różnice w 
jakości życia chorych po przebytym raku ustnej części gardła 
w zależności od zastosowanych metod leczenia z uwzględnie-
niem stopnia zaawansowania klinicznego nowotworu, wieku 
w momencie rozpoznania, płci i czasu, który upłynął od po-
stawienia diagnozy.

Osoby, u których zastosowano wyłącznie leczenie chirurgiczne, 
zgłaszały mniej problemów z jakością życia w odniesieniu do 
różnych zmiennych w porównaniu z chorymi po zabiegu chi-
rurgicznym z leczeniem uzupełniającym zwłaszcza w zakresie 
połykania, suchości w jamie ustnej i gęstej śliny. Różnice były 
nie tylko istotne statystycznie, ale również istotne klinicznie, 
ponieważ średnie wyniki różniły się o więcej niż 10 punktów, 
co uznano za znaczącą różnicę kliniczną [15]. Wymienione 
problemy są typowymi objawami występującymi po napro-
mienianiu regionu głowy i szyi [16].

Wyniki niniejszego badania należy interpretować w świetle 
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