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StreSzczenie:  Wstęp: Czerniak skóry stanowi 2% nowotworów złośliwych występujących u ludzi. Cechuje się wysokim stopniem złośliwości 
i niską wrażliwością na leki cytostatyczne. W Polsce obserwuje się wzrost zachorowań na ten nowotwór. Najczęstszym 
miejscem jego przerzutowania jest regionalny układ chłonny. Wprowadzenie techniki biopsji węzła wartowniczego 
umożliwiło identyfikację pacjentów z regionalnie zaawansowaną chorobą. Jest to metoda mało inwazyjna, obarczona 
niewielkim odsetkiem powikłań. 

  cel pracy: Analiza przeżycia bez objawów choroby (disease free survival; DFS) pacjentów z czerniakiem skóry poddanych 
procedurze biopsji węzła wartowniczego.

  Materiał i metody: Analizą objęto 222 chorych z czerniakiem skóry leczonych w Klinice Chirurgii Onkologicznej w latach 
2010–2015, u których wykonano biopsję węzła wartowniczego. Badana grupa to: 136 kobiet i 86 mężczyzn, średni wiek: 59 
lat. Pacjentów kwalifikowano do procedury biopsji węzła wartowniczego na podstawie badania klinicznego oraz uSg 
regionalnych węzłów chłonnych. Średni okres obserwacji wyniósł 25,1 miesiąca. Około 2 godziny przed operacją chorzy mieli 
podawany izotop, następnie była wykonywana limfoscyntygrafia techniką SPECT. Dodatkowo na sali operacyjnej podawano 
barwnik Patentblau.

  Wyniki: Węzeł wartowniczy zidentyfikowano u 217 chorych (98%). Średnia wyciętych węzłów wartowniczych to 2,25. 
W badaniu mikroskopowym 27 osób (12%) miało wykryty przerzut. W tej grupie okres przeżycia bezobjawowego był 
znacząco krótszy. Niezależnymi prognostycznie czynnikami wpływającymi na przeżycie bezobjawowe okazały się: stan węzła 
wartowniczego oraz wiek chorego.

  Wnioski: Biopsja węzła wartowniczego jest precyzyjną metodą identyfikującą chorych z czerniakiem skóry, u których nastąpił 
rozsiew do regionalnych węzłów chłonnych, oraz najbardziej istotnym czynnikiem rokowniczym.

SłoWa kluczoWe:  biopsja węzła wartowniczego, czerniak skóry, limfadenektomia, przeżycie bezobjawowe, SNB

abStract:   introduction: Cutaneous melanoma is estimated for 2% of malignant neoplasms occurring in humans. It is characterized by 
a high level of malignancy and low sensitivity to cytostatic drugs. The incidence of cutaneous melanoma is increasing in 
Poland. The lymphatic system is the most common route of dissemination of this neoplasm. The appearance of a sentinel 
node biopsy technique has made it possible to identify patients with a regionally advanced disease. It is a minimally invasive 
method with a small percentage of complications.

  aim: Analysis of disease free survival (DFS) in cutaneous melanoma patients with sentinel lymph node biopsy.

  Material and methods: The analysis included 222 patients with cutaneous melanoma treated in the Department of 
Oncological Surgery in 2010–2015, who underwent a sentinel node biopsy. The study group consisted of 136 women and 86 
men, the average age of patients was 59 years. Patients were qualified for sentinel node biopsy based on clinical evaluation 
and ultrasound of regional lymph nodes. The average follow-up was 25.1 months. About 2 hours before surgery, patients 
received a radioisotope, then lymphoscintigraphy SPECT was performed. Additionally, they were administered the Patent 
Blue dye in the operating room. 

  results: The sentinel node was identified in 217 patients (98%), and the average sentinel nodes were 2.25. Twenty-seven 
patients (12%) had a metastasis in sentinel nodes. In this group, the duration of symptom free survival was significantly 
shorter. Sentinel node status and age of the patient were independent factors affecting the prognosis of disease free survival. 

  conclusions: Sentinel node biopsy is a precise method to identify patients with cutaneous melanoma who have metastasis to 
regional lymph nodes, as well as the most important prognostic factor.  
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Skłodowskiej-Curie w Krakowie w latach 2010–2015, gdzie pod-
dani byli procedurze SNB. Badana grupa obejmowała 136 kobiet 
oraz 86 mężczyzn. Średni wiek tych osób wynosił 59 lat (zakres od 
20–87 lat). Lokalizacja ogniska pierwotnego w badanej grupie pa-
cjentów to skóra: kończyn (126 chorych), tułowia (88 chorych), oko-
licy głowy i szyi (8 chorych). Średnia grubość nacieku w skali Bre-
slow badanych czerniaków wynosiła 3,51 mm (zakres: 0,2–44 mm), 
mediana grubości nacieku – 2,5 mm, a aktywność mitotyczna 
średnio 4,96 mitoz/mm2 (zakres od 0–45 mitoz/mm2). Rozkład 
cechy pT u badanych chorych kształtował się następująco: pT1a 
– 5 pacjentów, pT1b – 30, pT2a – 56, pT2b – 11, pT3a – 36, pT3b 
– 26, pT4a – 20, pT4b – 35, b.d. – 3. Średni czas obserwacji osób, 
liczony od daty wycięcia zmiany pierwotnej do czasu ostatniej ob-
serwacji, wynosił 25,1 miesiąca. 

Przed wykonaniem zabiegu wycięcia węzła wartowniczego u wszyst-
kich chorych przeprowadzana była diagnostyka obrazowa – RTG 
klatki piersiowej, USG jamy brzusznej i regionalnych węzłów 
chłonnych. Celem identyfikacji węzła wartowniczego, około 2 go-
dziny przed zabiegiem operacyjnym u chorych w okolicę ogniska 
pierwotnego lub blizny po zabiegu wycięcia ogniska pierwotne-
go czerniaka podawano izotop – Technet 99. Następnie wykony-
wana była limfoscyntygrafia techniką SPECT, której celem było 
uwidocznienie spływu chłonki z lokalizacji ogniska pierwotnego. 
Dodatkowo już na sali operacyjnej bezpośrednio przed zabiegiem 
chorym podawano barwnik Patentblau. 

Poddaliśmy analizie czas przeżycia bez objawów choroby. Nasza 
analiza retrospektywna tworzona była w oparciu o standardowe 
metody statystyczne – wartość prognostyczną wyniku SNB anali-
zowaliśmy przy pomocy krzywych przeżyć Kaplana-Meiera. Celem 
określenia parametrów ogniska pierwotnego, które mogłyby mieć 
wpływ na czas przeżycia bez objawów choroby pacjentów z czer-
niakiem skóry, wykonaliśmy analizę wieloczynnikową stworzoną 
w oparciu o model proporcjonalnego hazardu Coxa. 

Wyniki

W badanej grupie 222 chorych poddanych SNB, węzeł wartowni-
czy został poprawnie zidentyfikowany w 217 przypadkach (98%). 
Badaniem histopatologicznym stwierdzono obecność średnio 2,25 
wyciętych węzłów chłonnych (zakres od 1–12). U 27 osób wynik 
ten był dodatni – stwierdzono obecność zmian przerzutowych 
w obrębie węzła wartowniczego i chorzy zakwalifikowani byli do 
limfadenektomii, którą następnie wykonano u 25 z nich (2 nie wy-
raziło zgody na proponowane leczenie chirurgiczne). W trakcie 
analizy zauważono, że chorzy w grupie z dodatnim SN mieli grub-
sze czerniaki (Breslow 4,48 mm vs 3,37 mm), z większą aktywno-
ścią mitotyczną guza (5,26 mitoz/mm2 vs 4,93 mitoz/mm2). Obser-
wacja grupy 222 pacjentów wykazała, iż nawrót choroby nastąpił 
u 31 chorych, w tym: u 10 ( 37%) z dodatnim wynikiem SNB, 
u 20 (10,5%), u których wynik biopsji był ujemny, oraz w przypadku 
1 chorego, u którego nie udało się zidentyfikować węzła wartow-
niczego w pobranym materiale. Tylko u 5 (2%) osób z ujemnym 
SN wystąpił nawrót w regionalnych węzłach chłonnych. Chorzy 
z nawrotem choroby byli starsi (średnia wieku 63,6 lata vs 58,2), 
mieli grubsze czerniaki (Breslow 6,1 mm vs 3,06 mm), z większą 
aktywnością mitotyczną (8,3 mitoz/mm2 vs 4,5 mitoz/mm2 ) oraz 
częściej owrzodzone (55% vs 30%). Nawrót u większości osób miał 
postać rozsiewu uogólnionego – 19 chorych (61%).

SkrÓty

DFS – przeżycie wolne od choroby 
HR – współczynnik ryzyka 
SNB – biopsja węzła wartowniczego

WStęp 

Czerniak skóry to złośliwy nowotwór wywodzący się z melano-
cytów warstwy podstawnej naskórka, stanowiący ok. 2% wszyst-
kich nowotworów występujących u ludzi. Jest główną przyczyną 
zgonów z powodu nowotworów złośliwych skóry. Ma on wysoki 
stopień złośliwości. Charakteryzuje się wczesnym wystąpieniem 
przerzutów, stosunkowo niską wrażliwością na leki cytostatyczne, 
a w związku z tym wysoką śmiertelnością [1, 2]. Rocznie na świecie 
notuje się ponad 100 000 nowych zachorowań. W Polsce zacho-
rowalność na czerniaka wynosi około 6 przypadków na 100 tysię-
cy ludności, co oznacza około 3600 nowych zachorowań rocznie. 
Od ponad trzech dekad obserwuje się wzrost zachorowalności we 
wszystkich grupach wiekowych [3]. 

Rozsiew czerniaka skóry następuje najczęściej drogą naczyń chłon-
nych, dlatego rejony węzłowe są szczególnie uwzględniane w proce-
sie diagnostyczno-leczniczym. Mikroskopowa ocena stanu regional-
nych węzłów chłonnych jest kluczowym punktem przy określaniu 
stopnia zaawansowania u chorych z czerniakiem skóry. Historycznie 
w tym celu wykonywano elektywną limfadenektomię, która poza 
oceną zaawansowania regionalnego nowotworu, odznaczała się 
wątpliwą wartością terapeutyczną, natomiast stosunkowo dużym 
odsetkiem powikłań wczesnych (infekcje rany, martwica płatów 
skórnych) oraz późnych (obrzęki limfatyczne kończyn) [4]. Alter-
natywą pozwalającą na odstąpienie od zabiegów selektywnych było 
pozostawienie chorych w obserwacji, a w momencie pojawienia się 
klinicznych cech przerzutów w regionalnych węzłach chłonnych, 
wykonanie selektywnej limfadenektomii.

Obie strategie zostały zastąpione zaproponowaną na początku lat 
90. techniką biopsji węzła wartowniczego (Sentinel Node Biopsy; 
SNB), opracowaną przez amerykańskiego chirurga onkologa Do-
nalda Mortona. Metoda ta pozwala w sposób minimalnie inwazyjny 
ocenić stopień regionalnego zaawansowania choroby w węzłach 
chłonnych i dostosować adekwatne leczenie uzupełniające. Wę-
zeł wartowniczy to pierwszy węzeł, w którym potencjalnie mogą 
lokalizować się przerzuty nowotworu. Procedura SNB umożliwia 
szybką i wiarygodną identyfikację grupy pacjentów, którzy mimo 
braku klinicznych i radiologicznych przesłanek, mają przerzuty 
do regionalnych węzłów chłonnych i wymagają limfadenektomii. 
Metoda pozwala zatem ograniczyć liczbę chorych wystawionych 
na ryzyko wystąpienia powikłań po bardziej inwazyjnym zabiegu 
operacyjnym, z równoczesną minimalizacją przypadków przeocze-
nia zmian przerzutowych. Liczne publikacje podkreślają wartość 
prognostyczną SNB, co sugeruje, że jest to skuteczne narzędzie do 
oceny rokowania u chorych z czerniakiem skóry [5–10]. 

Materiały i Metody

Niniejsza praca powstała na podstawie retrospektywnej analizy 
222 przypadków chorych na czerniaka skóry leczonych w Klinice 
Chirurgii Onkologicznej Centrum Onkologii Instytutu im. Marii 



17POL PRZEGL CHIR, 2020: 92 (3): 15-21

artykuł oryginalny / original article

Ostatnie badania DeCOG-SLT oraz MSLT-II wskazują na brak 
korzyści w przeżyciu z wykonania uzupełniającej limfadenekto-
mii. To spowodowało zmianę algorytmów postępowania. Obec-
nie zalecanym postępowaniem po dodatniej SNB jest obserwacja 
z pewnymi wyjątkami (wielkość przerzutu w węźle, liczba zmie-
nionych przerzutowo węzłów wartowniczych, czy przekraczanie 
torebki węzła) [16, 17]. Wprowadzanie nowych leków do terapii 
czerniaków skóry może spowodować kolejne zmiany postępowa-
nia w algorytmach.

W opublikowanej w 2014 roku analizie Australijskiego Instytutu 
Czerniaka na grupie 5840 chorych z czerniakiem skóry, przedsta-
wiono korzyści płynące z wykonania SNB. Autorzy potwierdzają, 
że w grupie pacjentów, u których wycięto i przebadano węzeł war-
towniczy, uzyskano lepszą kontrolę w obrębie regionalnych węzłów 
chłonnych, co miało przełożenie na wydłużenie czasu przeżycia 
bezobjawowego w porównaniu z grupą obserwacyjną. Jakkolwiek 
w całej grupie badanych odsetek przypadków nawrotu miejsco-
wego i przerzutów odległych jest podobny, w podgrupie z grubo-
ścią nacieku pomiędzy 1 a 4 mm zaobserwowano istotny spadek 
częstości powstawania przerzutów odległych [18]. 

Podobne wnioski wyciągają amerykańscy autorzy badania prze-
prowadzonego na grupie ponad 4500 chorych z czerniakiem skóry. 
Podkreślają oni rolę SNB przy ocenie stopnia zaawansowania cho-
roby, chociaż nie wykazują wpływu procedury na odsetek przeżyć 
bez nawrotu choroby w przypadkach wysokiego stopnia zaawan-
sowania (Breslow > 4 mm). Zdaniem autorów, SNB jako czynnik 
rokowniczy znajduje zastosowanie u pacjentów z czerniakiem 
o grubości nacieku 1,2–3,5 mm [19]. Inne spostrzeżenia mają wło-
scy autorzy. Pokazują oni, że w grupie 350 osób z zaawansowanym 
miejscowo czerniakiem skóry (Breslow > 4 mm, średnio 7 mm) 
chorzy poddani SNB mają istotnie mniejszy odsetek przypadków 
progresji, co przekłada się na długość przeżyć bezobjawowych [20]. 

Z naszego badania wynika znamienna statystycznie różnica 
w odsetku nawrotów choroby u osób, u których stwierdzono obec-
ność przerzutów czerniaka w węźle wartowniczym. W analizie wie-
loczynnikowej wykazaliśmy niemal 6-krotnie zwiększone ryzyko 

Różnice w bezobjawowych przeżyciach pomiędzy badanymi gru-
pami chorych obrazują krzywe przeżyć Kaplana-Meiera (Ryc. 1.). 
Analiza za pomocą modelu Coxa pokazuje, że grupy SN+ i SN- 
różnią się przeżyciem bezobjawowym. Współczynnik ryzyka (ha-
zard ratio; HR) dla grupy SN+ wynosi 3,805, a więc w tej grupie 
prawdopodobieństwo nawrotu choroby w każdym czasie jest 3,805 
razy wyższe niż w grupie SN- (Tab. I.). 

W analizie niezależnych czynników prognostycznych modelu Coxa 
uwzględniliśmy następujące parametry: grubość nacieku w skali 
Breslow, obecność owrzodzenia, indeks mitotyczny, wiek i płeć 
chorych, obecność przerzutów w węzłach wartowniczych oraz 
liczbę zmienionych przerzutowo węzłów chłonnych (Tab. II.). Nie-
zależnymi prognostycznie czynnikami wpływającymi na przeżycia 
bezobjawowe okazały się: stan węzła wartowniczego (HR – 5,677; 
p = 0,006) i wiek chorego (HR – 1,044; p = 0,038).

Z kolei analiza z wykorzystaniem regresji logistycznej, w której 
badano wpływ niektórych cech ogniska pierwotnego na częstość 
przerzutowania do węzłów chłonnych, wykazała istotną statystycz-
nie zależność pomiędzy lokalizacją ogniska pierwotnego nowo-
tworu a prawdopodobieństwem rozsiewu węzłowego. W tej anali-
zie brano pod uwagę cechy, takie jak: wiek chorych, płeć, grubość 
czerniaka wg Breslow, lokalizacja guza, aktywność mitotyczna, 
obecność owrzodzenia, liczba wyciętych węzłów wartowniczych. 
Z analizy można wnioskować, że lokalizacja ogniska pierwotnego 
na kończynie górnej zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienie 
przerzutów do regionalnych węzłów chłonnych. Pośród analizy 
pozostałych cech nie wykazano istotności statystycznej. 

dySkuSja

Leczenie czerniaka skóry ewoluuje od lat. Niemniej, nadal najważ-
niejszą metodą leczenia pozostaje chirurgia. Wyniki leczenia zale-
żą od wczesnego rozpoznania nowotworu, który z uwagi na to, że 
występuje na skórze, jest stosunkowo łatwy do wykrycia. Wobec 
tego świadomość pacjenta oraz lekarzy ma najistotniejszy wpływ 
na wczesne rozpoznanie, a przez to na wyniki leczenia. Leczenie 
miejscowe polegające na wycięciu guza pierwotnego z odpowied-
nim marginesem uwarunkowanym grubością nacieku wg skali 
Breslow jest od lat uznanym standardem. Zgodnie z aktualnymi 
wytycznymi terapeutycznymi, SNB to standardowa procedura 
u chorych na czerniaka skóry po biopsji wycinającej (nie po sze-
rokim wycięciu ogniska pierwotnego), w przypadkach rozpoznań 
nowotworu ≥ T1b, czyli z grubością nacieku Breslowa ≥ 0,8 mm 
lub z (mikro-) owrzodzeniem na powierzchni czerniaka nieza-
leżnie od grubości nacieku, bez klinicznych cech przerzutów 
w regionalnych węzłach chłonnych i narządach odległych [11–13].

Do niedawna stwierdzenie przerzutów w SN było wskazaniem 
do wykonania uzupełniającej limfadenektomii. Wyniki badania 
MSLT-I wskazywały na to, że wynik SNB należy do najważniej-
szych czynników prognostycznych. U chorych z czerniakami skóry 
pośrednimi (1,2–3,5 mm) i grubymi wykonanie SNB poprawiało 
przeżycia wolne od nowotworu (w grupie chorych z przerzuta-
mi do regionalnych węzłów chłonnych potwierdzonymi w SNB). 
Uzupełniająca limfadenektomia znakomicie poprawia kontrolę re-
gionalną choroby, ale wiąże się ze znacznym odsetkiem powikłań 
zarówno wczesnych – tych związanych z gojeniem się rany – oraz 
tych odległych, czyli wystąpienie obrzęku limfatycznego [14–15]. 

ryc. 1.  Krzywe przeżyć bezobjawowych grup z ujemną i dodatnią SNB (p = 0,001).
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Istnieją kontrowersje, czy SNB poprawia przeżycia całkowite oraz 
zależne od nowotworu, natomiast większość autorów jest zgod-
nych, że jest skutecznym narzędziem do oceny rokowania [26]. 

Australijscy autorzy stwierdzili znaczną poprawę przeżyć bez 
przerzutów odległych u chorych, u których po stwierdzeniu zmian 
przerzutowych w węźle wartowniczym niezwłocznie wykonano 
uzupełniającą limfadenektomię. Udowodniono znaczną korzyść na-
tychmiastowej limfadenektomii względem przeżycia bez przerzutów 
odległych u chorych SNB(+) w porównaniu z grupą chorych podda-
nych wyłącznie obserwacji, u których dopiero po stwierdzeniu roz-
siewu choroby do węzłów była wykonywana limfadenektomia [18]. 

Przedmiotem dyskusji jest także wartość prognostyczna SNB 
w zależności od lokalizacji zmiany pierwotnej. W publikacji z 2014 r. 
wykazano, że procedurę w przypadku czerniaków skóry głowy 
i szyi charakteryzuje większy odsetek wyników fałszywie ujem-
nych [26]. W naszej analizie trudno się do tego odnieść, ponieważ 
chorzy z tą lokalizacją ogniska pierwotnego stanowili niespełna 
4%. Niski odsetek osób z umiejscowieniem czerniaka w obrębie 
głowy i szyi w naszej analizie wynika właśnie z faktu, że spływ 
chłonki w tym obszarze ciała jest dość skomplikowany i rzadziej 
tacy chorzy byli kwalifikowani do procedury SNB. Praca z 2000 r. 
pokazuje korzyść w zastosowaniu SNB nad selektywną limfa-
denektomią u pacjentów z umiejscowieniem zmiany pierwotnej 
w obrębie skóry kończyn [27]. 

W naszym badaniu osoby z dodatnią SNB mieli wykonywane ba-
danie PET-CT, celem wykluczenia odległych przerzutów przed 

nawrotu choroby u pacjentów po dodatniej biopsji w porównaniu 
z chorymi z wynikiem ujemnym. Znajduje to odzwierciedlenie 
w długości przeżyć bezobjawowych. To przemawia za zastosowa-
niem SNB jako narzędzia prognostycznego przy ocenie rokowa-
nia u chorych, a także jako metody poprawiającej wyniki przeży-
cia bezobjawowego.

W opublikowanej w 2015 roku pracy autorów z Centrum On-
kologii w Warszawie również badano przydatność techniki SNB 
w leczeniu i określaniu rokowania chorych z czerniakiem skóry. 
W grupie 1764 osób poddanych procedurze, obecność komórek 
czerniaka stwierdzono w 19,9% węzłów wartowniczych. Wśród cho-
rych z rozsiewem do węzłów zaobserwowano niemal dwukrotnie 
mniejszy odsetek przeżyć całkowitych w okresie 8 lat od wycięcia 
zmiany pierwotnej [21]. Natomiast w publikacji z 2016 r., opiera-
jącej się na analizie niemal 2 tysięcy przypadków chorych z czer-
niakiem skóry, oszacowano, że u pacjentów, u których klinicznie 
nie stwierdza się cech rozsiewu, SNB ujawni przerzuty czerniaka 
w 15–22% przypadków. Tych pacjentów kwalifikuje się do doszczęt-
nej limfadenektomii oraz ewentualnego uzupełniającego leczenia 
systemowego, co zwiększa odsetek przeżyć bezobjawowych [22]. 
Limfadenektomia po dodatniej SNB zmniejsza odsetek nawrotów 
regionalnych choroby [23, 24]. Nasza analiza jest zbieżna z rapor-
tem z 2014 roku, wykazującym zależność pomiędzy czasem prze-
życia bezobjawowego a głębokością nacieku ogniska pierwotnego 
[23]. Zdaniem Mortona (twórcy koncepcji SNB w terapii czernia-
ka skóry), odstąpienie od tej procedury zwiększa odsetek i liczbę 
później stwierdzonych przerzutów do węzłów, a co za tym idzie, 
pogarsza rokowanie chorych [25].

tab. i.  Analiza przeżycia bezobjawowego wg modelu Coxa obu grup chorych, mediana przeżycia w obu grupach jest większa od czasu najdłuższej obserwacji. Oznacza to, że 
w obu grupach, po zakończeniu obserwacji żyła jeszcze ponad połowa pacjentów bez objawów nawrotu choroby.

Grupa liczba 
pacjentÓW

liczba 
zdarzeń

przeżycie

Mediana przeżycia [M-ce] Hr 95% przedział uFności dla Hr proczne 3-letnie 5-letnie

195 21 92,41% 87,70% 81,26% > najdł. obs. ref.

27 10 80,38% 52,85% 52,85% > najdł. obs. 3,805 1,778 8,143 p = 0,001

tab. ii.  Analiza wieloczynnikowa przeżycia bezobjawowego wg modelu Coxa.

zMienna Hr 95% przedział uFności dla Hr iStotność

Wiek [lata] 1,044 1,002 1,087 p = 0,038

płeć K – poz. ref.

M 1,235 0,469 3,252 p = 0,669

T Breslow [mm] 1,041 0,968 1,119 p = 0,278

Aktywność mitotyczna 1,018 0,961 1,078 p = 0,541

Owrzodzenie Nie – poz. ref.

Tak 1,899 0,651 5,54 p = 0,24

SN SN- – poz. ref.

SN+ 5,677 1,645 19,598 p = 0,006

Liczba zajętych węzłów chłonnych 1,232 0,792 1,914 p = 0,355

tab. iii.  Ryzyko przerzutów do SN w zależności od lokalizacji guza.

lokalizacja Guza n pacjenci z przerzutaMi % or 95%ci p *

Kończyna dolna 66 11 16,67% 1 poz. ref.

Kończyna górna 60 2 3,33% 0,172 0,037 0,813 0,026

Tułów 88 13 14,77% 0,867 0,361 2,079 0,749

głowa/szyja 8 1 12,50% 0,714 0,08 6,402 0,764

* Jednoczynnikowa regresja logistyczna



19POL PRZEGL CHIR, 2020: 92 (3): 15-21

artykuł oryginalny / original article

korelację pomiędzy grubością nacieku w skali Breslow oraz ak-
tywnością mitotyczną komórek nowotworowych. Wśród czynni-
ków istotnych statystycznie skojarzonych z dodatnim SNB auto-
rzy analizy wymieniają: płeć męską, obecność owrzodzenia oraz 
naciek w skali Breslow > 2 mm [21].

Liczne prace podkreślają wpływ wieku na rokowanie u chorych 
na czerniaka skóry. W naszej analizie wiek również przedstawia 
się jako niekorzystny czynnik rokowniczy. Ponadto wykazaliśmy, 
że z każdym rokiem życia ryzyko nawrotu wzrasta o 4,4%. U osób 
starszych obserwuje się nieco odmienny naturalny przebieg cho-
roby oraz odsetek przeżyć. Ogniska pierwotne z reguły naciekają 
na większą głębokość, mają wyższy indeks mitotyczny i częściej 
pokryte są owrzodzeniem. Te cechy niekorzystnie wpływają na 
rokowanie w chorobie u chorych starszych. Paradoksalnie kilku-
krotnie wykazano mniejszy odsetek przerzutowo zmienionych wę-
złów wartowniczych u chorych w podeszłym wieku. Biorąc pod 
uwagę większe prawdopodobieństwo przerzutów odległych, część 
autorów sugeruje tendencję do rozsiewu drogą naczyń krwiono-
śnych u starszych chorych. Należy jednak wspomnieć, jak wykazali 
amerykańscy badacze na podstawie bazy danych z lat 2008–2009, 
że pacjenci po 75. roku życia rzadziej poddawani byli procedurze 
SNB. Ponadto w przypadku dodatniego wyniku badania histopa-
tologicznego, zaledwie u 50% osób przeprowadzano uzupełniającą 
limfadenektomię. Uzasadnieniem takiego postępowania miał być 
gorszy stan ogólny chorych i obecność współistniejących chorób. 
Również uważa się, że u ludzi starszych słabsza jest odpowiedź im-
munologiczna organizmu na obecność komórek nowotworu, co 
wpływa na przewidywaną długość życia [31]. SNB jest najbardziej 
istotnym niezależnym czynnikiem prognostycznym przy ocenie 
przeżyć bezobjawowych i zależnych od nowotworu, pozwalają-
cym na satysfakcjonującą ocenę i kontrolę w obrębie regionalne-
go układu chłonnego. Sam wiek nie powinien być wskazaniem do 
odstąpienia od tej procedury [32]. 

decyzją o uzupełniającej limfadenektomii. Niestety brakuje pro-
spektywnych badań oceniających przydatność nowoczesnych tech-
nik obrazowania, takich jak: CT, MRI czy PET-CT, w określaniu 
obecności przerzutów do regionalnych węzłów chłonnych oraz 
odległych narządów. U chorych z głęboko naciekającym, owrzo-
działym ogniskiem pierwotnym, z dodatnim wynikiem biopsji wę-
zła wartowniczego odsetek odległych przerzutów sięga 50%. Mimo 
iż u takich osób wykonujemy badanie PET-CT, to należy pamię-
tać, że odsetek wyników fałszywie ujemnych jest bliski 20% [28].

Wynik badania histopatologicznego oraz mikroskopowa ocena 
stopnia zaawansowania czerniaka pozostaje kwestią subiektywną, 
z istotnymi różnicami w zależności od doświadczenia patomor-
fologa oceniającego preparat. W opublikowanej pracy w 2014 r. 
przez badaczy australijskich, zaleca się, by ocena i leczenie wszyst-
kich chorych z czerniakiem złośliwym odbywały się w wyspecja-
lizowanych w tym zakresie ośrodkach. Powtórna ocena prepara-
tów mikroskopowych przez specjalistów w ocenie czerniaka skóry 
wykazała, że zmiana klasyfikacji cechy T zachodziła u 22% osób 
[29]. Wyniki oceny pT w naszej pracy dotyczą przede wszystkim 
pacjentów pierwotnie operowanych poza naszą kliniką. Jest to 
z jednej strony czynnik, który może być słabym punktem pracy, 
ale z drugiej strony przedstawia rzeczywisty obraz kliniczny le-
czonych pacjentów. 

Raport analizy kohortowej przeprowadzonej przez kanadyjskich 
autorów na grupie ponad 1000 chorych podkreśla korelację po-
między głębokością nacieku a prawdopodobieństwem rozsiewu 
węzłowego. Obecność komórek czerniaka w regionalnych węzłach 
chłonnych stwierdzono u 21% osób poddanych SNB. Zauważo-
no również wyższą aktywność mitotyczną komórek nowotworu 
u pacjentów o większym zaawansowaniu miejscowym zmiany 
pierwotnej [30]. Podobne wyniki otrzymano we wspomnianym 
już badaniu polskich autorów. Ponownie zaobserwowano dodatnią 

tab. iV.  Czynniki wpływające na przerzuty w węzłach wartowniczych.

zMienna or 95% ci p *

grubość czerniaka wg Breslow [mm] 1,045 0,971 1,123 0,241

Wiek [lata] 1,001 0,975 1,027 0,969

Aktywność mitotyczna 1,006 0,944 1,073 0,845

Liczba wyciętych węzłów wartowniczych 0,797 0,581 1,093 0,16

płeć n pacjenci 
z przerzutaMi

% or 95%ci p *

kobiety 136 13 9,56% 1 poz. ref.

mężczyźni 86 14 16,28% 1,84 0,819 4,131 0,14

obecność oWrzodzenia

brak owrzodzenia 131 14 10,69% 1 poz. ref.

owrzodzenie 76 9 11,84% 1,123 0,461 2,733 0,799

lokalizacja Guza

kończyna dolna 66 11 16,67% 1 poz. ref.

kończyna górna 60 2 3,33% 0,172 0,037 0,813 0,026

tułów 88 13 14,77% 0,867 0,361 2,079 0,749

głowa/szyja 8 1 12,50% 0,714 0,08 6,402 0,764

typ czerniaka

guzkowy 107 19 17,76% 1 poz. ref.

powierzchowny 56 4 7,14% 0,356 0,115 1,104 0,074

Inne 20 1 5,00% 0,244 0,031 1,934 0,182



WWW.PPCH.PL20

artykuł oryginalny / original article

nawrotu choroby. Grupę osób, u których doszło do nawrotu, można 
scharakteryzować poprzez większe zaawansowanie miejscowe ogni-
ska pierwotnego – większą głębokość nacieku ogniska pierwotnego 
w skali Breslow oraz obecność niekorzystnych cech biologicznych 
nowotworu. Wiek chorego oraz lokalizacja ogniska pierwotnego są 
istotnymi czynnikami wpływającymi na przeżycie bezobjawowe.

WnioSki

SNB jest precyzyjnym narzędziem do identyfikacji chorych 
z czerniakiem skóry, u których nastąpił rozsiew nowotworu do regio-
nalnych węzłów chłonnych. Metoda ta umożliwia ocenę rokowania 
pacjenta, ponieważ dodatni wynik koreluje z większym ryzykiem 
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