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STRESZCZENIE:    Wstęp: W celu poprawy wyników leczenia Nowotworów Głowy i Szyi (NGiS) i podniesienia jakości życia pacjentów 
postępowanie diagnostyczne oraz schematy terapeutyczne na przestrzeni lat ulegają modyfikacjom.

  Cel: Celem pracy jest przedstawienie aktualnego stanu wiedzy w zakresie terapii NGiS na podstawie najnowszych do-
niesień literaturowych i zaleceń NCCN ze szczególnym uwzględnieniem zmian w algorytmach postępowania.

  Materiały i  metody: Przegląd literatury przedmiotu na przestrzeni ostatnich 5 lat i  wypunktowanie kluczowych 
zmian w terapii NGiS zgodnie z zasadami medycyny opartej na dowodach. Głównym przedmiotem zainteresowania 
jest analiza zmian w zakresie leczenia poszczególnych ognisk pierwotnych, wdrażanie nowoczesnych terapii biolo-
gicznych oraz personalizacja leczenia. 

  Wyniki: Zmiany w wytycznych onkologicznych NCCN dotyczą wszystkich ognisk pierwotnych w zakresie ORL z wyjąt-
kiem dużych gruczołów ślinowych i okolicy podgłośniowej krtani. Powstały w oparciu o badania z zakresu nauk pod-
stawowych, które nadają kierunek aktualnemu stanowi wiedzy oraz o wieloośrodkowe próby kliniczne. Najnowsze 
zalecenia podkreślają skuteczność stosowania terapii biologicznych.

SŁOWA KLUCZOWE:   wytyczne leczenia nowotworów głowy i szyi, terapia biologiczna, personalizacja leczenia, rekomendacje

ABSTRACT:   Introduction: The diagnostic and therapeutic recommendations have been changing over the years to improve treat-
ment outcomes and quality of life of Head and Neck Cancer (HNC) patients.

  Aim: The aim of this study was to present currently recommended Head and Neck Cancer treatment guidelines based 
on the literature review with particular emphasis on novel approaches the NCCN algorithms.

  Material and methods: The review of literature covering articles published in the last five years and pointing out es-
sential changes in HNC treatment regarding evidence based medicine. The study focused on the analysis of novel ap-
proaches for the particular primaries, the implementation of biological therapies and personalized cancer therapies.

  Results: Updates in the oncological NCCN guidelines for all ENT primaries except major salivary glands and subglot-
tis are based on knowledge derived from the basic sciences, clinical trials and the best evidence available currently. 
The latest recommendations emphasize value of biological therapies use.
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WSTĘP

W 2012 roku na świecie odnotowano ponad 500 000 przypad-
ków nowych zachorowań na nowotwory głowy i szyi (NGiS) [1]. 
Stanowią one szóstą grupę najczęstszych nowotworów. W ponad 
90% przypadków rozpoznawane są raki płaskonabłonkowe [2] . 
W Polsce stanowią (łącznie z nowotworami gałki ocznej, mózgu 
i CUN) ok 11% wszystkich nowotworów złośliwych u mężczyzn 
oraz 7,5% nowotworów występujących u kobiet. W porówna-
niu z danymi z początku lat 90. odsetek ten uległ zmniejszeniu 
u mężczyzn, natomiast zwiększeniu w przypadku kobiet odpo-
wiednio o około 14% i 6,7% [3, 4]. Proponowane leczenie różni 
się w zależności od stanu ogólnego pacjenta, lokalizacji pierwot-
nej guza, jego zaawansowania oraz dotychczasowego leczenia.

Zalecenia diagnostyczno-lecznicze dla wybranych NGiS – 
oparte o wytyczne amerykańskie (NCCN Guidelines Head and 
Neck Cancers, 2010) – po raz pierwszy opublikowano w Polsce 
w Postępach w Chirurgii Głowy i Szyi w 2006 roku [5], a uaktu-
alniono w Polskim Przeglądzie Otolaryngologicznym w 2011 
roku [6]. Zalecenia te przybliżyły specjalistom w Polsce ówcze-
sny stan wiedzy i uporządkowały schemat decyzyjny w zakresie 
postępowania diagnostycznego, przygotowania pacjenta, skie-
rowania go do odpowiedniego leczenia i wdrożenia optymalnej 
opcji terapeutycznej dla poszczególnych ognisk pierwotnych. 
Ponadto szczegółowo omówiły zagadnienia monitorowania 
po zakończeniu leczenia operacyjnego [6, 7].

Celem pracy jest przedstawienie aktualnego stanu wiedzy w za-
kresie NGiS na podstawie najnowszych doniesień literaturo-
wych i zaleceń NCCN.

MATERIAŁ I METODY

Materiałem w niniejszej pracy jest przegląd literatury przed-
miotu na przestrzeni ostatnich 5 lat i wypunktowanie klu-

czowych zmian w postępowaniu z NGiS zgodnie z regułami 
medycyny opartej na dowodach. W poniższym opracowa-
niu prac nie uwzględniono doświadczalnych i opisów ka-
zuistycznych. Bazowano na opracowaniach NCCN z 2010 
i 2016 roku. Naszym głównym przedmiotem zainteresowa-
nia jest analiza zmian dla poszczególnych ognisk pierwot-
nych, wdrażanie nowoczesnych terapii biologicznych oraz 
personalizacja leczenia. 

WYNIKI

Analizę różnic terapeutycznych dla poszczególnych ognisk 
pierwotnych NGiS przedstawiono w formie tabelarycznej. 
W tabelach I, II i III przedstawiono zmiany w wytycznych 
dla raków krtani o lokalizacji głośniowej i nadgłośniowej 
oraz gardła dolnego. 

W zaleceniach terapeutycznych dla raków krtani o lokaliza-
cji głośnia i nadgłośnia zwraca uwagę poszerzenie wskazań 
do leczenia oszczędzającego w stopniu zaawansowaniaT3. 
Z kolei w stadiach zaawansowania narządowego T4 wpro-
wadzono opcję indukcyjnej chemioterapii, a przy lokalizacji 
głośniowej rozważa się dodatkowo następową radioterapię. 
Nie ma zmian w zaleceniach terapeutycznych w odniesieniu 
do leczenia lokalizacji podgłośniowej.

W rakach części nosowej gardła (tab. IV) umieszczono silną 
sugestię poszerzenia diagnostyki o badanie EBV, a w rakach 
ustnej części gardła (tab. VI) o badanie w kierunku HPV. Po-
nadto dla powyższych ognisk pierwotnych i raków jamy ustnej 
(tab. V) w niskich stopniach zaawansowania T1-2 sugerowana 
jest diagnostyka i biopsja węzła wartowniczego.

Raki ślinianek pozostały bez istotnych zmian w zakresie wy-
tycznych terapeutycznych. W rakach masywu szczękowo-
-sitowego (tab. VIII) wyraźnie rozróżniono intensywność 

Tab. I. Zmiany w wytycznych dla raka głośni

NCCN GUIDELINES HEAD AND NECK CANCERS 2010 NCCN GUIDELINES HEAD AND NECK CANCERS 2017

Tis –> dekortykacja Tis –> dekortykacja lub RT

T1, T2 –> chirurgia oszczędzająca lub RT Dodano wybrane T3

Po selektywnej operacji węzłowej, w przypadku czynników ryzyka –> RT ECS –> RChT
Dodatnie marginesy –> ponowna resekcja lub RT
Pozostałe czynniki ryzyka –>RT

W T4a No – oprócz leczenia zmiany pierwotnej –> uzupełniająca RT lub 
RChT

RT lub RChT można poprzedzić jedno- lub obustronną operacją węzłową

T4b – leczenie paliatywne PS 0-1 – RChT lub indukcyjna chemioterapia z następową RT lub RChT
PS 2 – definitywna RT +/- chemioterapia
PS 3 – paliatywna RT lub chemioterapia jednoskładnikowa / leczenie paliatywne
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leczenia w zależności od lokalizacji. Wyodrębniono raki zlo-
kalizowane w obrębie suprastruktury, rokujące gorzej, oraz te 
zlokalizowane w obrębie infrastruktury o lepszym rokowaniu. 
W czerniakach błon śluzowych, poza klasycznie jak najbardziej 
rozległym zabiegiem, rekomendowane są próby kliniczne. 

Współcześnie zwiększono ilość możliwych terapii poprzez 
poszukiwanie zupełnie nowych metod. Stosowanie terapii 
jednomodułowej – leczenia chirurgicznego lub radioterapii 
– ma obecnie zastosowanie w nowotworach o niskim stopniu 
zaawansowania lokoregionalnego. Wraz z rozwojem medy-
cyny wzrosły oczekiwania w odniesieniu do długości prze-
życia i jakości życia, zachowania narządu oraz jego funkcji 
[8]. Dlatego optymalizuje się łączenie dotychczas stosowa-
nych metod, tj. chirurgii, radioterapii, chemioterapii, a tak-
że włącza się metody nowatorskie, czyli terapie biologiczne 
nowotworów [9].

Terapia biologiczna w leczeniu nowotworów głowy i szyi to 
kolejny aspekt nowoczesnego podejścia terapeutycznego. 
Polega na stosowaniu naturalnych cząsteczek wytwarza-
nych przez organizm, co odróżnia je od chemio- i radio-
terapii. Swoista immunoterapia posiłkuje się cytokinami, 
czynnikami wzrostu, przeciwciałami monoklonalnymi oraz 
terapią genową [10].

W 2006 roku Federacja Żywności i Leków (FDA) zatwierdzi-
ła cetuximab w leczeniu skojarzonym z radioterapią nowo 
rozpoznanych i miejscowo zaawansowanych raków płasko-
nabłonkowych regionu głowy i szyi oraz nawrotowych lub 
przerzutowych raków płaskonabłonkowych (R/M HNSCC) 
u pacjentów wcześniej leczonych chemioterapią opartą na pla-
tynie, jako jednoskładnikowym leczeniu. Po 5 latach zatwier-
dzono terapię: cetuximab + chemioterapia oparta na platynie 
+ 5-fluorouracyl (5-FU) jako leczenie pierwszego rzutu w R/M 
HNSCC [11]. Cetuksymab jest monoklonalnym przeciwcia-
łem IgG1 skierowanym swoiście przeciwko receptorowi na-
błonkowego czynnika wzrostu (EGFR) [12]. Szlaki sygnałów 
przekazywanych przez EGFR związane są z proliferacją ko-
mórek, angiogenezą, kontrolą przeżycia komórek za pomocą 
apoptozy, migracją komórek, adhezją, inwazją komórkową 
i ostatecznie przerzutowaniem [13, 14]. Cetuksymab blokuje 
wiązanie endogennych ligandów EGFR, powodując zahamo-
wanie czynności receptora, co powoduje internalizację EGFR 
i może prowadzić do zmniejszenia ekspresji EGFR. Wysoka 
ekspresja EGFR jest związana z gorszymi wynikami leczenia 
[12, 15]. Cetuksymab działa również na efektorowe komórki 
cytotoksyczne układu immunologicznego, ukierunkowując 
je na komórki wykazujące ekspresję EGFR (cytotoksyczność 
komórkowa zależna od przeciwciał (Antibody dependent 
cell-mediated cytotoxicity; ADCC) [12].

Tab. II. Zmiany w wytycznych dla raka nadgłośni

NCCN GUIDELINES HEAD AND NECK 
CANCERS 2010

NCCN GUIDELINES HEAD AND NECK 
CANCERS 2017 

T1, T2 –> chirurgia oszczędzająca 
lub RT

Dodano wybrane T3

T1-T3 N+ –> operacja węzłowa Gdy jeden dodatni węzeł bez cech 
ryzyka –> rozważyć RT

T1-T, N0 –> elektywna operacja 
węzłowa

T1-T3 N0 –> obserwacja

Tab. III. Zmiany w wytycznych dla raka krtaniowej części gardła

NCCN GUIDELINES HEAD AND NECK 
CANCERS 2010

NCCN GUIDELINES HEAD AND NECK 
CANCERS 2017 

T1 –> chirurgia oszczędzająca Dodano wybrane T2

T1-T3 N0 –> elektywna operacja 
węzłowa

T2-T3 N0-N3 oraz T1 N+ –> operacja 
węzłowa (włącznie z regionem VI)

T4a N0-3 –> leczenie chirurgiczne 
lub RChT

Dodano indukcyjną chemioterapię

Tab. IV. Zmiany w wytycznych dla raka nosowej części gardła

NCCN GUIDELINES HEAD AND NECK 
CANCERS 2010

NCCN GUIDELINES HEAD AND NECK 
CANCERS 2017 

Poszukiwanie przerzutów odległych Szczególnie dla raków 
nierogowaciejących, fenotypów 
endemicznych, N2-N3

Rozważyć diagnostykę EBV/DNA

Rozważyć diagnostykę okulistyczną 
i endokrynologiczną

T2 N0 M0 
T1-2 N1-N3 M0
T3-4 N0-3 M0 –> RChT lub 
indukcyjna chemioterapia z 
następową RChT 

Dodano RChT z następową 
chemioterapią 

W przypadku braku regresji 
ogniska pierwotnego / progresji –> 
brachyterapia +/- chemioterapia 

W przypadku braku regresji ogniska 
pierwotnego / progresji –> KT i/lub 
MR z kontrastem za 4–8 tyg.:
wynik pozytywny –> resekcja guza i/
lub  operacja węzłów
wynik negatywny –> obserwacja 

Tab. V. Zmiany w wytycznych dla raka jamy ustnej

NCCN GUIDELINES HEAD AND NECK 
CANCERS 2010

NCCN GUIDELINES HEAD AND NECK 
CANCERS 2017 

T1-T2 N0 –> leczenie chirurgiczne 
+ elektywna operacja węzłowa 
(opcjonalna dla T1 N0)

T1-T2 N0 –> leczenie chirurgiczne 
+/- biopsja węzła wartowniczego: 
gdy węzła nie zidentyfikowano –> 
operacja węzłowa
gdy węzeł zidentyfikowano i jest 
dodatni –> operacja węzłowa
gdy węzeł zidentyfikowano i jest 
ujemny oraz nie istnieją czynniki 
ryzyka –> obserwacja
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na platynie + 5-FU z następowym utrzymaniem terapii ce-
tuximabem tzw. EXTEME regiment [22]. Daje ono najlepsze 
rezultaty, biorąc pod uwagę całkowity odsetek odpowiedzi 
na leczenie oraz całkowite przeżycia. Dzięki nowej klasie le-
ków, pacjentom, którzy nie kwalifikują się do leczenia tera-
pią EXTREME regiment, możemy zaproponować leczenie 
ICI w monoterapii [12].

Przeciwciała monoklonalne przeciw immunologicznym punk-
tom kontroli (immune checkpoint inhibitors; ICI) są nową 
klasą leków w terapii nowotworów. Po 10 latach od wpro-
wadzenia cetuximabu dają wielkie nadzieje na udoskona-
lenie terapii nowotworów opornych na dotychczasowe le-
czenie. Racjonalną przesłanką do ich opracowania był fakt, 
że raki płaskonabłonkowe głowy i szyi często związane są 
z upośledzeniem działania układu odpornościowego [15, 16]. 
W przypadku jego prawidłowego funkcjonowania receptory 
programowanej śmierci 1 (PD-1) odgrywają rolę immunolo-
gicznych punktów kontrolnych, a ich ekspresja zachodzi na 
powierzchni aktywowanych komórek T CD4+ i CD8+. PD-1 
jest aktywowany w momencie związania jednego z dwóch li-
gandów: PD-L1 i PD-L2, co powoduje zahamowanie aktywa-
cji komórek T i ograniczenie reakcji zapalnej [17]. Komórki 
guza zwykle wykorzystują inhibitory punktów kontroli do 
uniknięcia wykrycia oraz usunięcia przez układ odporno-
ściowy gospodarza [12].

W sierpniu 2016 roku FDA dopuściła Pembrolizumab w le-
czeniu R/M HNSCC, który nie odpowiada na leczenie che-
mioterapią opartą na platynie – drugi lek biologiczny i jed-
nocześnie pierwszy z grupy ICI. Pembrolizumab wiąże się 
z receptorem PD-1 i blokuje jego interakcję z ligandami PD-
L1 i PD-L2 [18]. Przyspieszoną zgodę na stosowanie immuno-
terapii w zaawansowanych nowotworach głowy i szyi oparto 
na wynikach fazy Ib badania KEYNOTE-012, w którym za-
obserwowano znaczące wydłużenie okresu odpowiedzi na 
terapię – u 82% pacjentów do ponad 6 miesięcy. Pozytyw-
ne wyniki kliniczne przeważyły nad ewentualnym ryzykiem 
efektów niepożądanych związanych ze stosowaniem leku. 
Najczęstszym obserwowanym efektem niepożądanym była 
hiponatremia oraz wzrost poziomu enzymów wątrobowych. 
Nie zarejestrowano żadnych przypadków śmierci związanej 
z podaniem leku [19]. Z kolei najczęstszymi poważnymi efek-
tem niepożądanymi (występującym u ponad 2% pacjentów 
z HNSCC) było zapalenie płuc (3,6%) i duszność (3,1%) [18]. 
Aktualnie prowadzona jest III faza badania KEYNOTE-040 
w celu ostatecznego potwierdzenia skuteczności leku.

Kolejnym lekiem zatwierdzonym w ostatnim czasie przez FDA 
w terapii biologicznej HNSCC jest nivolumab. Jego działanie na 
poziomie molekularnym jest takie samo jak pembrolizumabu 
[20]. Według wyników III fazy badania CheckMate-141 nivo-
lumab obniżył ryzyko zgonu u 30% pacjentów w porównaniu 
z chorymi leczonymi za pomocą standardowej terapii. Średnie 
całkowite przeżycie wyniosło 7,5 miesiąca w porównaniu do 5,1 
miesiąca przy leczeniu terapią standardową [21].

Leczeniem pierwszego rzutu u pacjentów z R/M HNSCC po-
zostaje połączenie terapii: cetuximab + chemioterapia oparta 

Tab. VI. Zmiany w wytycznych dla raka części ustnej gardła

NCCN GUIDELINES HEAD AND NECK 
CANCERS 2010

NCCN GUIDELINES HEAD AND NECK 
CANCERS 2017

Zalecany test HPV 

T2 N0-N1 -> leczenie chirurgiczny 
lub RT lub RChT 

RChT – tylko w T2 N1

T4b N+ –> RChT PS 0-1 – RChT lub indukcyjna 
chemioterapia/RT lub RChT 
PS 2 – RT +/- chemioterapia
PS 3 – paliatywna RT lub 
chemioterapia jednoskładnikowa 
lub leczenie paliatywne

Tab. VII. Zmiany w wytycznych dla raka wargi

NCCN 
GUIDELINES 
HEAD AND 
NECK CANCERS 
2010

NCCN GUIDELINES HEAD AND NECK CANCERS 2017 

T1-T2 N0 –> 
chirurgiczne 
usunięcie 
zmiany lub 
RT

Dodano do rozważenia chirurgiczne usunięcie zmiany +/- 
biopsja węzła wartowniczego:
gdy węzła nie zidentyfikowano –> operacja węzłowa
gdy węzeł zidentyfikowano i jest dodatni –> operacja 
węzłowa
gdy węzeł zidentyfikowano i jest ujemny oraz nie istnieją 
czynniki ryzyka –> obserwacja

Tab. VIII. Zmiany w wytycznych dla raka szczęki

NCCN GUIDELINES HEAD AND NECK 
CANCERS 2010

NCCN GUIDELINES HEAD AND NECK 
CANCERS 2017 

KT z kontrastem i/lub MR Dodatkowo PET/KT dla III i IV 
stopnia zaawansowania

T2 N0, w razie wolnego marginesu 
–> do rozważenia RT selektywna 
operacja węzłowa

T2 N0, w razie wolnego marginesu 
–> obserwacja 

T1-T2 N0 rak gruczołowo-
torbielowaty –> zabieg chirurgiczny 
i (do rozważenia) RT

T1-T2 N0 rak gruczołowo-
torbielowaty –> zabieg chirurgiczny:
– suprastruktura –> RT 
– infrastruktura –> rozważyć 
obserwacje dla ujemnych 
marginesów i braku nacieku 
perineurium lub RT
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PODSUMOWANIE

Zmiany w wytycznych onkologicznych NCCN dotyczące lecze-
nia NGiS to konsensus i lata doświadczeń wielu amerykańskich 
ośrodków onkologicznych. Uzgodnienia powstają w oparciu 
o badania z zakresu nauk podstawowych, próby kliniczne i aktu-
alny stan wiedzy. Myśl przewodnia zaleceń: im lepiej znamy i ro-
zumiemy algorytm postepowania, tym łatwiej go modyfikować 
w indywidualnych przypadkach. Wyłącznie medycyna oparta na 
dowodach pozwala na wprowadzanie personalizacji leczenia, tj. 
bezpiecznego i zgodnego ze sztuką modyfikowania schematów. 
Wprowadzenie terapii biologicznych obniża toksyczność leczenia 
i poprawia długość przeżycia chorych z nowotworami głowy i szyi.
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