
Problem nowotworów, profilaktyki, terapii i po-
wik∏aƒ z tym zwiàzanych jest wcià˝ stale aktual-
nym problemem, zw∏aszcza w Polsce. W Polsce po-
pulacja osób chorujàcà na nowotwory g∏owy i szyi
nadal charakteryzuje si´ najwy˝szà zachorowalno-
Êcià wÊród krajów Europy [2, 61]. Ju˝ w pracach
statystycznych z okresu powojennego obserwowa-
no znaczàcy wzrost liczby nowotworów krtani
o ok. 50 % w stosunku do zachorowaƒ w latach

1921–1940 (Curren, wg [1]) T´ tendencj´ wzrosto-
wà potwierdzajà w swoich pracach Bieƒ i wsp. [2],
Gadomska [3], Semczuk [4, 5], Szmeja [6], Zatoƒski
[7] do po∏owy lat 90. XX w., gdzie w pojedynczych
doniesieniach zaobserwowano zarówno obni˝enie
liczby zachorowaƒ u m´˝czyzn, jak i spadek wspó∏-
czynnika umieralnoÊci u m´˝czyzn. Natomiast
u kobiet nadal utrzymuje si´ na sta∏ym poziomie [2,
7]. Stanowimy pod wzgl´dem zapadalnoÊci jeden
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Summary
Background. Pharyngocutaneous fistula following laryngectomy is a serious complication, and its incidence varies from
4% to 65%. The study’s objective was to determine the incidence of post laryngectomy fistulas in patients operated in
our department to establish whether specific factors predispose to fistula formation. Methods. A retrospective study was
performed in 573 patients who underwent laryngectomy. Results. Between 1989 and 1999, 835 cases of laryngeal carci-
noma were diagnosed, 690 were treated surgically, 573 of them underwent laryngectomy in our department. Of these
patients, 545 (95,1%) had total laryngectomy, while 28 (4,9%) partial laryngectomy. In 538 cases the laryngectomy was
combined with radical or functional neck dissection. The presence of early postoperative fistula was established in 65
of the 573 patients (11,3%). Our study could not verify reports that any specific factors were significantly related to fis-
tula formation, the only factors that did show statistical significance were the preoperative patient’s general health sta-
tus and the kind of postoperative antibiotic therapy. Conclusions. On the base of literature review, the authors compare
results obtained in the last decade of the 20 century with results obtained earlier. Although the incidence of post-laryn-
gectomy pharyngocutaneous fistulas decreased in comparison with the fistula rate observed earlier, the problem is still
unresolved, and the fistulae remain a serious complication of larynx oncology surgery. 
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z przodujàcych krajów na Êwiecie. ÂwiadomoÊç lu-
dzi chorych lub potencjalnie zagro˝onych chorobà
nie wzrasta, wskutek czego pacjenci do lekarza ro-
dzinnego, a stamtàd do laryngologa trafiajà w doÊç
zaawansowanych stadiach choroby. Utrudnia to
znacznie leczenie, nasila si´ mo˝liwoÊç wyst´po-
wania powik∏aƒ wczesno- i póênopooperacyjnych,
w konsekwencji zmniejsza szans´ na wyleczenie
i skraca znacznie okres prze˝ywalnoÊci.

CEL PRACY

Celem pracy by∏o, na podstawie analizy materia-
∏u klinicznego chorych z nowotworem krtani, oce-
niç liczb´ wyst´pujàcych przetok skórno-gard∏o-
wych jako powik∏aƒ po chirurgicznym usuni´ciu
krtani u osób leczonych w Klinice Otolaryngologii
AM w Bydgoszczy w ostatnim dziesi´cioleciu
XX w. i porównanie tych danych z wynikami uzy-
skiwanymi w polskich i zagranicznych oÊrodkach
klinicznych w latach wczeÊniejszych.

MATERIA¸ I METODA

W latach 1989–1999 w Katedrze i Klinice Otola-
ryngologii AM w Bydgoszczy hospitalizowano 835
pacjentów ze zmianami nowotworowymi w obr´bie
krtani. U wszystkich chorych rozpoznano raka p∏a-
skonab∏onkowego krtani w ró˝nym stopniu za-
awansowania w klasyfikacji TNM, z czego 690
(82,6%) chorych poddano leczeniu operacyjnemu.
Pozostali chorzy bàdê zostali zdyskwalifikowani
z leczenia chirurgicznego, bàdê te˝ nie wyrazili
zgody na ten sposób leczenia. Wszyscy ci chorzy
zostali skierowani do dalszego post´powania tera-
peutycznego w Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
U 117 z nich (14%), u których rozleg∏oÊç i lokaliza-
cja zmian na to pozwala∏a [1] usuni´to zmiany no-
wotworowe krtani metodà mikrochirurgicznà
z u˝yciem lasera CO2. 

Ze wzgl´du na ca∏kowicie innà technik´ opera-
cyjnà, polegajàcà na mikrochirurgicznym, endosko-
powym usuni´ciu zmian chorobowych z u˝yciem
promienia lasera CO2, nie uwzgl´dniono tych cho-
rych w materiale dotyczàcym powik∏aƒ po do-
szcz´tnym lub cz´Êciowym usuni´ciu krtani meto-
dami chirurgii konwencjonalnej. 

U 573 osób, to jest u 68,6% wszystkich chorych,
zastosowano metod´ polegajàcà na cz´Êciowym lub
ca∏kowitym usuni´ciu krtani. WÊród zoperowanych

w latach 1989–1999 metodà konwencjonalnà 573
pacjentów by∏o 501 m´˝czyzn i 72 kobiety. Ârednia
wieku operowanych wynosi∏a 56,5 lat. W przypadku
m´˝czyzn by∏o to 56,5, a w przypadku kobiet 54,4. 

WÊród operowanych chorych w zdecydowanej
wi´kszoÊci stwierdzono wg klasyfikacji TNM III
stopieƒ stanu zaawansowania raka krtani, bo u 322
chorych, co stanowi 56,2% operowanych chorych.
Ma∏a liczba operowanych chorych w stadium za-
awansowania T1 spowodowana jest tym, ˝e wi´k-
szoÊç chorych w tym stadium operowana by∏a z za-
stosowaniem mikrochirurgii laserowej CO2. Dane
dotyczàce stanu zaawansowania raka w badanej
grupie chorych oraz stan w´z∏ów ch∏onnych u tej
grupy przedstawiono w tab. II i III.
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Tabela I. Wiek i p∏eç operowanych chorych
Wiek Kobiety M´˝czyêni Razem Procent

32–40 6 17 23 4
41–46 14 65 79 13,8
47–52 14 92 106 18,5
53–58 13 106 119 20,8
59–64 12 102 114 19,9
65-70 9 83 92 16,0
71–76 3 31 34 5,9
77–82 1 4 5 0,9
83–88 0 1 1 0,2
Razem 72 501 573 100

Tabela II. Stan zaawansowania raka krtani wg klasyfikacji TNM
Stadium Liczba operowanych Procent
wg TNM chorych

T1 11 1,9%
T2 73 12,7%
T3 322 56,2%
T4 167 29,1%
Razem 573 100%

Tabela III. Stan w´z∏ów ch∏onnych szyi u operowanych chorych
Stan w´z∏ów Liczba operowanych Procent
ch∏onnych szyi chorych

N0 315 55%
N1 117 20,4%
N2 130 22,7%
N3 11 1,9%
Razem 573 100%



SpoÊród 573 chorych u 545 wykonano laryngek-
tomi´ ca∏kowità (95,1%), natomiast u 28 chorych
laryngektomi´ cz´Êciowà (4,9%). 

U 75 chorych (13,1%) operacj´ usuni´cia w´-
z∏ów ch∏onnych szyi wykonano po jednej stronie,
natomiast u 463 pacjentów (80,8%) obustronnie. Je-
dynie u 35 (6,1%) nie wykonano jednoczeÊnie z la-
ryngektomià operacji w´z∏owej szyi. 

Celem oceny istotnoÊci wp∏ywu okreÊlonych
czynników na powstanie powik∏ania pos∏u˝ono si´
w pracy nast´pujàcymi metodami statystycznymi:
testem niezale˝noÊci chi-kwadrat, testem jednorod-
noÊci prób chi-kwadrat oraz testem istotnoÊci u dla
ró˝nicy dwóch frakcji przy du˝ych próbach [8–11].

WYNIKI BADA¡

Nieprawid∏owe gojenie si´ rany pooperacyjnej,
w wyniku czego wytworzy∏a si´ przetoka skórno-
-gard∏owa, obserwowano u 65 osób (11,3% opero-
wanych). Oceniajàc zmiany dotyczàce okolicy
otworu tracheostomijnego, stwierdzono zaczerwie-
nienie skóry okolicy otworu u 14 osób, wyraêny od-
czyn zapalny skóry u 4 chorych, objawy zaka˝enia
rany pooperacyjnej u 2 osób, natomiast martwic´
skóry w okolicy otworu tracheostomijnego obser-
wowano u 4 operowanych osób.

Poddano równie˝ analizie zale˝noÊç wyst´po-
wania przetok skórno-gard∏owych od wieku cho-
rych. Dane dotyczàce wyst´powania przetok w po-
szczególnych grupach wiekowych zilustrowano
w tab. IV.

Przeanalizowano zale˝noÊç wystàpienia powi-
k∏ania w postaci przetoki skórno-gard∏owej a sta-
nem ogólnym pacjenta. Zakwalifikowano pacjen-
tów do dwóch grup. Pierwsza grupa pacjentów,
w której byli chorzy w dobrym stanie ogólnym,
oraz druga grupa – pacjenci ∏àcznie w stanie ogól-
nym Êrednio dobrym i z∏ym pod wspólnym mia-
nem stan ogólny Êredni (ze wzgl´du na doÊç ma∏e
liczebnoÊci). WÊród 459 chorych, których przed-

operacyjny stan oceniono jako dobry, rana wygoi∏a
si´ prawid∏owo u 413 osób (90%), natomiast prze-
tok´ po operacji obserwowano u 46 osób (10%).
Stan 114 chorych oceniono jako Êredni, w tej grupie
rana wygoi∏a si´ prawid∏owo u 95 pacjentów
(83,3%), natomiast u 19 wystàpi∏a po operacji prze-
toka (16,7%). Ró˝nice te w ocenie statystycznej
okaza∏y si´ istotne.

Poddano tak˝e analizie mo˝liwoÊç wyst´powa-
nia przetok, czy te˝ nasilenia ich zmiany w zale˝-
noÊci od antybiotykoterapii pooperacyjnej. Ustalo-
no, ˝e aplikowanie penicyliny mog∏o mieç wp∏yw
na obecnoÊç przetoki skórno-gard∏owej. Penicylin´
jako os∏on´ pooperacyjnà zastosowano u 91 cho-
rych, wÊród nich przetoka skórno-gard∏owa wystà-
pi∏a u 23 osób (25,3%), natomiast rana goi∏a si´ pra-
wid∏owo u 68 pacjentów (74,7). U chorych, u któ-
rych stosowano inne antybiotyki w okresie poope-
racyjnym, spoÊród 482 leczonych, u 42 osób (8,7%)
wystàpi∏a przetoka, natomiast u 440 (91,3%) rana
po laryngektomii wygoi∏a si´ przez rych∏ozrost.
Ró˝nice te okaza∏y si´ wysoce istotne w analizie
statystycznej.

Poddano analizie zale˝noÊç cz´stoÊci wyst´po-
wania przetok od p∏ci pacjentów, umiejscowienia
i rozleg∏oÊci zmian nowotworowych w krtani, ro-
dzaju operacji (doszcz´tna czy cz´Êciowa), rodzaju
operacji w´z∏owej szyi (doszcz´tna czy czynnoÊcio-
wa, jedno- czy obustronna), przedoperacyjnego na-
promieniania, wykonania tracheotomii w okresie
poprzedzajàcym zabieg usuni´cia krtani czy stoso-
wanych przez pacjentów u˝ywek. W analizie staty-
stycznej nie stwierdzono jednak statystycznie istot-
nej zale˝noÊci pomi´dzy wyst´powaniem przetok
a którymÊ z ocenianych czynników ryzyka.

OMÓWIENIE

Post´p w zakresie techniki operacyjnej i szero-
kie zastosowanie antybiotyków pozwoli∏y na uzy-
skiwanie coraz lepszych wyników leczenia
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Tabela IV. Liczby osób, u których wystàpi∏a przetoka skórno-gard∏owa, w zale˝noÊci od wieku operowanych
Grupa wiekowa Liczba wszystkich Liczba osób, u których Procent osób z przetokà 

operowanych wystàpi∏a przetoka w okresie pooperacyjnym w danej grupie wiekowej

<50 lat 149 19 12,8%
50-65 lat 305 39 12,8%
>65 lat 119 7 5,9%
¸àcznie 573 65 11,3%



i zmniejszenie liczby powik∏aƒ. Rozszerzono wska-
zania do leczenia operacyjnego, natomiast znaczne-
mu zaw´˝eniu uleg∏y przeciwwskazania. Obecnie
operuje si´ osoby, które kilka lat temu by∏y dyskwa-
lifikowane z powodu rozleg∏oÊci zmian chorobo-
wych, wieku, stanu ogólnego czy wspó∏istniejàcych
chorób. JednoczeÊnie obserwuje si´ wzrost liczby
nowych przypadków choroby nowotworowej krta-
ni, jak i obni˝enie si´ dolnej granicy wieku chorych
z rakiem krtani [12, 13].

Wzrost cz´stoÊci wyst´powania raków krtani
paradoksalnie wp∏ynà∏ na popraw´ wyników lecze-
nia. Zespo∏y operujàce w oÊrodkach klinicznych,
nabierajàc doÊwiadczenia, zmniejsza∏y szans´ na
powstanie powik∏aƒ, a post´p w anestezjologii
i bie˝àce monitorowanie czynnoÊci ˝yciowych
podczas zabiegów zminimalizowa∏y powik∏ania
Êródoperacyjne. W tab. V zestawiono dane z pi-
Êmiennictwa polskiego dotyczàce wyst´powania
przetok jako powik∏ania pooperacyjnego po lecze-
niu chirurgicznym chorych z rakiem krtani. Dane te
pokazujà, ˝e cz´stoÊç wyst´powania przetok po
operacji waha si´ od 37,5 do 16%, w materiale Kli-
niki Bydgoskiej do roku 1986 – 22,4%, a w obecnie
analizowanym materiale jedynie 11,3%. Równie˝
w materiale przedstawianym przez Semczuka
i wsp. [4, 5], w latach 1981–1985 liczba przetok wy-
nosi∏a 22%, a w latach 1986–1987 ju˝ tylko 16%.

DoÊç podobne dane mo˝na obserwowaç w pi-
Êmiennictwie Êwiatowym (tab. VI).

W zestawieniu tym ró˝nice w wyst´powaniu
przetok sà du˝e, od 65% [27] do 4% [31]. Okazuje
si´ jednak˝e, ˝e te wartoÊci skrajne podawane sà

przez autorów analizujàcych wzgl´dnie ma∏y mate-
ria∏ chorych, bo 50% przetok podajà Kirchner i Sca-
tliff [25] na podstawie wykonanych 26 operacji,
równie˝ Johansen i wsp. [32] na podstawie wyko-
nanych 106 laryngektomii obserwowali wysoki od-
setek przetok, wynoszàcy 32,7%. Najwy˝szy odse-
tek przetok, wynoszàcy 65% operowanych, podajà
Bresson i wsp. [27] na podstawie wykonanych
w okresie 20 lat 148 ca∏kowitych laryngektomii.
Autorzy ci jednak podajà, ˝e wi´kszoÊç operacji,
wynoszàcà 90% pacjentów, przeprowadzali z po-
wodu nawrotów raka lub niepowodzeƒ po leczeniu
radioterapià. Wyjàtkowo niski procent przetok, wy-
noszàcy 7,6%, podajà w 1975 r. Dedo i wsp. [28] na
podstawie 117 operacji, ale w 1978 r. Horgan i De-
do [29] u 22 chorych z wczeÊniej wykonanà trache-
otomià stwierdzali przetoki pooperacyjne, u 36%
chorych, a wÊród 113 chorych bez wczeÊniejszej
tracheotomii w 10,6% przypadków wystàpi∏y prze-
toki po laryngektomii. Najmniejszy odsetek wyst´-
powania przetok, wynoszàcy 4%, podajà Weingrad
i Spiro [31] spoÊród grupy 48 chorych, u których
wykonano laryngektomi´, natomiast u 52 chorych
po laryngofaryngektomii obserwowali przetoki gar-
d∏owo-skórne w 37% przypadków. Rodriquez-Cu-
evas i wsp. [36] na podstawie materia∏u 35 wykona-
nych operacji podajà odsetek 5,7% przetok, a odse-
tek wynoszàcy 7% przetok podajà Song i wsp. [50]
na podstawie 42 przeprowadzonych laryngektomii.

Oceniajàc dane zarówno z piÊmiennictwa Êwia-
towego, jak i polskiego obserwuje si´ stopniowe po-
lepszanie si´ wyników leczenia i zmniejszanie si´
liczby przetok jako powik∏ania po operacji do-
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Tabela V. Zestawienie danych z piÊmiennictwa polskiego dotyczàcych liczby przetok po operacjach doszcz´tnego usuni´cia krtani
Autorzy Rok OÊrodek kliniczny Liczba operacji Liczba przetok Procent

Seku∏a i Olszewski [14] 1964 Kraków 116 36 31
D´bina [15] 1965 ¸ódê 112 38 33
Iwaszkiewicz [16] 1966 Gdaƒsk 237 65 27,4
Radzymiƒski [17] 1966 ¸ódê 50 11 22
Lorkiewicz [12] 1971 Gdaƒsk 378 99 26,2
Hejka i wsp. [18] 1986 Bydgoszcz 254 57 22,4
Fruba i wsp. [19] 1986 Warszawa 653 227 34,8
Wojtowicz i wsp. [20] 1986 Poznaƒ 756 nie podajà 25,3
Sk∏adzieƒ  [21] 1986 Kraków 710 266 37,5
Semczuk i wsp. [4, 5] 1989 Kraków, Poznaƒ, lata 1981-1985 1280 281 22 

Warszawa, Lublin lata 1986-1987 432 68 16
Gryczyƒski [22] 1992 ¸ódê 852 150 21,6
Latkowski [23] 2000 ¸ódê 464 114 24,6
Materia∏ w∏asny 2004 Bydgoszcz 573 65 11,3



szcz´tnego usuni´cia krtani, mimo poszerzania
wskazaƒ do leczenia operacyjnego w sensie rozle-
g∏oÊci zmian nowotworowych i zmniejszania liczby
przeciwwskazaƒ.

Stopniowe zmniejszanie si´ liczby przetok
w porównaniu z wynikami z lat wczeÊniejszych
oraz wzgl´dnie du˝e odsetki powik∏aƒ po operacji
u autorów przedstawiajàcych ma∏e liczby chorych
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Tabela VI. Zestawienie danych, dotyczàcych wyst´powania przetok gard∏owo-skórnych na podstawie piÊmiennictwa zagranicznego
Autorzy Rok Liczba operacji Liczba przetok Procent

Pietrantoni i Fior [24] 1958 570 185 32
Kirchner i Scatliff [25] 1962 26 13 50
De Jong i Struben [26] 1970 168 44 26
Bresson i wsp. [27] 1974 148 97 65
Dedo i wsp. [28] 1975 117 9 7,6
Horgan i Dedo [29] 1978 22 z wczeÊniejszà tracheotomià 8 36 

113 bez tracheotomii 12 10,6
Lundgren i Olofsson [30] 1979 53 8 15
Weingrad i Spiro [31] 1983 48 laryngectomy 2 4 

52 laryngopharyngectomy 19 37
Johansen i wsp. [32] 1988 106 34 32,7
Verma i wsp. [33] 1989 203 58 28,5
Mc Combe i Jones [34] 1993 357 (∏àcznie) 84 23 

190 preoperative radiotherapy 74 39
167 primary laryngectomy 10 4

Papazoglou i wsp. [35] 1994 310 28 9
Rodriquez-Cuevas i wsp. [36] 1995 35 2 5,7
Fradis i wsp. [37] 1995 56 7 12,5
Tomkinson i wsp. [38] 1996 50 8 16
Soylu i wsp. [39] 1998 295 37 12,5
Parikh i wsp. [40] 1998 125 28 23
Redaelli de Zinis i wsp. [41] 1999 246 40 16
Chee i Siow [42] 1999 69 11 15,9
Cavalot i wsp. [43] 2000 293 32 10,9
Herranza i wsp. [44] 2000 471 99 21
Ikiz i wsp. [45] 2000 92 8 8,7
Virtaniemi i wsp. [46] 2001 133 20 15
Volling i wsp. [47] 2001 42 5 12
Saydam I wsp. [48] 2002 48 6 12.5
Kasapoglu i wsp. [49] 2003 138 37 26,8
Song i wsp. [50] 2003 42 3 7
Smith i wsp. [51] 2003 223 1978–1988 22,9 

1988–2001 1
Grau i wsp. [52] 2003 472 salvage laryngectomy 89 19
Barlas Aydogan i wsp. [53] 2003 87 10 11,5
Bernadez i wsp. [54] 2003 87 near total laryngectomy 42 48
Markou i wsp. [55] 2004 377  49 13

291 primary laryngectomy,
86 recurrence operation

Kavabata i wsp. [56] 2004 15 near total laryngectomy 8 53,3
Ganly i wsp. [57] 2005 113 primary total laryngectomy 31 17

70 salvage total laryngectomy
Cakli i wsp. [58] 2005 23 near total laryngectomy 5 21,7



operowanych, mogà wskazywaç na doÊwiadczenie
operatora jako czynnik poprawiajàcy rezultaty
i zmniejszajàcy liczb´ powik∏aƒ. Dobra technika
operacyjna, znikome traumatyzowanie tkanek
w czasie zabiegu oraz przestrzeganie zasad asepty-
ki Êródoperacyjnej sà na pewno czynnikami istot-
nymi dla uzyskania dobrego efektu leczniczego.
Zwracajà na to uwag´ m.in. Virtaniemi i wsp. [46].
Celowa wi´c by∏aby ocena wyników leczenia
z uwzgl´dnieniem w ka˝dym przypadku operatora,
jednak˝e jest to trudne w oÊrodkach klinicznych,
których integralnym zadaniem jest szkolenie m∏o-
dych kadr specjalistów, a w efekcie koniecznoÊç
wykonywania operacji równie˝ przez operatorów
o mniejszym doÊwiadczeniu chirurgicznym. Fradis
i wsp. [37] oceniajàc wyniki operacji podkreÊlajà,
˝e 56 operacji, wykonanych w ciàgu 16 lat, prze-
prowadzi∏ jeden operator, a odsetek przetok wy-
niós∏ 12,5% [37].

Schwartz i wsp. [59] oceniajàc powik∏ania, okre-
Êlane przez nich ogólnie jako wound complications
after laryngectomy na podstawie ponad 2000 laryn-
gektomii wykonanych w ró˝nych oÊrodkach w Sta-
nach Zjednoczonych, stwierdzajà, ˝e czas operacji
wynoszàcy ponad 10 godzin dwukrotnie zwi´ksza
ryzyko wystàpienia takich powik∏aƒ [49].

Penel i wsp. [60] przeprowadzajàc multiwarian-
towà analiz´ statystycznà dotyczàcà zaka˝eƒ rany
operacyjnej (wound infection) podczas leczenia
chirurgicznego 260 przypadków raka krtani, nie
stwierdzili statystycznej zale˝noÊci pomi´dzy d∏u-
goÊcià trwania operacji a wystàpieniem zaka˝enia
rany operacyjnej [60].

Czynnikiem istotnym dla powstania przetok jest
rodzaj wykonywanego zabiegu. W materiale jedne-
go oÊrodka, wÊród wykonanych laryngektomii, od-
setek przetok wynosi∏ 4%, natomiast wÊród zbli˝o-
nej liczbowo grupy chorych, u których wykonano
laryngofaryngektomi´, odsetek przetok wyniós∏
37% [31]. Wysokie odsetki przetok po operacji ob-
serwujà autorzy, którzy w zaawansowanych przy-
padkach raka krtani, celem zachowania g∏osu, wy-
konujà zabieg okreÊlany przez Pearsona i wsp. jako
subtotal laryngectomy lub near total laryngectomy
[56, 61, 62]. Odsetki przetok w tego rodzaju zabie-
gach wahajà si´ od 21,7% [58], do 48% [54] i 53,3%
[56].

Wielu autorów, m.in. Radzymiƒski [17], Soko-
∏owski [63] czy Seku∏a [14], zwracajà uwag´ na
przedoperacyjne napromienianie jako na czynnik
istotny, zwi´kszajàcy ryzyko powstania przetok po
laryngektomii.

W analizowanym materiale chorych z kliniki
bydgoskiej odsetek chorych uprzednio naÊwietla-
nych, u których wystàpi∏a przetoka pooperacyjna,
wynosi∏ 43,7% (u 7 spoÊród 16 napromienianych
przedoperacyjnie), podczas gdy odsetek ten u osób
poprzednio nienapromienianych wyniós∏ 10,4%
(58 przetok u 557 chorych). Ponadto u 2 chorych
uprzednio naÊwietlanych, u których nie by∏o po-
operacyjnej przetoki, obserwowano w trakcie goje-
nia cz´Êciowà martwic´ skóry w okolicy otworu
tracheostomijnego. Ró˝nice te, pozornie bardzo du-
˝e, sà trudne do oceny statystycznej, gdy˝ w Klini-
ce Bydgoskiej jako zasada dominuje sposób lecze-
nia zaawansowanych nowotworów krtani operacyj-
nie z naÊwietlaniem pooperacyjnym jako kontynu-
acjà post´powania leczniczego, w zale˝noÊci od
stanu ocenianego Êródoperacyjnie i w histopatolo-
gicznym badaniu usuni´tych operacyjnie tkanek.
Ponadto na tak du˝à liczb´ przetok u chorych ope-
rowanych po uprzednim naÊwietlaniu mogà wp∏y-
waç czynniki, które powodowa∏y, ˝e u chorych
tych jako pierwotny sposób post´powania leczni-
czego wybrano napromienianie, a nie leczenie chi-
rurgiczne.

W naszym materiale liczby chorych leczonych
operacyjnie po uprzednim napromienianiu sà zbyt
ma∏e, by oceniaç wp∏yw rodzaju napromieniania
(radioterapia konwencjonalna czy leczenie kobal-
tem) na powstawanie przetok.

Analiza zale˝noÊci wyst´powania przetok gar-
d∏owo-skórnych od wieku wykaza∏a, ˝e najrzadziej
rana goi∏a si´ nieprawid∏owo, tworzàc przetok´
skórno-gard∏owà w grupie osób najstarszych (5,9%
operowanych w tej grupie wiekowej), jednak˝e za-
le˝noÊç ta okaza∏a si´ nieistotna statystycznie (c2 =
4,454, u = 5,991).

Przeprowadzony test c2 udowodni∏, i˝ istnieje
istotna statystycznie zale˝noÊç mi´dzy przedopera-
cyjnym stanem ogólnym pacjenta a szansà wystà-
pienia przetoki (p = 0,0452). W grupie pacjentów
ocenionych, i˝ znajdujà si´ w stanie dobrym,
10,02% osób w póêniejszym okresie mia∏o przeto-
k´, natomiast w grupie pacjentów w stanie Êrednim
udzia∏ przypadków z przetokà wyniós∏ 16,67%.

A˝ 25% pacjentów, u których jako os∏on´ anty-
biotykowà zastosowano penicylin´, mia∏o póêniej-
sze powik∏anie objawiajàce si´ wystàpieniem prze-
toki, natomiast pacjenci, którzy w okresie poopera-
cyjnym leczeni byli innymi antybiotykami, mieli
zdecydowanie mniejszà szans´ na wystàpienie tego
powik∏ania (8,71%). Ró˝nice mi´dzy terapià peni-
cylinà a innymi antybiotykami w liczbie powsta-
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∏ych po laryngektomii przetok by∏a wysoce istotna
statystycznie (p < 0,0001).

WNIOSKI

1. Na podstawie piÊmiennictwa zarówno pol-
skiego, jak i zagranicznego obserwuje si´ w ostat-
nim dwudziestoleciu stopniowe zmniejszanie si´
liczby przetok jako powik∏ania po operacji leczenia
chirurgicznego nowotworów z∏oÊliwych krtani,
jednak nadal jest to istotny problem kliniczny.

2. Podobnà tendencj´ do zmniejszania si´ liczby
przetok po laryngektomii stwierdzono w materiale
Kliniki Bydgoskiej.

3. W materiale w∏asnym, analiza wielu czynni-
ków, mogàcych mieç istotny wp∏yw na cz´stsze
wyst´powanie przetok, wykaza∏a jedynie staty-
stycznie istotnà zale˝noÊç od stanu ogólnego chore-
go oraz od rodzaju stosowanej antybiotykoterapii
w okresie pooperacyjnym.

4. Stwierdzone w materiale w∏asnym rzadsze
wyst´powanie przetok w grupie osób starszych nie
zosta∏o potwierdzone w analizie statystycznej.
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