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StreSzczenie:    Wprowadzenie: Chorzy przed 50. rokiem życia z rakiem gardła środkowego HPV dodatnim rokują znacznie lepiej w kon-
tekście przeżycia niż chorzy HPV negatywni. Następstwa leczenia onkologicznego wpływają bezpośrednio na fizjologiczną 
funkcję narządów górnego odcinka drogi oddechowo-pokarmowej i jakość życia tych osób. Z tego powodu tak istotny jest wy-
bór odpowiedniej terapii. Chirurgia minimalnie inwazyjna zapewnia radykalność leczenia onkologicznego z równoczesnym 
zachowaniem jakości życia. Główną metodą leczenia chirurgicznego jest dojście przezustne z wykorzystaniem: TLM, metod 
elektrochirurgicznych oraz TORS. Radiochemioterapia jako leczenie pierwotne w pierwszym i drugim stopniu zaawansowa-
nia klinicznego jest równie skuteczna. Jednakże późne powikłania w postaci zaburzeń połykania, oddychania, smaku i węchu 
powodują, że w ostatnich latach nastąpił zwrot w kierunku chirurgii minimalnie inwazyjnej, szczególnie przezustnej chirurgii 
robotowej, która od ponad 20 lat jest szeroko stosowana w chirurgii głowy i szyi w: Stanach Zjednoczonych Ameryki Pn., Azji 
i krajach Europy Zachodniej. Polska po wielu latach dołączyła do grona krajów, w których wykonuje się zabiegi w obrębie 
głowy i szyi przy użyciu chirurgii robotowej da Vinci.

  cel: Celem pracy jest przedstawienie doświadczeń własnych w pracy z TORS w Klinice Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryn-
gologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz analiza najnowszych doniesień literaturowych dotyczących wykorzy-
stania TORS w leczeniu raka płaskonabłonkowego części ustnej gardła.

SłoWa kluczoWe:  chirurgia robotowa, da Vinci, rak gardła środkowego

abStract:   introduction: Patients before 50 years of age with HPV-positive oropharyngeal cancer are characterized by significantly bet-
ter survival than HPV-negative patients. The consequences of oncological treatment directly affect physiological function of 
the organs of the upper respiratory tract and, in consequence, the quality of life of these individuals. Therefore, the choice of 
therapy is of great importance. Minimally invasive surgery offers radical oncological treatment, while preserving the quality 
of life. The principal surgical methods are transoral access using TLM, electrosurgery and TORS. Radiochemotherapy as pri-
mary treatment is equally effective in the first and second stages of clinical advancement of cancer. However, occurrence of 
late complications such as swallowing, breathing, taste and smell disorders led to a recent re-emergence of minimally inva-
sive surgery, particularly transoral robotic surgery, which has been widely used in head and neck surgery in the United States 
of America, Asia and Western European countries for more than 20 years. After many years, Poland joined the community of 
countries where the head and neck interventions are performed using the da Vinci Surgical System.

  objective: The purpose of the work is to present our own experience with the TORS at the Department of the Head and Neck 
Surgery and Laryngological Oncology of the Poznan University of Medical Sciences and to analyze the latest literature reports 
on the use of TORS in the treatment of oropharyngeal squamous cell carcinoma.
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Wykaz SkrótóW

FDA – Agencja Żywności i Leków 
HPV – wirus brodawczaka ludzkiego  
TLM – mikrochirurgia laserowa  
TORS – chirurgia robotowa

WStęp

Część ustna gardła obejmuje: migdałki podniebienne, nasadę ję-
zyka, podniebienie miękkie oraz tylną i boczne ściany gardła środ-
kowego. Nowotwory złośliwe w tej okolicy anatomicznej to naj-
częściej raki płaskonabłonkowe. Ich rozwój jest ściśle związany z: 
paleniem papierosów, infekcją czy onkogennymi typami HPV, który 
stanowi główną przyczynę stopniowo narastającego wzrostu za-
chorowalności na raka płaskonabłonkowego części ustnej gardła, 
szczególnie u młodych dorosłych (chorych do 45. roku życia) [1]. 
Wymowne są dane epidemiologiczne opracowane w USA, gdzie 
w ciągu 10 lat odnotowano wzrost odsetka chorych z rakiem HPV 
zależnym z 16.3% do 71.7% [2].

W leczeniu onkologicznym raka gardła środkowego zwykle zaan-
gażowanych jest kilka metod, takich jak: chirurgia, radioterapia 
i chemioterapia. Zarówno klasyczny radykalny zabieg chirurgicz-
ny z adjuwantową radioterapią, jak i pierwotna radiochemiotera-
pia, zapewniają dobry efekt terapeutyczny z porównywalną 5-let-
nią przeżywalnością chorych [3]. Niestety w obu przypadkach 
istotnym problemem są późne powikłania, które w znaczny spo-
sób obniżają jakość życia pacjentów, co ma szczególne znaczenie 
w przypadku raków HPV zależnych.

Chorzy poniżej 50. roku życia, zarówno kobiety, jak i mężczyź-
ni z rakiem gardła środkowego HPV dodatnim, rokują znacznie 
lepiej w kontekście przeżycia niż chorzy HPV negatywni (82.4% 
dla trzyletnich przeżyć całkowitych vel 57.1% wg Ang et al. [4]). 
Następstwa leczenia onkologicznego wpływają bezpośrednio na 
fizjologiczną funkcję narządów górnego odcinka drogi oddecho-
wo-pokarmowej i jakość życia chorych. Z tego powodu tak istotny 
jest wybór odpowiedniej terapii. 

Chirurgia minimalnie inwazyjna zapewnia radykalność leczenia 
onkologicznego z równoczesnym zachowaniem jakości życia. 
Główną metodą leczenia chirurgicznego jest dojście przezustne 
z wykorzystaniem TLM, metod elektrochirurgicznych oraz TORS. 
Radiochemioterapia jako leczenie pierwotne w pierwszym i drugim 
stopniu zaawansowania klinicznego jest równie skuteczna, jed-
nakże późne powikłania w postaci zaburzeń połykania, oddycha-
nia, smaku, węchu powodują, że w ostatnich latach nastąpił zwrot 
w kierunku chirurgii minimalnie inwazyjnej. Dużą popularnością 
cieszy się przede wszystkim przezustna chirurgia robotowa, któ-
ra od ponad 20 lat jest szeroko stosowana w chirurgii głowy i szyi 
w: Stanach Zjednoczonych Ameryki Pn., Azji i krajach Europy Za-
chodniej. Polska po wielu latach dołączyła do grona krajów, w któ-
rych wykonuje się zabiegi przy użyciu chirurgii robotowej da Vinci.

Celem niniejszego tekstu jest przedstawienie doświadczeń własnych 
w pracy z TORS w Klinice Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii La-

ryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz analiza 
najnowszych doniesień literaturowych dotyczących wykorzystania 
TORS w leczeniu raka płaskonabłonkowego części ustnej gardła.

torS (tranSoral robotic SurGery)

Chirurgia robotowa po raz pierwszy została użyta w 1985 r. [5]. 
20 lat później, w roku 2005, McLeod i Melder za pomocą robota 
da Vinci wykonali marsupializację torbieli dołka nagłośniowego 
[6]. Było to pierwsze w historii zastosowanie tej techniki w chi-
rurgii głowy i szyi. W 2007 r. w literaturze anglojęzycznej ukazało 
się doniesienie autorstwa Weinstein et al., opisujące rezultaty za-
stosowania TORS w resekcji migdałków podniebiennych [7]. FDA 
zaakceptowało wykorzystanie TORS w chirurgii raka części ustnej 
gardła już w 2009 r. Od tego czasu wskazania dla TORS w lecze-
niu raka płaskonabłonkowego głowy i szyi gwałtownie poszerzy-
ły się i obecnie dotyczą nie tylko gardła środkowego, ale również: 
części krtaniowej gardła, nadgłośni i przestrzeni przygardłowej. 
Ponadto, poza operacjami drogą przezustną, system da Vinci wy-
korzystywany jest w chirurgii: układu chłonnego szyi i tarczycy.

Nadrzędnym celem TORS i innych minimalnie inwazyjnych do-
stępów chirurgicznych jest uzyskanie szerokiego wglądu w pole 
operacyjne przy jednoczesnej minimalizacji konieczności wyko-
nywania procedur chirurgicznych znacznie obniżających jakość 
życia chorych, takich jak: tracheotomia, faryngektomia czy rekon-
strukcja za pomocą wolnych płatów. 

Wobec intensywnego rozwoju chirurgii minimalnie inwazyjnej 
w nowotworach głowy i szyi Rich et al. opisali osiem czynników 
(the eight Ts), których dokładna analiza u pacjenta przed kwalifi-
kacją do TLM lub TORS pozwala oszacować jakość dostępu en-
doskopowego pola operacyjnego [8].

W przypadku TORS dodatkowymi kryteriami wykluczającymi 
są: patologiczna otyłość, mikrognatyzm, mikrostomia, nieprawi-
dłowości anatomiczne twarzoczaszki i inne, które mogą utrudnić 
wgląd [9, 10]. W literaturze światowej wielokrotnie podkreślano 
bezpieczeństwo i wysoką efektywność chirurgii robotowej w le-
czeniu nowotworów głowy i szyi. Niestety na chwilę obecną nie 
dysponujemy wynikami długoterminowych obserwacji. Ponadto 
liczba badań randomizowanych, które w sposób rzetelny porówna-
łyby efektywność TORS do wyników leczenia radiochemioterapią 
czy chirurgią otwartą, jest niewielka. Mimo że chirurgia robotowa 
może być wykorzystywana w leczeniu raków głowy i szyi w różnej 
lokalizacji, najwięcej danych dotyczy raków części ustnej gardła. 

Początkowo do chirurgii robotowej kwalifikowano chorych z gu-
zem we wczesnym stadium zaawansowania. Aktualnie system 
da Vinci jest także stosowany w chirurgii minimalnie inwazyjnej 
u chorych z guzem pierwotnym w stadium T3 i T4a [10], co jest 
naturalną konsekwencją założeń ochrony narządu, jak i utrzy-
mania wysokiej jakości życia chorych po leczeniu. Co więcej, 
najnowsze dane literaturowe donoszą, że efektywność TORS 
w leczeniu raka płaskonabłonkowego części ustnej gardła jest po-
równywalna z wynikami leczenia za pomocą otwartych technik 
chirurgicznych czy radiochemioterapii [11]. Tym samym, 5-letnie 
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nie jest pozbawiony wczesnych i późnych powikłań. Najczęściej 
są to krwawienia [15]. W zależności od ich intensywności oraz lo-
kalizacji źródła wymagają one zastosowania różnych procedur, od 
podwiązania naczynia do wykonania embolizacji i tracheotomii. 

torS – dośWiadczenia WłaSne

27.03.2019 r. w Klinice Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngo-
logicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu przeprowadzo-
no dwie pierwsze w Polsce operacje robotowe z zakresu chirurgii 
głowy i szyi. Zastosowano system da Vinci Xi. W sumie od marca 
do sierpnia 2019 r. leczeniu chirurgicznemu z wykorzystaniem 
TORS poddano 14 chorych. W każdym przypadku kwalifikacja do 
chirurgii robotowej poprzedzona była dokładnym badaniem pod-
miotowym i przedmiotowym oraz dogłębną analizą dokumentacji 

przeżycia wolne od wznowy lokoregionalnej są szacowane na po-
ziomie 92%, a przeżycia ogólne 86% [12]. Co więcej, Almeida et al., 
w swoim wieloośrodkowym opracowaniu dotyczącym 410 chorych 
z rakiem gardła środkowego w stadium zaawansowania T1 i T2, 
leczonych chirurgicznie za pomocą techniki robotowej, wykazali 
3-letnie przeżycia wolne od choroby, równe 92.5%, co daje wynik 
porównywalny z efektywnością radioterapii [13]. Pomimo rosnącej 
popularności chirurgii robotowej w leczeniu raka płaskonabłon-
kowego gardła środkowego, nie możemy bagatelizować jej ogra-
niczeń. Przezustna chirurgia robotowa dedykowana jest przede 
wszystkim dla I i II stopnia zaawansowania choroby nowotworo-
wej. Pomimo dużego doświadczenia chirurgicznego i zachowania 
czystości onkologicznej, chorzy wymagają niejednokrotnie uzu-
pełniającej radioterapii. Najnowsze doniesienia literaturowe mó-
wią o tzw. krótkiej radioterapii uzupełniającej – 30 Gy [14]. Po-
dobnie jak każda metoda leczenia chirurgicznego również TORS 

tab. i.  Charakterystyka chorych (dod. – dodatni, neg. – negatywny, RChT – radiochemioterapia, RT – radioterapia).

pooperacyjny tnM

lp. lokalizacja Guza 
pierWotneGo

Wykonana procedura 
chirurGiczna

t n M StaG-inG 
(uicc 2018)

Grad-inG p16 (ihc) hpV (iSh) hoSpita-
lizacja 
(dni)

leczenie 
uzupełniające

1 migdałek podniebienny faryngektomia częściowa, 
limfadenektomia szyjna 
ipsilateralna

1 2b 0 II 3 dod. neg. 5 RChT

2 migdałek podniebienny faryngektomia częściowa 2 0 0 I 3 dod. neg. 7 RChT

3 migdałek podniebienny faryngektomia częściowa 1 1 0 I 2 dod. neg. 8 RChT

4 migdałek podniebienny faryngektomia częściowa 1 0 0 I 2 neg. neg. 4 obserwacja

5 nagłośnia epiglotektomia, tracheotomia 1 0 0 I 2 neg. neg. 9 obserwacja

6 migdałek podniebienny, 
nasada języka

faryngektomia częściowa 1 2a 0 I 2 dod. neg. 5 RChT

7 migdałek podniebienny faryngektomia częściowa, 
limfadenektomia szyjna 
ipsilateralna, tracheotomia, 
podwiązanie tętnicy szyjnej 
zewnętrznej

2 0 0 II 2 neg. neg. 8 RT

8 nasada języka faryngektomia częściowa, 
tracheotomia, podwiązanie 
tętnicy szyjnej zewnętrznej

2 0 0 I 2 dod. neg. 7 obserwacja

9 nasada języka faryngektomia częściowa, 
limfadenektomia szyjna 
ipsilateralna, tracheotomia, 
podwiązanie tętnicy szyjnej 
zewnętrznej

2 0 0 I 2 dod. neg. 8 RChT

10 nagłośnia epiglotektomia, 
limfadenektomia szyjna 
ipsilateralna, tracheotomia

1 0 0 I 1 neg. neg. 11 obserwacja

11 migdałek podniebienny faryngektomia częściowa, 
limfadenektomia szyjna 
ipsilateralna, tracheotomia, 
podwiązanie tętnicy szyjnej 
zewnętrznej

1 0 0 I 2 neg. neg. 6 RT

12 nasada języka faryngektomia częściowa, 
limfadenektomia szyjna 
ipsilateralna, tracheotomia, 
podwiązanie tętnicy szyjnej 
zewnętrznej

1 0 0 I 1 neg. neg. 6 obserwacja

13 nagłośnia epiglotektomia, 
limfadenektomia szyjna 
ipsilateralna

2 1 0 III 2 neg. neg. 6 RChT

14 podniebienie miękkie faryngektomia częściowa 2 0 0 II 2 neg. neg. 5 obserwacja
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którym wykonano tracheotomię. Okres pooperacyjny u żadnego 
z chorych nie był powikłany zakażeniem loży pooperacyjnej, przy 
czym stosowano standardową antybiotykoterapię okołooperacyj-
ną, zgodnie z rekomendacjami obowiązującymi w Wielkopolskim 
Centrum Onkologii. 

Po uzyskaniu ostatecznego wyniku badania histopatologicznego 
decyzją konsylium interdyscyplinarnego 6 chorych pozostawiono 
w obserwacji. 2 pacjentów, z uwagi na wąski margines chirurgicz-
ny dla guza pierwotnego, zakwalifikowano do uzupełniającej ra-
dioterapii. Pozostałych 6 chorych poddano uzupełniającej radio-
chemioterapii. Dodatkowymi czynnikami kwalifikującymi były: 
wysoki stopień złośliwości histologicznej guza (G) oraz potwier-
dzone histologicznie przerzuty do regionalnych węzłów chłonnych. 

WnioSki

Minimalnie inwazyjne techniki chirurgiczne, w tym przede wszyst-
kim chirurgia robotowa, przyczyniły się do zmian w postępowa-
niu terapeutycznym raków głowy i szyi, zwłaszcza części ustnej 
gardła. Wobec wzrostu zachorowań na HPV zależne raki gardła 
środkowego, które najczęściej dotyczą młodych dorosłych, dą-
żenie do podtrzymania jak najlepszej jakości życia chorych stało 
się ważnym elementem w planowaniu leczenia onkologicznego. 
Przyszłość terapii onkologicznej raków głowy i szyi to podejście 
wielodyscyplinarne, w którym chirurgia TORS będzie odgrywać 
ważną rolę. Rozwój chirurgii robotowej w obrębie głowy i szyi 
możemy porównać do tsunami. Są na świecie ośrodki, szczegól-
nie w Korei Pd., których doświadczenie w chirurgii robotowej 
jest spektakularne: od chirurgii pierwotnej, po chirurgię ratującą 
w podstawowych lokalizacjach, takich jak: gardło środkowe i gór-
ne piętro krtani, a także: szyja, tarczyca, podstawa czaszki i jama 
nosowo-gardłowa. W leczeniu nowotworów głowy i szyi w ostat-
nich 40 latach nie było przełomu. Dzisiaj nadzieja dla naszych 
chorych jest pokładana w chirurgii robotowej i immunoterapii. 
Rozwój tych metod jest konieczny.

medycznej. W celu wykluczenia rozsiewu choroby nowotworowej 
zalecono również wykonanie 18F-FDG-PET/CT. Pacjentów in-
formowano o: innowacyjności metody w Polsce, ryzyku powikłań 
i możliwych innych postępowaniach terapeutycznych.

Materiał i Metoda

Technikę TORS zastosowano u 5 kobiet oraz 9 mężczyzn. Najmłod-
szy chory miał 43 lata, a najstarszy 78 lat. Średni wiek chorych wy-
nosił 53,7 lat. Guz pierwotny dotyczył: migdałka podniebiennego 
(n = 5), nagłośni (n = 3), migdałka podniebiennego i nasady języka 
(n = 2), nasady języka (n = 3) oraz podniebienia miękkiego (n = 1). 
W Tab. I. przedstawiono zestawienie wykonanych procedur chi-
rurgicznych. W każdym z przypadków rozpoznano raka płaskona-
błonkowego. Rutynowo wykonane badania immunohistochemiczne 
pozwoliły potwierdzić status p16+ u 6 chorych (43%). Co ciekawe, 
w każdym z tych przypadków wynik HPV PCR był negatywny. Zgod-
nie z klasyfikacją TNM (według UICC 8 edycja), większość osób 
była w I stadium zaawansowania choroby nowotworowej (n = 9), 
cztery w stopniu II, a jedna w stopniu III (Tab. I.). U 7 chorych 
z uwagi na wysokie ryzyko choroby regionalnej przeprowadzono 
elektywną limfadenektomię szyjną. Decyzję o wykonaniu trache-
otomii podjęto u 7 pacjentów. W każdym przypadku zabieg miał 
charakter elektywny i był w głównej mierze podyktowany choro-
bami przewlekłymi chorych i – tym samym – wysokim ryzykiem 
powikłań pulmonologicznych. Tętnicę szyjną zewnętrzną podwią-
zano powyżej odejścia tętnicy tarczowej górnej u 5 chorych przed 
wykonaniem procedury robotowej (Tab. I.).

eFektyWność torS W klinice chirurGii 
GłoWy, Szyi i onkoloGii larynGoloGicznej

Licząc od daty zabiegu operacyjnego, średni czas trwania hospi-
talizacji wynosił 6,78 dni. Najdłużej w obserwacji pozostawali 
pacjenci, których poddano jednoczasowo operacji szyjnej i/lub 
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