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SUMMARY
Introduction: About 25% of melanomas are localized in head and neck skin, 
and this particular localization is most diffi cult to treat, and the prognosis is 
less favorable. The depth of melanoma infi ltration (Clark and Breslau grade) 
into the skin is the main factor of local advancement of the disease. Surgical 
treatment is an essential therapeutic modality in patients with melanoma. 
Aim: The aim of this study was to evaluate results of our surgical treatment 
of melanomas in head and neck localisation, treated from 1997 to 2007 in 
Department of  Oncological and Reconstructive Surgery in Center of Oncol-
ogy IMSC in Gliwice.
Material: We analysed group of 47 patients (aged 26 to 75 years, mean 49), 
treated by surgical excision of malignant melanoma in the head and neck 
region. Most of the patiens required to use free fl aps or skin graft technique 
to close posexcisional defect, on basis of clinical considerations.
Results: The 5-year total survival for all patients was 62% and were depen-
dent on depht of melanoma infi ltration and regional lymph node metastasis. 
The signifi cant prognostic factors were: localization of primary focus, local 
progression of disease, free microscopical excision margins sex and age.
Conclusions: Prognosis in the patients with melanoma of the head and neck 
is unreliable and dependent on local advancement of disease and localization 
of primary focus. Surgical treatment is an essential therapeutic modality in 
patients with melanoma. Adiuvant radiotherapy after surgical treatment of 
melanoma of the head and neck is intended for the patiens with high risk of  
local or regional recurence of disease.
Hasła indeksowe: czerniak, płaty wolne, przeżycia pięcioletnie
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Wstęp
Lokalizacja czerniaka złośliwego skóry w rejonie głowy 
i szyi stanowi około 25% wszystkich rozpoznanych 
przypadków, przy czym umiejscowienie to jest najtrud-
niejsze do leczenia i rokowniczo najmniej korzystne. 
Czerniak błon śluzowych w tej lokalizacji rozpoznawany 
jest w ok. 4% przypadków i najczęściej umiejscawia 
się w jamie nosowej, manifestując się zaburzeniami 
drożności i krwawieniem, oraz w obrębie jamy ustnej. 
Głębokość naciekania struktur skóry (stopień Clarka 
i Breslowa) jest głównym czynnikiem determinującym 
miejscowe zaawansowanie choroby i rokowanie, dlatego 
powodzenie terapii zarówno w indywidualnych przy-
padkach, jak i poprawa ogólnych wskaźników wyleczal-
ności zależą od umiejętności wczesnego rozpoznania 
choroby [1]. Podstawową zasadą w diagnostyce wszel-
kich zmian mogących stwarzać podejrzenie czerniaka 
jest ich wycięcie w całości z niewielkim marginesem 1-2 

mm. Leczeniem z wyboru przy rozpoznaniu histopa-
tologicznym czerniaka pozostaje radykalne usunięcie 
ogniska pierwotnego z ewentualną rekonstrukcją i ade-
kwatny zabieg węzłowy. Zalecane obecnie marginesy 
wycięcia skóry wokół ogniska czerniaka uzależnione 
są od głębokości nacieku wg skali Breslowa i wynoszą 
od 0,5 do 3 cm. [2, 3], jednak w praktyce klinicznej 
usunięcie guza zlokalizowanego w obrębie głowy i szyi 
z takim marginesem bywa często niemożliwe. 

W przypadku czerniaka w regionie głowy i szyi 
ocena węzłów regionalnych oparta jest na badaniu 
klinicznym oraz na badaniach obrazowych (USG i TK). 
Podejrzane węzły chłonne podlegają weryfikacji na 
drodze biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej (BAC). Ocena 
węzła wartowniczego (SNB) jest metodą coraz szerzej 
stosowaną, lecz nie stanowi jeszcze standardu diagno-
stycznego [4]. Zakres zabiegu usunięcia układu chłon-
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nego szyi uzależniony jest od stopnia zaawansowania 
węzłowego N. Polega on na selektywnej lub selektywnej 
rozszerzonej limfadenektomii, radykalnej zmodyfiko-
wanej limfadenektomii bądź radykalnej operacji wę-
złów chłonnych szyi. Wpływ prognostyczny przerzutów 
czerniaka do węzłów chłonnych szyi jest dobrze zna-
ny. Występowanie potwierdzonych histopatologicznie 
przerzutowo zmienionych węzłów do układu chłonnego 
szyi obniża prawdopodobieństwo przeżyć całkowitych 
niemalże o połowę w stosunku do pacjentów bez prze-
rzutów. Dlatego planowanie leczenia w obrębie układu 
chłonnego szyi ma krytyczne znaczenie dla szansy 
trwałego wyleczenia, a definiowanie i identyfikacja 
czynników rokowniczych mogą być istotne w leczeniu 
czerniaków tego regionu [5, 6].

Zastosowanie pooperacyjnej radioterapii w czer-
niaku regionu głowy i szyi poprawia wyniki leczenia 
w przypadkach z wysokim ryzykiem wznowy miej-
scowej czy regionalnej, jak również odgrywa istotną 
rolę w przypadkach paliatywnego leczenia przerzutów 
odległych. Uzupełniające leczenie interferonem, che-
mioterapią czy immunoterapią stosowane są jedynie 
w indywidualnych przypadkach [7]. 

Cel pracy

Celem pracy jest retrospektywna ocena wyników lecze-
nia chorych na czerniaka regionu głowy i szyi leczonych 
operacyjnie w Centrum Onkologii IMSC w Gliwicach 
w latach 1997–2007 oraz ocena czynników progno-
stycznych i predykcyjnych. 

Materiał i metody
Badaniem objęto grupę kolejnych 47 chorych, (wiek od 
26 do 75 lat, średnia wieku 49 lat) leczonych operacyjnie 
w Klinice Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej 
Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-
Curie w Gliwicach w latach 1997–2007 z powodu czer-
niaka złośliwego regionu głowy i szyi zlokalizowanego 
w obrębie skóry i błon śluzowych. Lokalizacje ogniska 
pierwotnego czerniaka regionu głowy i szyi przedstawia 
rycina 1. Stopień zaawansowania klinicznego ogniska 
pierwotnego (T) oraz zaawansowania węzłowego (N) 
przedstawiają ryciny 2 i 3. Leczenie operacyjne w 30 % 
przypadków polegało na radykalnym usunięciu guza, 
u 15 chorych (32%) zastosowano radykalne usuniecie 
guza połączone z usunięciem układu chłonnego szyi. 
U większości chorych radykalne leczenie operacyjne 
wiązało się z koniecznością rekonstrukcji ubytku przy 
zastosowaniu płatów wolnych lub uszypułowanych. 
Rodzaje rekonstrukcji zastosowane po usunięciu og-
niska pierwotnego przedstawia tabela I. Powierzchnia 
ubytku poresekcyjnego w połowie przypadków nie 
przekraczała 10 cm2, w 35% wynosiła od 10 do 20 cm2, 
a w 15% przekraczała 20 cm2. Rodzaje zastosowanych 
zabiegów usunięcia układu chłonnego szyi przedstawia 
tabela II. W 54 % przypadków rozpoznano w badaniu 
histopatologicznym typ powierzchowny czerniaka, 
w 34% typ powierzchowny z owrzodzeniem, a w 12% 
typ guzowaty. U 51% chorych zastosowano leczenie 
uzupełniające pod postacią radioterapii – w przypadku 
nieradykalności bądź wątpliwej radykalności mikrosko-
powej (6 chorych) oraz kiedy rozpoznawano przerzuty 
do układu chłonnego szyi (18 chorych). U 3 chorych 
pooperacyjnie zastosowano immunoterapię, w 6 przy-
padkach chemioterapię. 

Ryc. 1. Lokalizacja ogniska pierwotnego czerniaka złośliwego 
regionu głowy i szyi

Ryc. 2. Stopień miejscowego zaawansowania klinicznego 
ogniska pierwotnego (T)

Ryc. 3. Stopień zaawansowania węzłowego N
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Wyniki
Radykalność mikroskopową po zastosowanym le-
czeniu operacyjnym uzyskano w 87% przypadków, 
u 6 chorych zabieg operacyjny był nieradykalny. 
Częściową martwicę płatów przesuniętych i wolnych 
stwierdzono w 3% przypadków, powikłania infek-
cyjne u 9% chorych a częściowe rozejście się rany 
pooperacyjnej w 6% przypadków. Niepowodzenia pod 
postacią nawrotu miejscowego choroby wystąpiły u 4 
chorych. Dotyczyły lokalizacji skóry okolicy powłok 
głowy w jednym przypadku, skóry środkowego piętra 
twarzy u dwóch chorych oraz błony śluzowej przewo-
du nosowego w jednym przypadku. Czas ujawnienia 
nawrotu wynosił od 3 do 22 miesięcy (średnio 12 mie-
sięcy). W przypadkach tych nie uzyskano radykalności 
mikroskopowej oraz histopatologicznie rozpoznano 
postać czerniaka z owrzodzeniem w stopniu klinicz-
nego zaawansowania T3b-T4b. W dwóch przypadkach 
wykonano ponowny, radykalny zabieg chirurgiczny. 
U pozostałych dwóch chorych zastosowano palia-

tywną radioterapię, ze względu na zaawansowanie 
miejscowe i brak możliwości leczenia operacyjnego. 
Wznowy węzłowe stwierdzono u trzech chorych po 
radykalnym, zmodyfikowanym usunięciu układu 
chłonnego szyi. Przerzuty odległe stwierdzono u 5 
chorych (średni czas ujawnienia 25 miesięcy od za-
biegu operacyjnego) (Tab. III). Pięcioletnie przeżycie 
całkowite w badanej grupie wynosiło 62% i było uza-
leżnione od stopnia klinicznego zaawansowania (I°, 
II° – 83% vs III°, IV° – 41%) . Gorzej rokowali chorzy 
z lokalizacją ogniska pierwotnego czerniaka w obrębie 
błon śluzowych (pięcioletnie przeżycia całkowite 18%) 
oraz skóry powłok głowy (66%) vs inne lokalizacje 
(78%). Obecność przerzutowo zmienionych węzłów 
chłonnych szyi obniżało w badanej grupie chorych 
prawdopodobieństwo przeżyć całkowitych niemalże 
o połowę w stosunku do pacjentów bez przerzutów. 
Nie obserwowano zależności pomiędzy wiekiem i płcią 
chorych a przeżyciami całkowitymi i bezobjawowy-

Tabela III. Rodzaj niepowodzeń po zastosowaniu leczenia czerniaka złośliwego regionu głowy i szyi

Niepowodzenie Czas ujawnienia Liczba chorych %

Wznowa miejscowa od 3 do 22 mieśięcy (śr. 12 m-cy) 4 8

Wznowa węzłowa od 5 do 8 miesięcy (śr. 6 m-cy) 3 16

Meta odl. od 13 do 40 miesięcy (śr. 25 m-cy) 5 11

Zgon od 11 do 29 miesięcy (śr. 22 m-ce) 9 19

Tabela I. Rodzaje rekonstrukcji zastosowane po resekcji ogniska pierwotnego

Rodzaj rekonstrukcji Liczba chorych %

Plastyki miejscowe 13 70

Płaty uszypułowane 2 12

Płaty wolne – tk. miękkie 1 6

Płaty wolne – tk. miękkie + kostne 1 6

Płaty wolne chimeryczne lub podwójne 1 6

Tabela II. Rodzaje zastosowanych zabiegów usunięcia układu chłonnego szyi

Rodzaj zabiegu usunięcia 
układu chłonnego szyi

Usuwanie piętra 
układu 

chłonnego szyi

Zaoszczędzane 
struktury 

anatomiczne

Jednostronnie 
%

Obustronnie 
%

Radykalne I-V ------ 2(11%) 0 (0%)

Zmodyfi kowane radykalnie 
Typ I 
Typ II 
Typ III

I-V 
I-V 
I-V

ND, 
ND,ŻSW 

ND, ŻSW, MSO

1 (6%) 
3 (16%) 

10 (56%)

0 (0%) 
0 (0%) 
2 (11%)
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mi. Zanotowano 9 zgonów spowodowanych chorobą 
podstawową.

Spośród analizowanych czynników prognostyczny-
mi znamiennymi statystycznie okazały się: zaawan-
sowanie kliniczne, lokalizacja zmiany pierwotnej, mi-
kroskopowa radykalność leczenia operacyjnego oraz 
schemat postępowania terapeutycznego.

Omówienie
Czerniak złośliwy uważany jest za jeden z najgroź-
niejszych nowotworów człowieka. Rozpoznany we 
wczesnym okresie zaawansowania klinicznego jest 
wyleczalny w bardzo wysokim odsetku przypadków, 
jednak w wyższych stopniach zaawansowania staje 
się często chorobą śmiertelną, co sprawia, że problem 
właściwej diagnostyki i postępowania w przypadku 
czerniaka staje się jednym z kluczowych problemów 
współczesnej onkologii. Rokowanie w przypadkach 
czerniaka złośliwego zależy głównie od klinicznego 
zaawansowania choroby, a ponadto od szeregu cech 
histologicznych i immunologicznych guza oraz lo-
kalizacji ogniska pierwotnego. Balch i wsp. [8] prze-
prowadzili metaanalizę na 17 600 chorych, która 
posłużyła do opracowania aktualnej dla czerniaka 
klasyfikacji TNM. Pięcioletnie przeżycia w I° zaawan-
sowania klinicznego wynosiły od 90,9% do 95,3%; 
w II° zaawansowania klinicznego od 41,1% do 77,4% 
i zależały wyraźnie od głębokości nacieku i towarzy-
szącego owrzodzenia; w III° zaawansowania od 26,7 
do 69,5%, gdzie głównym czynnikiem rokowniczym 
jest ilość przerzutowych węzłów regionalnych i masa  
przerzutu; w IV° zaawansowania przeżycia wynosiły 
od 6,7% do 18,8%, przy czym największe szanse mieli 
chorzy z odległymi przerzutami do skóry i tkanki 
podskórnej, bądź węzłów chłonnych nie będących 
węzłami regionalnymi, a najmniejsze chorzy z prze-
rzutami do płuc. W przedstawianej pracy pięcioletnie 
przeżycia całkowite wynosiły 62% i były uzależnione 
od stopnia klinicznego zaawansowania (I°, II° – 83% 
vs III°, IV° – 41%). 

Istotnym czynnikiem rokowniczym okazała się lo-
kalizacja ogniska pierwotnego. Gorzej rokowali chorzy 
z lokalizacją ogniska pierwotnego czerniaka w obrębie 
błon śluzowych (pięcioletnie przeżycia całkowite 18%) 
oraz skóry powłok głowy (66%) vs inne lokalizacje (78%). 
Potwierdza to praca Lachniewicz i wsp. [9], gdzie różnica 
w przeżyciach pięcioletnich wynosiła 10% pomiędzy 
lokalizacją czerniaka w obrębie skóry powłok głowy 
a inną lokalizacją na skórze głowy i szyi. Umiejscowie-
nie czerniaka w obrębie błony śluzowej regionu głowy 
i szyi jako zły czynnik rokowniczy opisują również 
Ebenezer [10] oraz Dwivedia i wsp. [1]. Przeżycia pię-
cioletnie wynoszą odpowiednio od 10 do 15% oraz od 
15 do 38%. Autorzy tłumaczą gorsze rokowanie w tej 
lokalizacji czerniaka bardzo dobrym unaczynieniem 

błony śluzowej, a co za tym idzie szybszą możliwością 
rozsiewu choroby nowotworowej [11]. 

Planowanie leczenia w obrębie układu chłonnego 
szyi ma krytyczne znaczenie dla szansy trwałego wy-
leczenia czerniaków regionu głowy i szyi. Obecność 
przerzutowo zmienionych węzłów chłonnych szyi ob-
niżało w badanej grupie chorych prawdopodobieństwo 
przeżyć całkowitych niemalże o połowę w stosunku 
do pacjentów bez przerzutów. Na chwilę obecną nie 
ma jednoznacznego stanowiska, czy wystarczającą 
operacją jest selektywna limfadenektomia, czy rady-
kalne bądź zmodyfikowane radykalne usunięcie węzłów 
chłonnych szyi [12, 13]. Pamiętać należy, że dla skóry 
w obrębie czoła, skroni, przedniej części małżowiny 
usznej i niemal całej twarzy, węzłami regionalnymi są 
również węzły wewnątrz- i okołoprzyusznicze, co często 
wymaga wykonania parotidektomii powierzchownej 
lub całkowitej, a w przypadku lokalizacji w 1/2 tylnej 
owłosionej skóry głowy poszerzenie operacji węzłów 
szyjnych o węzły zauszne i karkowe [14]. Pathak i wsp. 
[15] analizując lokalizację przerzutów węzłowych u 169 
chorych, w zależności od umiejscowienia ogniska czer-
niaka na skórze głowy i szyi uważają, iż z dużym praw-
dopodobieństwem można przewidzieć lokalizację takich 
przerzutów. Dzieląc skórę głowy w bocznym profilu na 
trzy obszary pionowymi liniami, jedną przebiegającą 
przed małżowina uszną, a druga za nią, można przyjąć, 
że czerniak z pierwszego obszaru najprawdopodobniej 
da przerzuty do ślinianki przyusznej oraz I, II i III piętra 
węzłów chłonnych szyi, z drugiego obszaru do ślinianki 
przyusznej i I, II, III, IV i piętra V, zaś z trzeciego obszaru 
do węzłów podpotylicznych i zausznych oraz II, III , IV 
i V regionu. Schmalbach i wsp. jak i inni autorzy prac 
nie zalecają elektywnej resekcji regionalnych węzłów 
chłonnych bez klinicznie stwierdzanych przerzutów, 
niezależnie od zaawansowania miejscowego [16]. Dla-
tego tylko u 18 spośród 47 chorych wykonano zabiegi 
usunięcia układu chłonnego szyi po histopatologicznym 
potwierdzeniu przerzutów. W badanej grupie chorych nie 
stosowano procedury oceny węzła wartownika.

Zastosowanie pooperacyjnej radioterapii w czer-
niaku regionu głowy i szyi poprawia wyniki leczenia 
w przypadkach z wysokim ryzykiem wznowy miejsco-
wej czy regionalnej, jak również odgrywa istotną rolę 
w przypadkach paliatywnego leczenia przerzutów od-
ległych [17, 18]. W niniejszym badaniu leczenie promie-
niami stosowano w każdym przypadku nieradykalności 
bądź wątpliwej radykalności mikroskopowej zabiegu 
operacyjnego oraz kiedy stwierdzano przerzutowe wę-
zły chłonne na szyi (18 chorych). Harwood i wsp. [19], 
stosując wyłącznie leczenie promieniami ogniska pier-
wotnego w obrębie błony śluzowej głowy i szyi, uzyskali 
w 44% przeżycia 4,5 letnie. Jednak zgodnie z opinią 
wielu autorów prac, radioterapia powinna stanowić 
element leczenia uzupełniającego, a nie samodzielną 
opcję terapeutyczną. 
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Rokowanie u chorych na czerniaka złośliwego rejonu 
głowy i szyi jest niepewne i zależy od zaawansowania kli-
nicznego oraz lokalizacji ogniska pierwotnego. Przeżycia 
całkowite i bezobjawowe uzależnione są od radykalności 
makro- i mikroskopowej zabiegu operacyjnego. Lecze-
nie chirurgiczne pozostaje nadal leczeniem z wyboru, 
a przedoperacyjny wybór opcji rekonstrukcji powinien 
być dokonywany indywidualnie, ponieważ warunkuje 
on uzyskanie optymalnych efektów funkcjonalnych 
i estetycznych. Uzupełniająca radioterapia po leczeniu 
chirurgicznym czerniaka w obrębie głowy i szyi poprawia 
wyniki leczenia w przypadkach z wysokim ryzykiem 
wznowy miejscowej i/lub regionalnej. Pomimo postępu 
w zakresie stosowanych taktyk terapeutycznych wyniki 
leczenia wciąż pozostają niezadowalające.
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