
doi: 10.5604/01.3001.0013.1925 www.otolaryngologypl.com24

oryginalny artykuł / original article

Retrospektywna ocena czynników ryzyka 
nowotworów jamy ustnej i gardła u pacjentów 
badanych w ramach programu profilaktyki 
nowotworów głowy i szyi
Retrospective evaluation of risk factors for oral cavity and 
oropharynx cancers in patients under the program of head 
and neck cancers prevention

Andrzej Kowalski1, Jurek Olszewski1,2, Hanna Zielińska-Bliźniewska1,2

1Klinika Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii, II Katedry Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;  
Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. n. med. J. Olszewski 
2Zakład Alergologii i Rehabilitacji Oddechowej, II Katedry Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;  
Kierownik Zakładu: dr hab. n. med. H. Zielińska-Bliźniewska

Article history: Received: 26.04.2019 Accepted: 06.05.2019 Published: 22.05.2019

StreSzczenie:   Wstęp: Celem pracy jest retrospektywna ocena czynników ryzyka nowotworów jamy ustnej i gardła u pacjentów badanych 
w ramach Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi. 

  Materiał i metody: Badania przeprowadzono łącznie u 300 pacjentów, w tym 186 kobiet i 114 mężczyzn, w ramach Programu 
Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi w latach 2014–2018. Przed badaniem laryngologicznym pacjenci wypełniali ankietę 
demograficzną i medyczną dotyczącą czynników ryzyka nowotworów głowy i szyi, w której uwzględniono czynniki, takie 
jak: wykształcenie, zgłaszane objawy chorobowe, nałóg palenia papierosów, liczby spalanych papierosów, nałóg spożywania 
alkoholu, częstotliwość wizyt w gabinecie stomatologicznym, stosowanie środków higieny jamy ustnej, liczba życiowych 
partnerów seksualnych, uprawianie seksu oralnego, liczba życiowych partnerów seksualnych, z którymi uprawiany był seks 
oralny, wystąpienie choroby nowotworowej głowy i szyi w rodzinie.

  Wyniki badań: Badani zgłaszali następujące objawy chorobowe: chrypkę – 43,33%, trudności w połykaniu – 21,33%, ból 
lub pieczenie w jamie ustnej – 20,33%, inne symptomy – 46,33%. Natomiast głównymi objawami stomatologicznymi 
były: krwawienie z dziąseł w czasie szczotkowania zębów – 48,89% i uczucie suchości w jamie ustnej – 45,56%. Spośród 
ankietowanych do palenia wyrobów tytoniowych aktualnie przyznawało się 20,33% pacjentów, zaś w przeszłości paliło 54% 
pacjentów. W analizowanym materiale większość spożywała napoje alkoholowe, bo aż 80% badanych, przy czym istotnie 
rzadziej kobiety niż mężczyźni. Jednak okazjonalne picie alkoholu zadeklarowało 87,08%. Do uprawiania seksu oralnego 
przyznało się 27,67% badanych – 24,73% kobiet oraz 32,46% mężczyzn. Od jednego do trzech partnerów, którzy uprawiali 
seks oralny, spotkało 71,95% badanych. Po wykonaniu rozszerzonej diagnostyki stwierdzono obecność nowotworu tej okolicy 
u 10% badanych.

  Wnioski: Stwierdzono istotność statystyczną różnic między: chrypką a spożywaniem alkoholu, zarówno u kobiet, jak 
i u mężczyzn, chrypką a paleniem tytoniu u kobiet, objawem trudności w połykaniu a paleniem tytoniu u badanych kobiet, 
bólem/pieczeniem w jamie ustnej a paleniem tytoniu u badanych mężczyzn, chrypką a uprawianiem seksu oralnego 
u badanych mężczyzn, trudnościami w połykaniu a uprawianiem seksu oralnego u badanych mężczyzn oraz bólem/
pieczeniem w jamie ustnej a występowaniem nowotworu złośliwego. 

SłoWa kluczoWe: czynniki ryzyka, jama ustna i gardło, Program Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi

abStract:   introduction: The aim of the study was to analyze the risk factors for oral cavity and pharyngeal cancer in people examined 
under the Head and Neck Cancer Prophylaxis Program. 

  Material and methods: The study was conducted in a total of 300 patients, including 186 women and 114 men, as part of the 
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WproWadzenie

Nowotwory Głowy i Szyi (NGiSz) to nazwa zbiorcza dla wszyst-
kich nowotworów zlokalizowanych w obszarze głowy oraz szyi 
(z wyjątkiem mózgu oraz gałek ocznych). Stanowią one szósty 
pod względem częstości występowania typ nowotworu złośliwego 
w Polsce. Liczba chorych jest dwukrotnie większa niż pacjentów 
z rakiem szyjki macicy.

Według danych epidemiologicznych GLOBOCAN 2012 (Cancer 
Incidense Mortality Prevalence Worldwide) raka głowy i szyi tylko 
w 2012 roku zdiagnozowano u prawie 11000 osób. W tym samym 
roku w wyniku choroby zmarło blisko 6000 pacjentów – to ok. dwa 
razy więcej niż np. śmiertelnych ofiar wypadków drogowych. Po-
nadto na przestrzeni ostatnich 20 lat odnotowano wzrost liczby 
zachorowań o 20% [1].

Według Krajowego Rejestru Nowotworów 2010, nowotwory zło-
śliwe jamy ustnej stanowią w Polsce 26% ogółu rejestrowanych zło-
śliwych nowotworów w obrębie głowy i szyi. Na raka jamy ustnej 
częściej zapadają mężczyźni niż kobiety (M:K = 3,1:1.0), głównie 
ze względu na to, że częściej ulegają nałogom nadużywania niko-
tyny i alkoholu. Większość zachorowań na nowotwory złośliwe 
wargi, jamy ustnej i gardła (89% u mężczyzn i 87% u kobiet) wy-
stępuje po 50. roku życia. Ryzyko zachorowania na ten nowotwór 
wzrasta wraz z wiekiem, osiągając szczyt u mężczyzn w siódmej 
dekadzie życia (około 50/105), natomiast wśród kobiet, począw-
szy od siódmej dekady życia, utrzymuje się na wyrównanym po-
ziomie (12–16/105).

Umieralność z powodu nowotworów złośliwych wargi, jamy ust-
nej i gardła wzrastała wśród mężczyzn od połowy lat 60. do poło-
wy lat 90. ubiegłego wieku, po czym zaobserwowano stabilizację 
umieralności na poziomie około 6/105. W populacji kobiet w ca-
łym okresie współczynniki umieralności pozostawały na stałym, 
niskim poziomie (około 1/105).

Ponad 60% pacjentów już w momencie diagnozy znajduje się w za-
awansowanym stopniu choroby, natomiast 60% z tej grupy umie-

ra w ciągu 5 lat. Badania kliniczne wskazują, że jeżeli rozszerzona 
diagnostyka NGiSz zostanie przeprowadzona na wczesnym eta-
pie zaawansowania, wówczas stopień przeżywalności wzrośnie 
nawet do 80–90% [1]. Nowotwory głowy i szyi, oprócz zagrożenia 
życia pacjenta, powodują także utratę mowy, zaburzenia procesu 
komunikatywnego, deficyty w obszarze podstawowych zmysłów, 
zniekształcenia twarzy, a co za tym idzie – poczucie wykluczenia, 
ostracyzmu społecznego i znacznego utrudnienia życia.

Czynnikami ryzyka nowotworów jamy ustnej oraz gardła środ-
kowego są: palenie tytoniu/marihuany, nadużywanie alkoholu 
wysokoprocentowego (mężczyźni 3 i więcej jednostek alkoholu 
dziennie, kobiety 2 jednostki), zakażenie wirusem HPV wyso-
kiego ryzyka, zaniedbywanie higieny jamy ustnej i gardła. Jed-
nocześnie trzeba zaznaczyć, że odnotowuje się wzrost nowych 
zachorowań u osób poniżej 40 roku życia , które nigdy ani nie 
paliły tytoniu, ani nie nadużywały alkoholu [2–4]. Celem pracy 
jest ocena retrospektywna czynników ryzyka nowotworów jamy 
ustnej i gardła u pacjentów badanych w ramach Program Profi-
laktyki Nowotworów Głowy i Szyi. 

Materiał i Metody

W badaniu udział wzięło łącznie 300 pacjentów, w tym 186 kobiet 
(62%) i 114 mężczyzn (38%). Przed badaniem laryngologicznym 
pacjenci wypełniali ankietę demograficzną i medyczną, dotyczącą 
czynników ryzyka nowotworów głowy i szyi, w której uwzględnio-
no takie czynniki jak: wykształcenie, zgłaszane objawy chorobo-
we, nałóg palenia papierosów, liczba spalanych papierosów, nałóg 
spożywania alkoholu, częstotliwość wizyt w gabinecie stomatolo-
gicznym, stosowanie środków higieny jamy ustnej, liczba życio-
wych partnerów seksualnych, uprawianie seksu oralnego, liczba 
życiowych partnerów seksualnych, z którymi uprawiany był seks 
oralny, wystąpienie choroby nowotworowej głowy i szyi w rodzinie.

Analiza czynników ryzyka nowotworów jamy ustnej i gardła 
u pacjentów zgłaszających się do Kliniki w ramach Programu Pro-
filaktyki Nowotworów Głowy i Szyi dotyczyła lat 2014–18 w tym:

Head and Neck Cancer Prevention Program in 2014–2018. Before the laryngological examination, the patients completed 
a demographic and medical questionnaire regarding the risk factors of head and neck cancer, including education, reported 
disease symptoms, smoking addiction, number of cigarettes smoked daily, alcohol consumption, frequency of visits in 
a dental office, oral hygiene measures, number of sexual partners, oral sex, family medical history of head and neck cancer.

  results: The subjects reported the following symptoms: hoarseness 43.33%, difficulty swallowing 21.33%, pain or mouth 
burning 20.33% and other symptoms were observed in 46.33%. The main dental symptoms were: bleeding from the gums 
during teeth brushing in 48.89%, dry mouth 45.56%. Currently 20.33% of respondents smoke, whereas 54% of patients 
smoked in the past. In the analyzed material, the majority (80%) consumed alcoholic beverages. 27.67% of respondents 
admitted having oral sex, including 24.73% of women and 32.46% of men. After performing the extended diagnostics, the 
tumor was found in 10% of the subjects. 

  conclusions: Statistical significance of differences was found: between hoarseness and alcohol consumption, both in women 
and in men, between hoarseness and smoking in women, between difficulty in swallowing and smoking in women, between 
burning/pain in the mouth and smoking in men, between hoarseness and the cultivation of oral sex in men, between the 
difficulty of swallowing and the practice of oral sex in the studied men and between burning/pain in the oral cavity and the 
occurrence of malignancy.

keyWordS:  Head and Neck Cancer Prophylaxis Program, oral cavity, oropharynx cancer, risk factors
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•	 oceny klinicznej objawów subiektywnych zgłaszanych 
przez pacjentów,

•	 oceny korelacji występowania poszczególnych czynników 
ryzyka ze zgłaszanymi objawami subiektywnymi,

•	 oceny korelacji objawów zgłaszanych przez pacjenta 
z badaniem laryngologicznym. 

Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej, w której zastoso-
wano test istotności niezależności Ch2. Za znamienne statystycznie 
wyniki przedmiotowych testów istotności uznawano wtedy, kiedy 
ich poziom był mniejszy niż 5 punktów procentowych (p < 0,05). Na 
wykonanie badań uzyskano zgodę Komisji Bioetyki Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi nr RNN/367/18/KE z 13 listopada 2018 roku.

Wyniki badań

Na Ryc. 1. zestawiono pacjentów na podstawie przedziału wie-
kowego i płci. W ten sposób w badaniu podzielono pacjentów na 
następujące przedziały wiekowe: 

•	 do 35 roku życia; 36 osób (12%) – w tym 23 kobiety 
(12,37%) i 13 mężczyzn (11,40%), 

•	 36–45 lat; 52 osoby (17,33%) – odpowiednio 39 kobiet 
(20,97%) i 13 mężczyzn (11,40%), 

•	 46–55 lat; 61 osób (20,33%) – odpowiednio 41 kobiet 
(22,04%) i 20 mężczyzn (17,54%), 

•	 56–65 lat; 88 osób (29,33%) – w tym 55 kobiet (29,57%) i 33 
mężczyzn (28,95%) 

•	 powyżej 65 lat; 63 osoby (21%), odpowiednio 28 kobiet 
(15,05%) i 35 mężczyzn (30,70%).  

Stwierdzono różnice znamienne statystycznie między przedzia-
łem wieku a płcią badanych (p = 0,003).

Wykształcenie podstawowe posiadało 45 z 300 osób (15%), w tym 24 
kobiety (12,90%) i 21 mężczyzn (18,42%). Szkołę średnią ukończyło 
137 pacjentów (45,67%), w tym 88 kobiet (47,31%) i 49 mężczyzn 
(42,98%). Wykształcenie wyższe miało 118 uczestników badania 
(39,33%), w tym 74 kobiety (39,78%) oraz 44 mężczyzn (38,60%). 
Pracę umysłową wykonywało 96 badanych (53,33%), w tym 63 ko-
biety (59,43%) i 33 mężczyzn (44,59%). Pracę fizyczną podejmo-
wało 33 badanych (18,33%), gdzie 17 to kobiety (16,04%) i 16 męż-
czyzn (21,62%). Mieszany charakter pracy deklarowało 51 badanych 
(28,33%), w tym 26 kobiet (24,53%) oraz 25 mężczyzn (33,78%).

Z Ryc. 2. wynika, że badani zgłaszali następujące objawy chorobo-
we: chrypkę w 130 przypadkach (43,33%), w tym 81 kobiet (43,55%) 
i 49 mężczyzn (42,98%), trudności w połykaniu w 64 przypadkach 
(21,33%), odpowiednio 43 kobiety (23,12%) i 21 mężczyzn (18,42%), 
ból lub pieczenie w jamie ustnej w 61 przypadkach (20,33%), 
w tym 43 kobiety (23,12%) i 18 mężczyzn (15,79%), inne objawy za-
obserwowano u 139 badanych (46,33%), odpowiednio u 86 kobiet 
(46,24%) i u 53 mężczyzn (46,49%). Żadnych objawów nie zgłasza-
ło trzech uczestników badania (jedna kobieta i dwóch mężczyzn).

Na wizytę w gabinecie stomatologicznym raz na sześć miesięcy 
zgłaszało się 77 badanych (42,78%), w tym 49 kobiet (46,23%) oraz 

ryc. 1.  Zestawienie badanych na podstawie przedziału wiekowego i płci (p = 0,003).

ryc. 2.  Zestawienie badanych na podstawie podawanych objawów ze strony jamy 
ustnej i gardła oraz płci.

ryc. 3.  Zestawienie badanych w oparciu o częstotliwość wizyt u stomatologa oraz płci 
(p < 0.05).

•	 częstotliwości występowania poszczególnych czynników 
ryzyka nowotworów jamy ustnej i gardła (palenie tytoniu, 
nadużywanie alkoholu, ryzykowne zachowania seksualne, 
narażenie zawodowe na substancje szkodliwe) u pacjentów 
według płci i wieku,
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16 sztuk lub więcej u 56 badanych (34,57%), odpowiednio u 19 ko-
biet (20,65%) i u 37 mężczyzn (52,86%). Opisywane różnice były wy-
soce znamienne statycznie (p < 0,001). Badani mężczyźni wypalali 
w ciągu doby istotnie więcej papierosów aniżeli kobiety. Na bier-

28 mężczyzn (37,84%). Raz w roku gabinet stomatologiczny odwie-
dzało 74 badanych (41,11%), czyli 46 kobiet (43,40%) i 28 mężczyzn 
(37,84%). Z mniejszą częstotliwością w gabinecie stomatologa po-
jawiało się 29 badanych (16,11%), w tym 11 kobiet (10,38%) i 18 
mężczyzn (24,32%). Badane kobiety znamiennie częściej zgłaszały 
się na badania tudzież leczenie jamy ustnej (Ryc. 3.).

W analizowanej ankiecie raz dziennie zęby szczotkowało 22 oso-
by (12,22%), w tym 9 kobiet (8,49%) i 13 mężczyzn (17,57%). Dwa 
razy dziennie zęby myło 118 badanych (65,56%), odpowiednio 66 
kobiet (62,26%) oraz 52 mężczyzn (70,27%). Z kolei trzy razy lub 
częściej zęby szczotkowało 40 badanych (22,22%), w tym 31 ko-
biet (29,25%) i 9 mężczyzn (12,16%). Opisywane różnice były sta-
tystycznie znamienne (p = 0,011). Badane kobiety statystycznie 
częściej szczotkowały zęby w ciągu dnia (Ryc. 4.).

Jak wskazuje Ryc. 5., płukanki jamy ustnej stosowało 110 badanych 
(61,11%), w tym 70 kobiet (66,04%) oraz 40 mężczyzn (54,05%). 
Nitki dentystycznej używało 92 badanych (51,11%), odpowied-
nio 61 kobiet (57,55%) i 31 mężczyzn (41,89%). Po szczoteczkę 
międzyzębową sięgało 29 badanych (16,11%), w tym 13 kobiet 
(12,26%) i 16 mężczyzn (21,62%). Irygacje wodne stosowało 4 ba-
danych (2,22%), w tym jedna kobieta (0,94%) i 3 mężczyzn (4,05%). 
Żadnych z wyżej wymienionych środków higieny jamy ustnej nie 
aplikowało 18 badanych (10,00%), odpowiednio 10 kobiet (9,43%) 
i 8 mężczyzn (10,81%).

Krwawienie z dziąseł w czasie szczotkowania zębów występo-
wało u 88 badanych (48,89%), w tym u 58 kobiet (54,72%) i u 30 
mężczyzn (40,54%). Na uczucie suchości w jamie ustnej skarżyło 
się 82 badanych (45,56%), odpowiednio 54 kobiety (50,94%) oraz 
28 mężczyzn (37,84). Nieprzyjemny zapach z ust zaobserwowało 
59 badanych (32,78%), w tym 36 kobiet (33,96%) i 23 mężczyzn 
(31,08). Powiększająca się ruchomość zębów dotyczyła 14 bada-
nych (7,78%), odpowiednio 10 kobiet (9,43%) i 4 mężczyzn (5,41%). 
Znaczny obrzęk dziąseł stwierdzono u 11 badanych (6,11%), w tym 
u 8 kobiet (7,55%) i 3 mężczyzn (4,05%). Samoistne krwawienia 
podawało 8 pacjentów (4,44%), w tym jedna kobieta (0,94%) i 7 
mężczyzn (9,46%). Brak opisywanych objawów dotyczył 35 bada-
nych (19,44%), w tym istotnie statystycznie rzadziej u kobiet niż 
mężczyzn (p = 0,011), tj. 14 (13,21%) oraz 21 (28,38%), co przed-
stawiono na Ryc. 6.

Protezy zębowe były używane przez 56 badanych (31,11%), w tym 
u 32 kobiet (30,19%) oraz u 24 mężczyzn (32,43%). Stwierdzono 
różnice znamienne statystycznie między okresem stosowania pro-
tez zębowych a płcią (p = 0,005). Do palenia wyrobów tytoniowych 
przyznawało się 61 uczestników badania (20,33%), w tym 39 ko-
biet (20,97%) oraz 22 mężczyzn (19,30%).

W przeszłości paliło 162 badanych (54%), w tym istotnie statystycz-
nie rzadziej kobiety w porównaniu do mężczyzn, tj. 92 (49,46%) ver-
sus 70 (61,40%), odpowiednio p = 0,044. Liczba wypalanych dzien-
nie papierosów zawierała się w przedziale (Ryc. 7.): od 1 do 5 sztuk 
w 17 przypadkach (10,49%), w tym u 12 kobiet (13,04%) i 5 męż-
czyzn (7,14); od 6 do 10 sztuk u 55 badanych (33,95%), odpowiednio 
43 kobiet (46,74%) i 12 mężczyzn (17,14%); od 11 do 15 sztuk u 34 ba- 
danych (20,99%), w tym u 18 kobiet (19,57%) i u 16 mężczyzn (22,86%); 

ryc. 4.  Zestawienie badanych w odniesieniu do częstotliwości mycia zębów oraz płci 
(p < 0.011).

ryc. 5.  Zestawienie badanych według stosowanych środków higieny jamy ustnej  
oraz płci.

ryc. 6.  Zestawienie badanych na podstawie zgłaszanych objawów stomatologicznych 
oraz płci (p = 0,011).
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ne palenie tytoniu narażonych było 44 badanych (24,44%), w tym 
26 kobiet (24,53%) oraz 18 mężczyzn (24,32%). Napoje alkoholowe 
(Ryc. 8.) spożywało 240 badanych (80%), w tym istotnie rzadziej ba-
dane kobiety w porównaniu do mężczyzn, tj. 140 (75,27%) versus 
100 mężczyzn (87,72%) (p = 0,009).

Częstość spożywania alkoholu u badanych przestawiała się na-
stępująco: codziennie u 3 badanych (1,25%) i tylko w przypadku 
3 spośród 100 mężczyzn (3%); 3–4 razy w tygodniu u 13 badanych 
(5,42%) tj. 13 mężczyzn (13%); 1–2 razy w tygodniu u 15 badanych 
(6,25%), w tym 4 kobiet (2,86%) i 11 mężczyzn (11%); okazjonal-
nie alkohol spożywało 209 badanych (87,08%), w tym 136 kobiet 
(97,14%) i 73 mężczyzn (73%). Opisywane dysproporcje są wyso-
ce istotne statystycznie (p <0,001). Badane kobiety znacząco rza-
dziej piły alkohol w skali tygodnia w porównaniu do mężczyzn.

Liczba dotychczasowych partnerów seksualnych nie różniła się  
w stopniu statystycznie znamiennym według płci badanych cho-
rych. Jednego do trzech partnerów miało 240 badanych (80,81%), 
którzy współżyli płciowo (trzy kobiety nie uprawiały wcześniej 
seksu), w tym 154 kobiet (84,15%) oraz 86 mężczyzn (75,44%). 
Od trzech do siedmiu partnerów seksualnych miało 40 bada-
nych (13,47%), w tym 23 kobiety (12,57%) i 17 mężczyzn (14,91%). 
O więcej niż siedmiu partnerach seksualnych wspominało 17 bada-
nych (5,72%), odpowiednio 6 kobiet (3,28%) i 11 mężczyzn (9,65%).

Do uprawiania seksu oralnego przyznawało się 83 badanych 
(27,67%), w tym 46 kobiet (24,73%) oraz 37 mężczyzn (32,46%). 
Jednego do trzech partnerów spotkało 59 badanych (71,95%), 
którzy uprawiali seks oralny, w tym 34 kobiety (77,27%) oraz 
25 mężczyzn (65,79%). Od trzech do siedmiu partnerów seksualnych 
miało 18 badanych (21,95%), w tym 9 kobiet (20,46%) i 9 mężczyzn 
(23,68%). Więcej niż siedmiu partnerów seksualnych miało 5 bada-
nych (6,10%), w tym jedna kobieta (2,27%) i 4 mężczyzn (10,53%).

Nowotwór złośliwy wystąpił u krewnych 171 badanych (57%), 
w tym 116 kobiet (62,37%) i 55 mężczyzn (48,25%). Badane ko-
biety istotnie częściej zgłaszały przypadki choroby nowotworowej 
wśród członków swoich rodzin niż badani mężczyźni (p = 0,016). 
Natomiast nowotwór złośliwy w obrębie głowy i szyi wystąpił 
u krewnych 58 badanych (19,33%), w tym 42 kobiet (22,58%) 
i 16 mężczyzn (14,04%). Na nowotwór złośliwy zachorowało już 
wcześniej u 33 badanych (11,00%), w tym 20 kobiet (10,75%) oraz 
13 mężczyzn (11,40%).

Zmiany chorobowe zaobserwowano na tylnej ścianie gardła 
u 152 badanych (50,67%), w tym: zmiany zanikowe u 70 pacjen-
tów (23,33%), przekrwienie błony śluzowe u 48 pacjentów (16%), 
zaciekanie wydzieliny u 34 pacjentów (11,33%). Zmiany chorobo-
we umiejscowione w jamie nosowej stwierdzono u 109 badanych 
(36,33%), z czego: skrzywienie przegrody nosa u 66 pacjentów 
(22%), zanik w połączeniu z krwawieniem u 30 osób (10%), prze-
rost małżowin nosowych u 13 pacjentów (4,33%).

Zmiany patologiczne zaobserwowane w obrębie krtani opisano 
u 103 badanych (34,33%), w tym: stan zapalny, GERD u 18 pacjen-
tów (6%), guz u 9 pacjentów (3%), obrzęk Reinkego u 9 osób (3%), 
porażenie nerwu twarzowego u 4 pacjentów (1,33%).

Zmiany patologiczne w obrębie migdałków występowały u 96 ba-
danych (32%), w tym: zmiany zanikowe u 39 pacjentów (13%), stan 
zapalny u 25 pacjentów (8,33%), przerost u 15 osób (5%), guz u 3 pa-
cjentów (1%), owrzodzenie u jednego pacjenta (0,33%). W obrębie szyi 
zmiany nowotworowe wykryto u 17 uczestników badania (5,67%).

Zmiany chorobowe stwierdzono na dnie jamy ustnej u 15 badanych 
(5%), w tym: owrzodzenie u 11 pacjentów (3,66%), stan zapalny 
w przypadku 4 osób (1,33%), a zmiany na języku zaobserwowano 
u 9 badanych (3%), z czego: stan zapalny u 4 pacjentów (1,33%), 
guz u 3 pacjentów (1,00%), owrzodzenie u 2 pacjentów (0,66%).

Nowotwór złośliwy głowy i szyi wystąpił już wcześniej u 8 ba-
danych (2,67%), w tym u 4 kobiet (2,15%) i 4 mężczyzn (3,51%).

Wśród uczestników Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy 
i Szyi, po wykonaniu rozszerzonej diagnostyki, stwierdzono u 10% ba- 
danych obecność nowotworu tej okolicy.

dySkuSja i oMóWienie WynikóW

Przeprowadzona retrospektywna analiza wykazała, że na badania 
profilaktyczne najczęściej zgłaszały się osoby między 46 a 56 ro-
kiem życia (49,66%) oraz te powyżej 60 lat (21%), czyli w wieku, 
w którym ryzyko wystąpienia raka jamy ustnej i gardła środkowe-
go jest szczególnie wysokie. Grupa tzw. młodych osób, tj., w wieku 
do 35 roku życia oraz w wieku 36–45 lat stanowiła odpowiednio 
(12%) i (17,33%).

W przeprowadzonym przez nas badaniu do nałogu tytoniowe-
go przyznawało się 20,97% kobiet i 19,30% mężczyzn, natomiast 
w przeszłości paliło 54% pacjentów, przy czym liczba wypala-
nych dziennie papierosów zawierała się najczęściej w przedziale: 
16 sztuk lub więcej u 34,57% badanych i od 6 do 10 sztuk u 33,95%, 
a mężczyźni wypalali w ciągu doby istotnie więcej papierosów ani-
żeli badane kobiety.

W analizowanym materiale większość spożywała napoje alko-
holowe, bo aż w 80%, przy czym istotnie rzadziej badane kobie-
ty w porównaniu do mężczyzn. Okazjonalnie po alkohol sięgało 
87,08% badanych.

Co ważne, alkohol i palenie tytoniu zwiększa ryzyko nowotworów 
głowy i szyi ok. 330-krotnie [2]. Palenie tytoniu ma także większy 
wpływ na rozwój raka krtani niż nowotworu gardła i jamy ustnej, 
natomiast spożywanie alkoholu jest bardziej skorelowane z raka-
mi jamy ustnej i gardła środkowego niż krtani.

Stwierdzono istotność statystyczną różnic między chrypką a spo-
żywaniem alkoholu, zarówno u kobiet (p = 0,007), jak i u męż-
czyzn (p = 0,032).

Ponadto zauważono istotność statystyczną różnic między: chryp-
ką a paleniem tytoniu, u kobiet (p = 0,042); objawem trudności 
w połykaniu a paleniem tytoniu u badanych kobiet (p = 0,049); 
bólem/pieczeniem w jamie ustnej a paleniem tytoniu u badanych 
mężczyzn (p = 0,049).
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używali alkoholu. Badania naukowe wskazują, że czynnikiem po-
tencjalnego ryzyka w tej grupie jest infekcja wirusem brodawczaka 
ludzkiego. Drugim wirusem odgrywającym rolę w powstawaniu 
nowotworów głowy i szyi jest wirus Ebsteina-Barra, który wy-
stępuje w 70–90% pacjentów z nowotworami nosogardła [5–10].

Czynnikiem ryzyka jest także dieta uboga w warzywa, owoce i wi-
taminy. Prowadzone są badania skupiające się na analizie mikro- 
i makroelementach zawartych w pożywieniu i ich potencjalnym 
działaniu ochronnym przed rozwojem nowotworów głowy i szyi. 
Są to antyoksydanty, które mają kluczowe znaczenie w procesie 
niszczenia wolnych rodników w organizmie, powodujących mu-
tacje w kodzie DNA, zmian w aktywności enzymatycznej czy pe-
roksydację lipidów błon komórkowych. Zasadą jest, że im mniej 
przetworzona żywność, tym jest ona zdrowsza i bezpieczniejsza 
dla organizmu [11–12].

Wśród czynników ryzyka należy uwzględnić także nieprawidło-
wą higienę jamy ustnej, drażnienie mechaniczne błony śluzowej 
(protezy), przewlekłe zapalenia grzybicze, stany obniżonej od-
porności organizmu czy promieniowanie UV (szczególnie UVB), 
które przyczynia się do powstawania nowotworów wargi. Nie na-
leży zapominać o ryzyku zawodowym, na które narażeni się m.in. 
pracownicy rud niklu i chromu czy pracownicy tartaków i stolarni 
(ze względu na inhalację pyłu drzewnego), u których może dojść 
do rozwoju gruczolakoraków w obrębie zatok przynosowych [13].

W analizowanym materiale na wizycie w gabinecie stomatologicz-
nym pojawiało się głównie: raz na sześć miesięcy – 42,78% bada-
nych, raz w roku – 41,11% a kobiety znamiennie częściej zgłaszały 
się na leczenie jamy ustnej, przy czym najczęściej zęby szczotko-
wano dwa razy dziennie, a w przypadku aż 65,56% badanych płu-
kanki jamy ustnej używało 61,11% badanych. Głównymi objawami 
stomatologicznymi były: krwawienie z dziąseł w czasie szczotko-
wania zębów w 48,89% i uczucie suchości w jamie ustnej w 45,56%.

Należy podkreślić, że nie została do tej pory ustalona strategia ba-
dań przesiewowych w zakresie zakażenia wirusem HPV, zarówno 
w obrębie narządów rodnych, jak i jamy ustnej [13].

Na pozytywny efekt szczepienia młodych kobiet w profilaktyce 
HPV-zależnych nowotworów jamy ustnej i gardła środkowego 
wskazuje Herrero i wsp. [14].

Predyspozycja genetyczna również odgrywa pewną rolę jako czynnik 
ryzyka nowotworów głowy i szyi. Uszkodzenia genomu są jednym 
z najważniejszych czynników ryzyka rozwoju nowotworu. Mogą pro-
wadzić do powstawania wadliwych białek zaangażowanych w regu-
lację cyklu komórkowego oraz wpływać na przekazywanie sygnałów, 
wzrost, ruchliwość czy angiogenezę. Mutacje genetyczne i aberra-
cje chromosomowe są przyczyną zaburzeń na wielu płaszczyznach 
funkcjonowania komórek: powodują nieprawidłowy wzrost, zabu-
rzenia działania cząsteczek sygnałowych, dochodzi do zachwiania 
regulacji cyklu komórkowego. Może to prowadzić do stopniowego 
kształtowania się fenotypu nowotworowego komórek. 

W badaniach własnych stwierdzono, iż nowotwór złośliwy wystą-
pił u krewnych 57% badanych, w tym u 62,37% kobiet i u 48,25% 

Stwierdzono istotność statystyczną różnic między: bólem/pie-
czeniem w jamie ustnej a występowaniem nowotworu złośliwego 
u badanych kobiet (p = 0,018) oraz mężczyzn (p = 0,025). Do-
strzeżono także istotność statystyczną różnic między: chrypką 
a uprawianiem seksu oralnego u badanych mężczyzn (p = 0,020); 
między trudnościami w połykaniu a uprawianiem seksu oralnego 
u badanych mężczyzn (p = 0,036).

W Polsce, podobnie jak w innych krajach Europy, obserwuje się 
nowe zjawisko, określane jako „fenomen epidemiologiczny”, tzn. 
wzrost liczby nowych zachorowań na nowotwory głowy i szyi 
u ludzi poniżej 40. roku życia, którzy nigdy nie palili ani nie nad-

ryc. 7.  Zestawienie badanych w zależności od liczby wypalanych dziennie papierosów 
oraz płci (p = 0,001).

ryc. 8.  Zestawienie badanych na podstawie spożywanego alkoholu oraz płci (p = 0,009).
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ści paliło 54% pacjentów, przy czym liczba wypalanych dziennie 
papierosów zawierała się najczęściej w przedziale: 16 sztuk lub 
więcej u 34,57% badanych i od 6 do 10 sztuk u 33,95%. Mężczyź-
ni natomiast wypalali w ciągu doby istotnie więcej papierosów 
aniżeli badane kobiety.

5.  W analizowanym materiale większość spożywała napoje alko-
holowe, bo aż w 80%, przy czym istotnie rzadziej badane kobiety 
w porównaniu do mężczyzn. Okazjonalnie alkohol spożywało 
87,08% badanych.

6.  Do uprawiania seksu oralnego przyznawało się 27,67% bada-
nych, (24,73% kobiet oraz 32,46% mężczyzn), w tym jednego 
do trzech partnerów, którzy uprawiali seks oralny, spotkało 
71,95% badanych.

7.  U badanych osób w badaniu laryngologicznym stwierdzono na-
stępujące zmiany patologiczne typu zapalnego w obrębie: krta-
ni (34,33%), migdałków podniebiennych (32%), szyi (5,67%), na 
dnie jamy ustnej (5%), na języku (3%).

8.  Wśród uczestników Programu Profilaktyki Nowotworów Gło-
wy i Szyi po wykonaniu rozszerzonej diagnostyki stwierdzono 
obecność nowotworu w tej okolicy u 10% badanych.

9.  Stwierdzono istotność statystyczną różnic między: chrypką a spo-
żywaniem alkoholu, zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn, chryp-
ką a paleniem tytoniu u kobiet, objawem trudności w połykaniu 
a paleniem tytoniu u badanych kobiet, bólem/pieczeniem w ja-
mie ustnej a paleniem tytoniu u badanych mężczyzn, chrypką 
a uprawianiem seksu oralnego u badanych mężczyzn, trudno-
ściami w połykaniu a uprawianiem seksu oralnego u badanych 
mężczyzn oraz bólem/pieczeniem w jamie ustnej a występo-
waniem nowotworu złośliwego u badanych kobiet i mężczyzn.

mężczyzn. Badane kobiety częściej zgłaszały przypadki choroby 
nowotworowej wśród członków swoich rodzin niż badani męż-
czyźni (p = 0,016). Nowotwór złośliwy w obrębie głowy i szyi 
wystąpił u krewnych 19,33% badanych, w tym u 22,58% kobiet 
i u 14,04% mężczyzn. Przeprowadzany po raz III i IV oraz V Ty-
dzień Aktywności Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy 
i Szyi w Łodzi wskazuje na wzrost zainteresowania społeczeństwa 
programami profilaktycznymi, a zwłaszcza nowotworowymi, a tym 
samym potrzebę jego kontynuowania [1, 15]. U osób wysokiego 
ryzyka wystąpienia nowotworu jamy ustnej i gardła środkowego 
należy wykonać test na obecność wirusa HPV.

WnioSki

1.  Badani w ramach Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy 
i Szyi zgłaszali następujące objawy chorobowe: chrypkę – 43,33%, 
trudności w połykaniu – 21,33%, ból lub pieczenie w jamie ust-
nej – 20,33%, inne objawy – 46,33%.

2.  Ankietowani na wizytę w gabinecie stomatologicznym zgła-
szali się głównie: raz na sześć miesięcy w przypadku 42,78% 
badanych, natomiast raz w roku 41,11% badanych, kobiety zaś 
znamiennie częściej zgłaszały się na badania tudzież leczenie 
jamy ustnej, przy czym najczęściej zęby szczotkowano dwa razy 
dziennie, bo aż u 65,56% badanych i płukanki jamy ustnej sto-
sowało 61,11% badanych.

3.  Głównymi objawami stomatologicznymi były: krwawienie 
z dziąseł w czasie szczotkowania zębów w 48,89% i uczucie su-
chości w jamie ustnej w 45,56%.

4.  Spośród ankietowanych do palenia wyrobów tytoniowych aktu-
alnie przyznawało się 20,33% pacjentów, natomiast w przeszło-
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