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NOWOTWORY GŁOWY I SZYI - CHARAKTERYSTYKA KLINICZNA

• Wiarygodna diagnostyka i monitorowanie efektu leczenia

• 90% npl stanowi 1 typ histologiczny - SQCC

• Znana i przewidywalna historia naturalna (HN):

– Pierwsze umiejscowienie „śród-śluzówkowe” lub „pod-śluzówkowe” 

(to rokuje gorzej, bo brak jest bariery błony podstawnej), 

– Szerzenie się: 

• powierzchniowe śródnabłonkowe, wzdłuż błony podstawnej (pierścień Waldeyera

– fenestracje bp umożliwiają naciekanie OPC na wczesnym etapie HN)

• Głębokie = naciekające, tzn. przekraczające granice tkankowe, czyli powięź, 

okostną, ochrzęstną, i szerzenie się poprzez nerwy i naczynia → DROGA 

CHŁONNA i KRWIONOŚNA), puste zębodoły – OCC

• Długotrwałość miejscowej/regionalnej HN (rok-kilka lat) 

implikuje możliwość radykalnego leczenia HNSCC na bardzo 

różnym etapie rozwoju i zaawansowania, a to wraz z 

możliwościami i doświadczeniem determinuje rokowanie



NOWOTWORY GŁOWY I SZYI – RYZYKO PRZERZUTÓW ODLEGŁYCH

Stopień Ryzyko M+

I 2,0%

II 5,7%

III 8,5%

IV 19,5%

T stopień

T1 5,2%

T2 9,6%

T3 12,7%

T4 16,1%

N stopień

N0 4,9%

N1 11,8%

N2 21,8%

N3 27,1%

Umiejscowienie M+

Jama ustna 7,5%

Łuk podniebienny 6,7%

Gardło środkowe 15,3%

Nosogardło 28,1%

Zatoki i jama nosa 9,1%

Nadgłośnia 15%

Głosnia 3,1%

Gardło dolne 23,6%

OGÓŁEM 10,9%



NOWOTWORY GŁOWY I SZYI – RYZYKO PRZERZUTÓW ODLEGŁYCH cd

• Ryzyko przerzutów odległych (M+):

– od 3% (głośnia) do 30% (nosogardło), 

– od 2% (Io) do 20% (IVo), 

– od 5% (T1) do 17% (T4),

– od 5% (N0) do 27% (N3).

• Dla miejscowych niewyleczeń/nawrotów = 2-3 krotny wzrost!

• Dla regionalnych (w układzie chłonnym) nawrotów = 2-4 krotny 

wzrost!!

• Dla niewyleczonych przerzutów w układzie chłonnym = 2-6 krotny 

wzrost!!!

• To oznacza bardzo silną zależność M+ od niewyleczonych

ognisk raka w układzie chłonnym szyi

– Nawrót miejscowy T4N0 LXC - 17% x 2,5 = 42,5% = WYSOKIE R.

– Niewyleczenie węzłowe T3N3 OPC – 27% x 4 = 108% = PEWNOŚĆ



NOWOTWORY GŁOWY I SZYI - CHARAKTERYSTYKA KLINICZNA (3) 

• Zasadnicze leczenie = chirurgia / radioterapia

• Znajomość anatomii regionu gisz nabiera szczególnego

znaczenia dla powodzenia leczenia oboma metodami:

– Anatomia prawidłowa



NOWOTWORY GŁOWY I SZYI – ANATOMIA PRAWIDŁOWA



NOWOTWORY GŁOWY I SZYI - CHARAKTERYSTYKA KLINICZNA (4) 

• Zasadnicze leczenie = chirurgia / radioterapia

• Znajomość anatomii regionu gisz nabiera szczególnego

znaczenia dla powodzenia leczenia oboma metodami:

– Anatomia prawidłowa

– Anatomia radiologiczna



NOWOTWORY GŁOWY I SZYI - CHARAKTERYSTYKA KLINICZNA (5) 

• Zasadnicze leczenie = chirurgia / radioterapia

• Znajomość anatomii regionu gisz nabiera szczególnego

znaczenia dla powodzenia leczenia oboma metodami:

– Anatomia prawidłowa

– Anatomia radiologiczna



NOWOTWORY GŁOWY I SZYI - CHARAKTERYSTYKA KLINICZNA (6) 

• Zasadnicze leczenie = chirurgia / radioterapia

• Znajomość anatomii regionu gisz nabiera szczególnego

znaczenia dla powodzenia leczenia oboma metodami:

– Anatomia prawidłowa

– Anatomia radiologiczna

• Symptomatologia:

– Wywiad

– Badanie fizykalne 

• oglądanie i obmacywanie (!)

• Głowy i szyi

– skóra

– ucho zewnętrzne, przedsionek nosa,

– oczy

– węzły chłonne, tarczyca

• Jamy ustnej i gardła środkowego



NOWOTWORY GŁOWY I SZYI - CHARAKTERYSTYKA KLINICZNA (7) 

• Zasadnicze leczenie = chirurgia / radioterapia

• Znajomość anatomii regionu gisz nabiera szczególnego

znaczenia dla powodzenia leczenia oboma metodami:

– Anatomia prawidłowa

– Anatomia radiologiczna

• Symptomatologia

• Badania dodatkowe:

– Endoskopia

– Obrazowanie głowy i szyi: 

• TK, MR, PET/TK, USG



NOWOTWORY GŁOWY I SZYI - CHARAKTERYSTYKA KLINICZNA (8) 

• Zasadnicze leczenie = chirurgia / radioterapia

• Znajomość anatomii regionu gisz nabiera szczególnego

znaczenia dla powodzenia leczenia oboma metodami:

– Anatomia prawidłowa

– Anatomia radiologiczna

• Symptomatologia

• Doświadczenie kliniczne

• Badania specjalistyczne:

– Neurologiczna, 

– Audiologiczne, 

– Okulistyczne, 

– Foniatryczne.

Ca nasopharyngis T4N3, WHO 3









PRZEWIDYWALNOŚĆ SPŁYWU CHŁONNEGO



PORÓWNANIE SYSTEMÓW 

LINDBERGA (1972)                  

I ROBBINSA (2000)

[Werner i Davis „Metastases in Head and 

Neck Cancer”, Springer 2004]

[10]      [Parotid]



[Eisbruch i wsp. Int.J.Radiat.Oncol.Biol.Phys. 59: 28-42; 2004]



Statystyka przerzutów raka płaskonabłonkowego do węzłów chłonnych szyi (1)

- dane kliniczne



Klasyfikacja TNM NGiSz

• Podstawowym kryterium zaawansowania jest 

obecność raka w T, N i M (różne oceny –

kliniczna, radiologiczna, patologiczna…) oraz 

jego zasięg anatomiczny, rozumiany jako:

– Zajęcie konkretnych struktur anatomicznych:

• przez T – jama nosowa, zatoki, nosogardło, krtań; 

• przez N - tarczyca, (nosogardło)

– Wielkość największego z wymiarów: 

• T – skóra, jama ustna, gardło środkowe i dolne, ślinianka 

przyuszna; 

• N – jama nosowa, zatoki, jama ustna, gardło środkowe i 

dolne, krtań, ślinianka przyuszna



Klasyfikacja TNM NGiSz, cd.
• T0 = brak ogniska pierwotnego; tak klasyfikujemy CUP 

(Carcinoma of Unknown Primary) lub nawrót raka na szyi z 

wyleczonym T, np. T0 N2a, rT0 rN1

• Tis = rak przedinwazyjny, tzn. nienaciekający błony podstawnej 

nabłonka; rozpoznanie po zabiegu chirurgicznym, np. biopsji 

wycinającej

• T1-2 N0 = rak nisko-zaawansowany (early) 

• T0-3 N1 = rak średnio-zaawansowany (moderate)

• T4a, N2 = rak wysoko-zaawansowany (advanced)

• T4b, N3 = rak bardzo wysoko zaawansowany (very advanced)

• M1 = rak uogólniony (disseminated)

• TX, NX, MX = brak danych nt. obecności raka w T lub N

• N, M - lub + = nieoficjalny skrót spoza TNM







CHT
RT (CHRT)

CHT CHT

40 (HPV +)              MONITORING

follow-

up

Results

42 (HPV +)

2 excluded (palliation, lack of serial plasma assessment)

300 patients



Locoregional failure in 1 patient 

cHPV DNA detectable

Results

Before treatment

cHPV DNA detectablecHPV DNA detectable

After treatment Follow-up

End of treatment



Residual neck mass  after  treatment in 2 patients

cHPV DNA detectable

cHPV DNA not detectable

Hist-pat

0/10 

nodes

Hist-pat

+3/5 

nodes

Results

SALVAGE 

SURGERY

End of treatment

cHPV DNA not detectable

cHPV DNA not detectable



Ultimately locoregional control with 

no detectable cHPV DNA in 39 (97.5%) patients 

Results

Follow up controls



Follow up controls

cHPV DNA was detectable in 6 (15%) patients

no clinical symptoms of disease

no findings in routine CT or MR

Results

PET



Results

In 3 patients local or regional recurrence was found in PET scanning 

only due to detectable HPV DNA 

After 4 months After 6 months After 25 months 

cHPV DNA detectable cHPV DNA detectablecHPV DNA detectable
Salvage surgery

Hist-pat: cancer



In 3 patients with no clinical symptoms distant metastases were found in 

PET scanning only due to detectable HPV DNA 

Results

After 10 months After 11 months After 8 months 

cHPV DNA detectablecHPV DNA detectable cHPV DNA detectable



Dodatkowe klasyfikacje TNM   

Czynniki prognostyczne


