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Celem pracy jest przedstawienie zasad leczenia napromie¬ 
nianiem chorych na nov7ofr7ory jamy ustnej, gardła, zatok 
przynosowych i krtani, stosowanych w Instytucie Onkologii 
w Krakowie. Opracowanie jest przeznaczone dla lekarzy radlo-
terapeutów zajmujących się w praktyce napromienianiem chorych 
na te nowotwory oraz może służyć jako rsateriał pomocniczy 
dla lekarzy przygotowujących się do egzaminu specjalizacyjnego 
z radioterapii. 

The aio of t h i s work is to present the pr inc ip les of radia¬ 

t ion therapy of cancer of the oral cav i ty , pharynx, paranasal 

sinuses and larynx, according to the experience of the Inst i¬ 

tute of Oncology in KraWJw. The text was designed primarily 

for the radiotherapists involved in the treatment of tho§# 

neoplasms, and may be used as an auxi l iary textbook for those 

preparing for the txaaination in radiotherapy* 

У 
Цель настоящей работы - представить'пришдеш'радиотерапии 

больных раком полости рта, горла, ярлносовой пазухи к гортани, 
применяющиеся в Институте онкологии,в Кракове. Работа, лредна- • 
значена 'з ОСЙОЗНОМдля'враией-радиотерапевтов, лракгачески 
занкмаэтгцихся облучением больных раком полости рта, горла, при-
носозой пазухи и гортани, может-, также служить пособием для вра¬ 
чей, готовящихся к экзамену по специальности з области радио¬ 
терапии. • . 
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HAEIOTERAPIA NOWOTWOREM JAUY USTNEJ 

Charakterystyka 
Obszar jamy ustnej określony według Międzynarodowej Unii 

Przeciwrąkowej składa się 2 wewnętrznej powierzchni policzków, 
dziąseł, podniebienia twardego, dna jamy ustnej i dwóch trzecich 
przednich części języka. 

najczęstszym nowotworem złośliwym rozwijającym się w terenie 
jamy ustnej jest rak płaskonabłonkowy. Stanowi onok, 90% nowotwo¬ 
rów złośliwych tej okolicy* Nowotwór ten cechuje się średnią pro-
mienioczułością. 

Pozostałe, rzadziej występujące w terenie jamy ustnej nowo¬ 
twory można podzielić z punktu widzenia radioterapeuty na dwie 
grupy: 

1* Nowotwory o niskiej promlenioczułosci: rak gruczołowy, 
czerniak, mięsaki tkanek miękkich /oprócz zarodkowych postaci 
mlęsniako-mięsaka prążkowanokomórkowego/. 

2* Nowotwory o wysokiej promienioczułości występują w terenie 
jamy ustnej bardzo rzadko. Należy tu zaliczyć przede wszystkim 
nowotwory układu chłonnego i zarodkową postać mięsniako-cięsaka 
prążkowanokomó rkowego• 
II» Pro/ril szerzenia • 

Bak płaskonabłonkowy jaoy ustnej szerzy się miejscowo nacie¬ 
kając otaczające tkanki oraz przerzutuJe przede wszystkim do dcoli-
cznyeh węzłów chłonnych. Przerzuty odległe występują późno, w okre¬ 
sie znacznego zaawansowania choroby* 

Jama ustna jest łatwo dostępna badaniu, wobec czego określe¬ 
nie miejscowego zasięgu nowotworu nie natrafia na większe trudności. 
Zwykle dużo trudniejsza jest ocena stanu węzłów chłonnych. Typowe 
kierunki spływu chłonldL z terenu jamy ustnej przedstawiają się 
następująco: 

1. Sluzówka policzka - węzły podżuehwowe i podbródkowe, górna 
część śluzowkL jamy ustnej -węzły przedmałzowinowe i węzły przyusz-
nicze. 



2* Zewnętrzne powierzchnia dziąseł - vęzły podżuchwowe 
i podbródkowe. • 

3 . Wewnętrzna powierzchnia dziąseł - węzjty szyjne głębokie 
górne » przede wszystkim węzeł szyjno • dwubrzcrfcowy. 

U, Tylna część dziąseł /okolica poza zębami trzonowymi 
"trójkąt pczatrzonowy"/ - węzły podzucłiwwft i węzły szyjne głębokie 
górne* 

5. Pjswdnia część db* 3«ray ustnej - węzły podżuchwowe i rza-
-dzlej węzły połwStffcPWft. 

tu T-ylna część dna jamyustnej - węzły szyjne głębokie górne, 
przede wszystkim węzeł szyjno-dwubrzućcowy i węzły leżące w okolicy 
rozwidlenia tętnicy szyjnej* 

7» Podniebienie twarde - węzły szyjne głębokie górne. 
8. Język posiada najbogatszą sieć naczyń chłomyych ••» główny 

spływ chłonki z 2/3 części przednich języka kieruje s ię do węzła 
szyjno-dwubrzuścowego, ale ró.mież nogą być zajęte węz*y podżuchwo¬ 
we i dolne szyjne. Przerzuty rcka języka występują v ólroło 10>» 
przypadków po stronie przeciwnej do ogniskr yiejvotnego. 

III . Wybór metody 1 taktyki leczer.ig 
1• W przypadkach niezaawensowanego raka płesko^abłorfrcwsgo 

jamy ustnej podstawowyai metodami leczenia są curieterspia i chi-
. rurgia. Jednak tylko niewielki odsetek chorych Iwelifllosje się 

do tego leczenia* 
Leczenie aaproraienienien od zewnątrz jest wskazane: 

- w przypadkach •// których doszczętny zabieg operac/jny Jest nieno-
żliwy ze względów technicznych lub jest połączony ze zbyt wielkim 
okaleczeniem choi«go. Przeciwwskazaniem do leczenia chirurgicznego 
mogą być również vjiieruchomione w stosur'^a do podłoża, przerzutowo 
zmienione węzły chłonne, 
- w przypadkach w których cu.ieteranią ze względów technicznych 
byłaby utrudniona ze względu na rozległość nowotworu lub nieregu¬ 
larny kształt nacieku. 

Decyzja dotycząca wyboru metody leczenia powinna być podej¬ 
mowana zespołowo przez odpowiednich specjalistów. 

2* Typowa dawka na guz w radykalnym leczeniu piaskonabłonko-
wego raka jamy ustnej w przypadkach w których objętość napromienia¬ 
nego bloku tkanek nie przekracza 350 - 400 ern̂  wynosi 6 000 redów/ 
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24 frakcje/5 tygodni. W rasie konieczności napromieniania rozleglej-
szego bloku tkanek dawkę 6 000 radów frakcjonujemy w czasie 6-7 
tygodni* W razie potrzeby stosujemy dodatkowe napromienianie 
utrzymującego alf po podaniu typowej dawki nacieku nowotworowego 
do dawki ok. 7 000 radów. 

Obszarem wymagającym napromieniania wysoką dawką jest badalny 
klinicznie naciek nowotworowy wraz z marginececi tkanek zdrowych 
wynoszącym przynajmniej 1 cm /jeżeli można dokładnie określić 
granicę nacieku np. w terenie śluzówkL policzka/albo przynajmniej 
2 ca, jeżeli dokładne określenie granicy nacieku jest trudniejsze, 
np* w terenie języka* 

Leczenie okolicznych węzłów chłonnych prowadzimy tylko wtedy, 
jeżeli są one klinicznie zmienione przerzutowo* Należy jednak pod¬ 
kreślić, ze ze względu na anatomię leczonego terenu najbliższe 
węzły chłonne zazwyczaj znajdują się w obszarze wysokiej dawki 
wraz ze zmianą pierwotną* 

3« W wielu przypadkach miejscowo zaawansowany rak jamy ustnej 
powoduje znaczne upośledzenie stanu ogólnego, związane przede 
wszystkim z upośledzeniem w odżywianiu. Typowy chory na zaawansowa¬ 
nego raka jamy ustnej to przewlekł}' alkoholik, palący duże ilości 
papierosów, z zaniedbana stanem uzębienia, często ze współistnie¬ 
jącą gruźlicą* Dlatego bardzo ważnym elementem jest wybór taktyki 
postępowania* Nadmiernie radykalne leczenie chorych na zaawansowa¬ 
nego raka jamy ustnej w złym stanie ogólnym pov?oduje zwykle tylko 
powiększenie dolegliwości związanych z.nowotworem o dolegliwości 
spowodowane odczynem popromiennym* Odpowiednio poprowadzone le¬ 
czenie paliatywne może spowodować znaczną poprawę stanu chorego, 
w niektórych przypadkach nawet umożliwiającą przeprowadzenie 
leczenia radykalnego* Dlatego w planowaniu leczenia napromienianiem 
chorych na zaawansowanego raka jamy ustnej szczególną rolę odgrywa 
leczenie z planowaną przerwą/"split-fcourse irradiation"/. 
W instytucie Onkologii w Krakowie stosujemy w tych przypadkach 
dawkę 2 000 radów A frakcje/4 dni. 



W przypadkach zmian położonych powierzchownie dawkę 2 000 radów 
podajemy na jedno pole wlotowe, w przypadkach gaza położonego 
głębiej napromieniamy dna przeciwstawne pola wlotowe i obliczany 
dawkę w połowie odległości pomiędzy polami* 

W razie uzyskania poprawy powtarzany taką samą dawkę jeszcze 
1 do 2 razy w odstępach 4-6 tygodni. W nielicznych przypadkach 
po 1 serii napromieniania dawką 2 000 radów uzyskuje się znacznego 
stopnia regresję nowotworu, umożliwiającą przeprowadzenie bardziej 
radykalnego leczenia. 

4. Napromienianie pooperacyjne chorych na raka jacy ustnej 
jest uzasadnione w przypadkach w których zabieg był niedoszczętny, 

5» U chorych na nowotwory jeay ustnej o niskiej prosienio-
c-zułości metodą z wyboru jest leczenie chirurgiczne, Baprcnienin-
nie jest uzasadnione w przypadkach zabiegów niedoszezstnych oraz 
jako leczenie paliatywne chorych nie kwalifikujących się do leczenia 
chirurgicznego. Wybór obszaru wymagającego leczenia i dawki jak 
w przypadkach raka płaskonabłonkowego. 

6* U chorych na nowotwory jaiay ustnej o wysokiej prccłieriio-
czułości metodą z wyboru jest napromienianie od sewnątrz, U tych 
chorych należy napromieniać oprócz ogniska pierwotnego również 
i układ chłonny szyi, niezależnie od tego, czy węzły chłonne 
są klinicznie zmienione przerzutowo czy nie. 2ypowa dawka v tych 
przypadkach wynosi 5 000 radów/25 frakcji. 
IV. Techniki teleradipterapii 

1. Radykalne napromienianie abwodowo położonych zmian 
w terenie jamy ustnej. 

1.1. Wskazaniat naproaienianie nowotworów o średniej i nis¬ 
kiej proiaienioczułości położonych w terenie ślucówki policzków, 
przedniej części dziąseł i dna jamy ustnej. 

1«2. Warunki leczeniai terapia megawoltowa. &«& pola wlotowe, 
skrzyżowane najczęściej pod kątea prostym. 

Wielkość pól wlotowych jak również kąt przecięcia osi . . 
głównych obu wiązek jest ustalana indywidualnie dla każdego 
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chorego, prside wszystkim na podstawie badania klinicznego, oraz 
badania radiologicznego, najlepiej prey pomocy symulatora* 
Ułożenia chorego w pozycji leżącej na wznak, z indywidualnie 
wymodelowaną maską osłonową na twarzy. W rasie potrzeby ochrony 
niezagrożonych przez nowotwór części jamy ustnej stosujemy napro¬ 
mienianie * sałotonym pomif dsy zębami korkiem lub wkładem wymodelo¬ 
wanym te stensu* 

Kierowanie wiąikii dla wiąski bocKoej: centrator osiowy. 
Dla wiązki przedniejt pasek papieru przechodzący przez punkty 
środkowe obu pól /przyklejony do maski/, uatawia się prostopadle 
do powierzchni stołu /rysunek 1/. 

i 
Bys»1> Ujbżenie chorego prey napromienianiu pola przedniego: 
przyklejony do maski pasek papieru ustawia się prostopadle 
do powierzchni stołu za pomocą ekierki. 

Haste, pnie snop świetlny centratora świetlnego imitujący 
wiązką promieniowania kierujemy prostopadle na wycie.te w maaoe 
pole przednie* 

1.3. Dawkowanie: dawka wlotowa na pole przednie prseohodsące 
przez nieobjętą przez naciek nowotworowy wargę, nie po¬ 
winna przekraczać 2 $00 radów* Posoetałe dawki wlotowe obliczane 
indywidualnie. Dawka na gust 6 000 radów frakcjonowana w ezasie 
$-6-7 tygodni w zależności od rozległości napromienianego terenu 
/bysunek 2/« 

: 11.. 



Bgrs*2* Boskład izodoz przy napromienianiu raka jamy ustnej dwoma 
wiązkami skrzyżowaByoi pod kątem 90°. 

V każdym przypadku, jeżeli po podaniu dawki 6 000 radów 
stwierdzany utrzymywanie się nacieku nowotworowego należy dodat¬ 
kowo napromieniać zsiniejszone r>ole do dawki na gaz 6 500 - 7 500 
radów w zależności ód stopnia regresji Ro\wtworu i nasilenia 
odceynu popromiennego* 

2* Szczególny przypadek stanowią zmiany położone w terenie 
•lusówki policzka, kwalifikujące się do napronieniania elektronami. 
Dawka na guz: 6 000 radów/30 frakcji/5-6 tygodni. 

3* Radykalne naproaienianle zmian położonych centralnie 
w terenie jamy ustnej* 

3*1. Wskasanie,: nowotwory o średniej i niskiej promienio-
esułoaci umiejscowione w tylnych częściach dziąseł i dna jamy 
ustnej, podniebienie twarde, język* 

3»2» Warunki leczenia: terapia megawoltowa. Trzy pola 
wlotowe) dwa przeciwstawne pola boczne i pole przednie* 



Kąt przecięcia pomiędzy osią wiązki przedniej, a wspólną osią 
obu wiązek bocznych wynosi 90 . Większość pól określana indywi¬ 
dualnie dla każdego chorego na podstavie badania klinicznego 
i radiologicznego, najlepiej z zastosowaniem symulatora, 
/fcysunek 3/« 

85-95% 

35-G5V. 

Bys*3» Rozkład izodoż przy napromienianiu raka jamy ustnej albo 
raka gardła trzecia wiąskami: zwykłą wiązką przednią i dwoma 
sklinowanyad. przeciwstawnymi wiązkami bocznymi* 

Ułożenie chorego 1 zasady kierowania wiązek jak przy poprzed¬ 
niej technice* 

3*3* Dawkowanie: jak przy. poprzedniej technice* 
4. Radykalne napromienianie nowotworów o wysokiej promienio-

esułoaci umiejseovriajych w jamie ustnej - technika jak przy napro¬ 
mienianiu tych nowotworów umiejscowionych w gardle /str,18 /. 

5« Napromienianie pali&tywne: 
- w przypadkach zmian położonych obwodowo jedno pole wlotowe, 
- w przypadkach zmian położonych centralnie dwa przeciwstawne 
pola wlotowe. 
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Dawka i sposób frakcjonowania w leczeniu paliatywnya zostały 
omówione w rozdzl?.le dotyczącym wyboru metody i taktyki leczenia 
/str.4/. 
V. fiffffadv o p i e VI rim cHoiTfff 

1* Przygotowanie chorego: 
- leczenie ewentualnego współistniejącego stanu zapalnego, sanacja 
uzębienia, • 
- pobrani«^rozma«u;naftŁeku nowotworowego w celu oznaczenia anty-

„Jwfcogramu. . ' 
2 . Odczyn popromienny: 
2 . 1 . Objawy: zapalenie błony śluzowej w napromienianym terenie . 

Zjgjcie pod koniec pierwszego tygodnia leczenia występuje zaczerwie¬ 
nienie , obrzęk i nalot włóknLka w terenie nacieku nowotworowego 
/"tumorit is"/ . W drugim tygodniu napromieniania występują zaburze¬ 
nia w odczuwaniu smaku przyjmowanych pokarmów, ból w jamie ustnej 
nasilający s i ę przy spożywaniu pokarmów, uczucie zalegania ś l iny 
w jamie ustnej i gardle. 

2.2* Rozpoznanie: dokładne oglądanie jamy us tne j , gardła 
i krtani u każdego chorego 2-3 x w tygodniu w czasie leczenia . 

2 . 3 . Zapobieganie! 
- leczenie ewentualnego współistniejącego stanu zapalnego, 
snnacja uzębienia przed rozpoczęciem napromieniania, 
- bardzo dokładne przestrzeganie zasad higieny jamy ustnej: kilka¬ 
krotne płukanie jamy ustnej w ciągu dnia roztworem odkażającym 
/woda utleniona, nadmanganian potasu/, zwłaszcza po każdym posił¬ 
ku. Zakał palenia tytoniu, alkoholu, odpowiednio ułożona d ie ta . 

2.4« Postępowanie: 
- salicylaty, leki przeciwbólowe, 
- dieta półpłynna w rasie nasilenia się bólu przy połykaniu, 
- w rasie nasilenia odczynu antybiotyk według antybiogramu, 

wysokości dawki dzieooej na guz do 150-180 radów. 
-• przy bardłiej nasilonym odczynie przerwa w napromienianiu 



itualn* odżywianie pozajelitowe / n intravenous hyperalimentatiou"/. 
Po wznowieniu leczenia napromienianiem wskazane jest na ogół 
stosowanie mniejszych dawek jednorazowych, wynoszących zwykle 
150 - 180 radów. 

2.5, Pódne następstwa leczenia: 
- wysycbf vie błony śluzowej: csęste przepłukiwanie jamy ustnej 
roztworem soli fizjologicznej, picie płynów w czasie posiłków, 
czasem są pomocne leki rozszerzające naczynia obwodowe /np» 
pridazol/» 
• próchnica zębów jest spowodowana przede wszystkim hypo albo 
asialią i zmianami w składzie śliny; Leczenie zachowawcze; 
Wskazania do usuwania zębów należy stawiać z dużą ostrożnością, 
zawsze pod osłoną antybiotyków. Istnieją próby zapobiegania 
popromiennej próchnicy zębów poprzez stosowanie płukania roztwo¬ 
rami /; zawierającymi fluorek sodu, 
- obrzęk okolicy podbródkowej* tzw. "podgardle", jest spowodowany 
zastojem chłonki w związku z popromiennym uszkodzeniem naczyń 
limfetycznych* Obrzęk tej okolicy, pod warunkiem, że nie towarzyszą 
mu inne objawy nie ma większego znaczenia i nie wymaga leczenia. 
Chorzy są jednak zwykle zaniepokojeni obrzękiem; W tej sytuacji 
lekarz powinien uspokoić pacjenta,, wyjaśniając mu istotę tego 
objawu. 

2,6. Powikłania: 
- martwicze owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej. Wcześnie 
rozpoznana martwica ograniczona do tkanek miękkich zwykle poddaje 
się leczeniu zachowawczemu: wysokie dawki antybiotyków według 
oznaczonego antybiogranu, staranne przestrzeganie higieny jamymst&ej 
/•według zasad podanych powyżej/, odpowiednia diet?. Miejscowo 
stosujemy kilka razy dziennie /po posiłku i dokładnym wypłukaniu 
jamy ustnej/ przymoczki z mazidła o składzie: 

Hydrocortisoni 0,3 
Neomycini pulv. 
Zinci oxydati 1,5 
Distreptasi pulv. pro inj. fl II 
Glycerin! 5*0 
Ung. glywrixii ad 35,0 

Ponadto podaje«y w razie potrzeby leki przeciwbólowe. 
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- popromienne martwica kości, przede wszystkim żuchwy zwykle wystę¬ 
puje u chorych,u których nie przeprowacizono odpowiedniej sanacji 
uzębisnia przed leczeniem napromienianiem albo u chorych,u których 
po napromienianiu wykonano ekstrakcję zębów* Leczenie: chirurgiczne 
usunięcie w szerokich granicach oartwiczo zmienionej kości z na¬ 
stępowym podawaniem wysokich dawek antybiotyków* Zachowawcze le¬ 
czenie martwicy kości nie ma wlę.l::2ych szans powodzenia. 



RADIOTERAJTA. HOWOTWOBÓW GABDU 

Według KŁędzynarodowj Unii Przed wrakowej gardło składa ai? 
x następujących części anatomicznych! 

1* Hoeowa część gardła /ściana tylnegorba, ściany boczne, 
górna powierzchnia podniebienia miękkiego/. 

2, Ostna część gardła /1/5 tylna część języka* dołek nagło¬ 
śniony, przednia powierzchnia nagłośni, migdałki i łuki podnie-
bienne, tylna ściana ustnej części gardła, dolna powierzchnia 
1 języczek podniebienia miękkiego/. 

3» Krtaniowa część gardła /zachyłek groszkowaty, okolica 
posapierścienna, • tylnaściana krtaniowej części gardła/. 

W bezpośrednim sąsiedztwie gardła, 22a stosunkowo niewielkiej 
przestrzeni /gardło ma ok. 12 cm długości i 5 ca szerokości/ 
mieści eię dużo ważnych struktur anatomicznych, podatnych na usz¬ 
kodzenia popromienne. Kależy tu wyatianió oczy i nerwy wzrokowe, 
pień nózgu i rdzeń kręgowy, żuchwę i' krtań* V terenie gardła mogą 
rozwijać się nowotwory o różnym utkaniu histologicznym, cechujące 
się różną promiehioczułośoią, dynamiką wzrostu i drogami szerzenia. 
Z punktu widzenia radioterapeuty nowotwory gardła można podzielić 
na 3 grupy* 

1. Nowotwory o średniej promieniocżułościt należy tu zaliczyć 
raka płaskonabłonkowego o wysokim stopniu zróżnicowania, który 
stanowi ok* AO% nowotworów nosowej i ustnej części gardła 
i ok* 85£ nowotworów krtaniowej części gardła* Siatkowiak plazma-
tyczny /plasmocytóma/ rozwijający się jako pierwotny nowotwór 
w terenie górnych odcinków przewodu pokarmowego i dróg oddechowych 
cechuje się często średnią promienioczułością 1 wymaga leczenia 
wysokimi dawkami promieniowania, takimi jak stosowane w przypadkach 
raka płaakonabłonkowego* 

2* Iowotwory o niskiej promienioczułościt rak gruczołowy, 
częrniak, mięsaki tkanek miękkich. Szczególną postacią nowotworu 
rozwijającego się w tej okolicy jest rak gruesołówo-torbielowaty 



/cylindroma, carcinoma adenoides oysticum/, który cechuje się 
tendencją do szerzenia wzdłuż nerwów w kierunku podstawy czaszki, 
len kierunek szerzenia się raka gruezołowo«torbielowat«go 
nalety uwzględnić przy planowaniu leczenia* W terenie nosowej 
części.' gardła spotykany się z naciekaniem przez nowotwory 
rozwijające się w terenie kości: strunisJe, czaszkogarćlekj 
nowotwory kośeiepoehodne* Naczyniakovfł<5to4«k aosowej części gar¬ 
dła /fibroma Juvenile/ J#et szczególnym nowotworem rozwijającym 
się w wieku młodzieńczym, przede wszystkim u chłopców. 

3* Nowotwory o wysokiej promienioezułośei: nowotwory 
układu chłonnego, raki płaskonabłonkowe wywodzące się z nabłonka 
pokrywającego tkankę chłonną pierścienia Wałdeyera, tj, carcinoma 
transitional* i lymphoepithelioma, inne nisko zróżnicowane nowo-
tsrory pochodzenia nabłonkowego /carcinoma soli dum, carcinoma 
anaplasticum/, zarodkowa postać Aięśniako-aię6ak& prążkowano-
^komórkowego. 
II. Djńfi. szerzenia 

1* Nowotwory nosowej części gardła szerzą ślę miejscowo 
naciekając sąsiednie struktury anatomicznej 
- do przodu: w kierunku jamy nosa, zatok sitowych, zatoki 
szczękowej* Nowotwory nosowej części gardła mogą naciekać wyrostki 
skrzydłowate kości klinowej oraz szerzyć się w kierunku przedniej 
jamy czaszki poprzez blaszkę sitową albo w kierunku oczodołu 
poprzez otwór klinomo-podniebienny, dół skrzydłowo-podnlebienny 
i szczelinę oczodołową dolną. Niedokładne albo błędne określenie 
praedniej granicy naoieku jest dość częstą przyczyną "błędu 
geograficznego" w planowaniu leczenia napromienianiem nowotworów 
nosowej części gardła. Bardzo pomocne w określeniu zasięgu 
nowotworu w kierunku przednia są badania radiologiczne: osiowe 
zdjęcie podstawy czaszki i zdjęcie boczne centrowane na nosową 
część gardła* Kle należy również zapominać o rynoskopii przedniej.; 
- do dołu, w kierunku ustnej części gardła, 
- do boku, w kierunku przestrzeni przygardłowej, a «właa»c«a ' 



pozarylcowej ; części przestrzeni przygardłowej. Naciekanie 
pozalrylcowej części przestrzeni przygardłowej, poprzez którą 
przebiegają tętnica i ±ylm. ssyjna wewnętrzna, IX, X, XI, i XII 
nerw czaszkowy oraz szyjny odcinek nerwu współczulnego manife¬ 
stuje się objawami neurologicznymi typu zespołu Villareta. 
Najczęstszą przyczyną wystąpienia tego zespołu są przerzuty 
do węzłów chłonnych znajdujących się w przestrzeni przygardło-
wej. Naciekanie przedniej, przedrylcowej ] części przestrzeni 
przygardłowej jest rzadsze i występuje w okresie znacznego 
zaawansowania* Klinicznym wyrazea nacieku nowotworowego tej 
okolicy jest azczękościsk, spowodowany naciekaniem mięśnia 
skr-sydłowego wewnętrznego* Bardzo rzadko nowotwory nosowej 
części gardła szerzą się wzdłuż trąbki Eustachiusza. 
- do góry, w stronę środkowego dołu czaszki poprzez zatokę 
klinową lub częściej poprzez otwór poszarpany* Nowotwór szerzą¬ 
cy się na podstawie czaszki w tym kierunku c&ęsto powoduje uszko¬ 
dzenia przebiegających tam nerwów czaszkowych* VI. III, V, IV 
i niekiedy II, powodując wtedy objawy neurologiczne typu zespołu 
Jacoda, 

Przerzuty do węzłów chłonnych szyjnych występują u ok. 505* 
chorych na dojrzałego raka płaskonablonkowego. u 75# chorych 
na nisko-zróżnicowanego raka i raki wywodzące się z nabłonka 
przejściowego oraz u ok. 80JJ chorych na nowotwory układu chłon¬ 
nego gardła. Węzły szyjne głębokie grupy górnej, często po obu 
stronach szyi. stanowią najczęściej zajętą przez przerzuty 
grupę Yf^ziótu Korelacja pomiędzy wielkością ogniska pierwotnego 
a stopniem zajęcia przez przerzuty węzłów chłonnych jest mała, 
w wielu przypadkach przerzuty do węzłów są pierwszym objawem 
choroby. 

Przerzuty odległe /płuca; wątroba, kości, odległe węzły/ 
rozwijają się u ok, 30£ chorych na niskozróżnicowane postacie 
raka, rzadko u chorych na dobrze zróżnicowanego raka nosowej 
części gardła* 
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2* Nowotwory ustnej części gardła mogą szerzyć się w następują¬ 
cych kierunkach: 
- do góry w kierunku nosowej części gardła, 
- do przodu: w kierunku ku górze* naciekając podniebienie, lub 
bardziej ku dołowi naciekając język, dno jamy ustnej, błonę śluzową 
policzków, 
- do bokuJ w kierunku przestrzeni przy gardłowej. Występują wtedy 
podobne objawy jak w przypadku naciekania przestrzeni przygardłowej 
przez nowotwory nosowej części gardła* Jednak ze względu na odmien¬ 
ne ukształtowanie przestrzeni przyjard$?>wej na tej wysokości w przy¬ 
padkach raka ustnej c*f^Ł gardła częściej spotykamy się z ob jaraiai 
naciekania-fezęści pssedrylcowfejj /szczękościsk/ aniżeli części poza-
rylcowej /o"bjawy uszkodzenia czterech ostatnich nerwów czaszkowych 
i zesjjói 4fcrnera/» 
- do dołu, w kierunku krtaniowej części gardła i krtani, 
- naciekanie w kierunku tylnym, tj. kręgosłupa szyjnego jest zja¬ 
wiskiem wyjątkowo rzadkim. 

Częstość występowania przerzutów do regionalnych węzłów 
chłonnych jak również przerzutów odległych i ich lokalizacja 
jest podobna jak w przypadkach nowotworów nosov/ej części gardła. 

3« Nowotwory krtaniowej części gardła szerzą się w następują¬ 
cych kierunkach: 
- do góry* w kierunku ustnej części gardła, 
• do przodu, naciekając krtań, 
- do bokus nowotwory zachyłka gruszkowatego naciekają chrząstkę 
tarczową i tarczyc?, nowotwory okolicy poaapierściennej szerzące 
się w kierunku bocznym naciekając nerw zwrotny, powodując jedno¬ 
stronne porażenie mięśni krtani, 
- do dołu, w kierunku szyjnego odcinka przełyku* 

Podobnie jak w przypadkach nowotworów ustnej części gardła, 
naciekanie kręgów szyjnych jest bardzo rzadkie. Niemniej jednak 
należy pamiętać, że nowotwory okolicy pozapierściennej i tylnej' -
części gardła mogą naciekać przestrzeń pozagardłową, znajdującą .się 
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pomiędzy tylną blaszką powięzi gardłowej a powięzią przedkręgową 
szyi* Naciekanie przestrzeni pozagardłowęj uwidacznia się na 
bocznym zdjęciu szyi z kontra*ten barytowym jako "odsunięcie" 
krtaniowej części gardła i ewentualnie szyjnego odcinka prze¬ 
łyku od kręgosłupa* Stwierdzenie tego objawu ma duże znaczenie 
dla prawidłowego zaplanowa&ia leczenia* 

Większość nowotworów krtaniowej części gardła ma utkanie 
wysoko zróżnicowanego raka płaskonabłonkowego* W związku z tym 
najczęstszym umiejscowieniem przerzutów są regionalne węzły 
chłonne* to jest węzły szyjne głębokie* a najczęściej węzeł 
szyjno-dwubrzuścowy* 

XII* Wybór metody i t»^tyki Iecz»n1a 
1* U chorych na nowotwory o średniej"i wysokiej promienio¬ 

czułości. umiejscowione w terenie nosowej i ustnej części 
gardła metodą z wyboru jest leczenie napromienianiem od zewnątrz. 
W przypadkach nowotworów o niskiej promienioczułości należy zaw¬ 
sze rozważyć możliwość leczenia skojarzonego, polegającego na 
chirurgicznym usunięciu guza z następowym napromienianiem* 
Kutynowe napromienianie ohorych po tego typu zabiegach jest uza¬ 
sadnione trudnościami w doszczętnym usunięciu nowotworów umiejsco¬ 
wionych w terenie trudno dostępnym dla chirurga. Obszar wymaga¬ 
jący napromieniania zależy od histologicznego utkania nowotworu 
.i stanu regionalnych węzłów chłonnych: 
- w przypadkach nowotworów o niskiej i średniej promienioczułości 
bez przerzutów do węzłów można.ograniczyć się do napromieniania 
tylko ogniska pierwotnego* terenem wymagającym napromieniania 
wysoką dawką jest cała nosowa część gardła* a w przypadkaoh 
nowotworów ustnej części gardła naciek nowotworowy wraz z 2 cm 
marginesem otaczająoych tkanek* Należy jednak podkreślić* ze tego 
typu postępowanie /zwłaszcza w przypadkach raka płaskonabłonko-
wego/ jest uzasadnione tylko wtedy, jeżeli rozpoznanie wysoko 
zróżnicowanego nowotworu zostało wyrazie sprecyzowane przez 



doświadczonego histopatologa oraz jeżeli istnieją warunki prowadzę* 
nia odpowiednio częstych badań kontrolnych po leczeniu. We wszyst¬ 
kich innych praypadka-eh bezpieczniej jest napromieniać układ 
chłonny szyi; 
- w przypadkach nowotworów o średniej promienioczułoścl z prze¬ 
rzutami do węzłów chłonnych szyjnych oraz we wszystkich przypadkach 
nowotworów o wysokiej promienioczułośei napromieniamy obustronnie 
układ chłonny szyi* W przypadkach nowotworów o niskiej promienio-
czułości metodą z wyboru w leczeniu przerzutów do węzłów szyjnych 
jest wycięcie układu chłonnego ssyi . Należy jednak rozważyć możli¬ 
wość leczenia chirurgieanego przerzutów do węzłów szyjnych rów¬ 
nież i u chorych na raka płaskonabłonkowego nosowej i ustnej części 
gardła, zwłaszcza w przypadkach niepowodzeń napromieniania węzłów, 
pod warunkiem wyleczenia ogniska pierwotnego. 

2« Wybór metody leczenia u chorych na raka krtaniowej części 
gardła zależy od umiejscowienia i zaawansowania nowotworu: 
- u chorych na- raka tylnej ściany gardła metodą z wyboru jest 
napromienianief 

- u chorych na raka zachyłka gruszkowatego postępowanie jest po¬ 
dobne jak w przypadkach raka krtani: niezaawansowany i umiarkowanie 
zaawansowany rak zachyłka gruszkowatego kwalifikuje się do napro¬ 
mieniania. U chorych na zaawansowanego raka zachyłka gruszkowatego, 
powodującego unieruchomienie połowy krtani, rozlegle naciekającego 
krtań lub ściany gardła lub któremu towarzyszy znaczny obrzęk fał¬ 
dów nalewkowo-nagłośniowych albo nalewkowo-gardłowych napromienia¬ 
nie nie ma większych szans powo lżenia. V tych przypadkach metodą 
z wyboru jest leczenie skojarzone: wycięcie gardła połączone 
zaz««yc2aj z częściowym lub całkowitym wycięciem krtani i węzłów 
chłonnych szyjnych, z następowym napromienianiem, U chorych 
na bardzo zaawansowanego raka zachyłka gruszkowatego, nie kwalifi¬ 
kujących się do leczenia ohirurgicznego, należy rozważyć celowość 
ewentualnego paliatywnego napromieniania, 
- u chorych na niesaawansowanego raka okolioy okolicy pozapier-
ściennej teoretycznie najlepszą metodą leczenia jest chirurgia,' 
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ewentualnie skojarzona z napromienianiem* V praktyce jednak 
ze względu na zaawansowanie procesu nowotworowego prawie wszyscy 
chorzy na raka okolicy poz*pierściennej są napromieniani od 
zewnątrz; 
- u chorych na wysoko promienioczułe nowotwory krtaniowej części 
gardła metodą z wyboru jest napromienianie* 

3. W>bór taktyki radioterapii chorych na raka gardła jest 
uzależniony przede wszystkim od stanu ogólnego chorego* 
Napromienianie radykalne g&rdła Jest z reguły połączone z obciąża¬ 
jącym chorego odczynem popromiennym* Podejmowania takiego leczenia 
jest uzasadnione tylko w przypadkach, w których istnieją szansę 
przeprowadzenia pełnego leczenia /patrz rozdział "Jama ustna" 
str. 3/. 

4* U choryoh na naczyniako-włókniaka nosowej części gardła 
/angiofibroaa naeopharynei'tflbroma juvenile/ stosujemy dawkę 
3 000 radów na guz w 15 frakcjach w czasie 3 tygodni* Dawka 3 000 

. radów w czasie 3 tygodni nie jest dawką niszczącą.komórki nowotwo¬ 
rowe, powoduje jednak uszkodzenie śródbłonka naczyń nowotworu* 
Wskutek uszkodzenia naczyń dochodzi do zmian troficznych w tkan¬ 
ce nowotworowej* Wyrazem tych zmian jest powolna regresja guza* 
która może zaznaczyć się dopiero po kilku miesiącach po zakończe¬ 
niu napromieniania i przebiegać jeszcze w przeciągu, kilku lat. 
Znajomość tego faktu ma podstawowe znaczenie w postępowaniu kil-
uicznym, gdyż często wobec braku szybkiego efektu radioterapii 
chorzy są kwalifikowani przez niecierpliwych lekarzy do rozległych 
zabiegów chirurgiosnych lub powtórnego napromieniania* Powtórne 
napromienianie taką samą dawką lub leczenie chirurgiczne jest 
uzasadnione tylko w przypadkach wyraźnej progresji klinicznej 
nowotworu* 

5. U chorych na ziarniniaks Wegenera /granuioma Wegeneri/ roz¬ 
wijającego się najczęściej w terenie jamy nosowej, jamy ustnej 
i gardła stosujemy leczenie napromienianiem dawką 2 000 radów/ 
10 frakcji/2 tygodnie* Napromienianie powinno być skojarzone 
z leczeniem chemicznym oras podawaniem kortykosterydów /najlepiej 
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metyloprednisolonu/ i antybiotyków /najlepiej penicyliny dożylnie/ 
w wysokich dawkach* 

1» Radykalne napromienianie nowotworów p niskiej i średniej 
promienioezułości umiejscowionych w nosowej i ustnej części 
gardłe. 

1»1* Wskazania: nowotwory o średniej i niskiej promienio-
czułości umiejscowione w nosowej i ustnej części gardła, bez 
przerzutów do węzłów chłonnych* 

1*2* Warunki leczenia i dawkowanie: jak przy radykalnym 
napromienianiu zmian położonych centralnie w terenie jamy 
ustnej / str» 6 /• 

2* Radykalne napromienianie nowotworów o wysokiej promienio-
czułości nosowej i ustnej części gardła* 

2,1* Wskazania: nowotwory o wysokiej promienioczułości 
umiejscowione w terenie nosowej i ustnej części gardła* Podobną 
technikę leczenia można stosować również u chorych na nowotwory 
nosowej i ustnej części gardła o średniej i niskiej promienioczu¬ 
łości z przerzutami do węzłów szyjnych. 

2.2. Warunki leczenia: terapia megawoltowa. Dwa przeciwstawne 
pola boczne obejmujące przynajmniej całą przestrzeń nosowej i 
vrfcnej części gardła* Teren napromieniany wysoką dawką powinien 
obejmować naciek stwierdzany badaniem klinicznym i radiologi¬ 
cznym} wraz z 2 cm marginesem tkanek zdrowych* II każdym przypad¬ 
ku konieczna jest radiologiczna lokalizacja i weryfikacja napro¬ 
mienianego terenu gardła* najlepiej przy pomocy symulatora. 
Należy przy tym uważać, aby w terenie napromienianym nie znalazł 
się szyjny odcinek rdzenia kręgowego* 

Ułożenie chorego: w pozycji na wznak* z głową wyprostowaną* 
?rzy napromienianiu pól bocznych aparai jest ustawiany pod kątem 
+ i - 90 « Stosowane dawniej napromienianie wiązką kierowaną ' -
pionowo na chorego z głową skręconą na bok prowadzi do krzyżowania 



Alf masek w terenie kanału kręgowego, co etwarza sagrozenie 
«Łfskisł ponikłaolani |>©p«wsiennymi# Dla dokładniejssego kiero¬ 
wania wiązek bcsanych Jest poaoony oentrator osiowy //Rysunek 4/. 

8ye, 4. Schemat uioienia chorego i pól wlotov^yeh bocanyeh 
prsy napromienianiu chorych na wysoko proaLenioozułe nowotwory 
nosowej i ustnej cscści gardła. 

» celu napromieniania układu chłonnego ssyi stosujemy 
jedno pole wlotowe, obejmujące teren od wcięcia nosttei do re.-
mienia *uchwy» Chory leży na wsnak s głoną maksymalnie odgiętą 
do tyłu, z położonym pod barlo. woreczkiem piasku. 
Krtań osłaniamy bloczkiem ołowianym /fcysunek 5/. 

Rys»5» Schemat granic pola i ułoienia ohorego p r ^ napromienia, 
niu pola szyjnego praedniego. 

często sdarza się, ze teren bocznych pól wlotowych 
częściowo pokrywa się z terenem napromienianym od przodu. 



Sla uniknięcia ewentualnego przedawkowania aozna stosować 
przy napromienianiu pola przedniego osłonę bloczka*! ołowianymi 
części pól bocznych^ jednak tylko wtedy, jeżeli w osłanianym 
terenie nie znajdują się zmienione przerzutowo węzły chłonna* 
Dość często jednak węzły szyjne górne zajęte przez przerzuty 
nowotworu znajdują się w terenie napromienianym zarówno przez 
wiązki boczne jak i przez-wiązkę przednią* W przypadku położenia 
węzłów na styku pól nie stosujemy osłon* lwentualne podanie dawki 
wyższej od zaplanowanej zachodzi na niewielki* obszarze i nie 
stwarza w tej okolicy większego zagrożenia powikłaniami* 

2.5. Dawkowanie; dawka sa guz gardła obliczone, w połowie 
odległości pomiędzy punktami środkowymi bocznych pól wlotowych, 
wynosi 5 000 radów/25 frakcji/5 tygodni* Oczywiście w przypadkach 
nowotworów o średniej i niskiej promlenioczułości stosujemy dawki 
wyższe, wynoszące przynajmniej 6 000 radów/30 frakcji/ó tygodni. 
RÓtmi** v« wszystkich przypadkach utrayywanla si«. naol«lcu po po¬ 
daniu typowej zaplanowanej dawki stosujemy dalsze napromienianie 
zmniejszonych pól wlotowych do dawki 6 000-7 000 radów na guz. 

Dawka wlotowa na pole przednie obejmujące węzły szyjne 
wyno3i 5 000 radów/25 frakejl/5 tygodni. Bardzo często jednak 
dodatkowo napromieniamy zmniejszone pole obejmujące węzły które 
nie uległy regresji* Najlepiej stosować wówczas wiązkę elektronów. 
Dawka wlotowa na węzły jaką można podać przy napromienianiu 
zmniejszonego pola powinna być wysoka, rzędu 6 500-7 500 radów, 
przy frakcjonowaniu 200 radów jednorazowo. 

Trudne zagadnienie stanowi konieczność napromieniania 
przerzutowo zmienionych węzłów karkowych, względnie węzłów 
szyjnych górnych położonych w tylnej części szyi* ffapromienianie 
wiązką wysokoenergetyczną promieniowania fotonowego skierowaną 
prostopadle do powierzchni skóry stwarza ryzyko podania zbyt 
wysokiej dawki na rdzeń kręgowy* Vajl«plej w takich sytuacjach 
jest stosować szybkie elektrony, sosna również stosować napro- ' 
nienianie wiązkami stycznymi. -



W 3* techniki radykalnego napromieniania nowotworów krtaniowej 
I eafśoi gardła «ą takie M M jak stosowaoe przy napromienianiu 
fl nowotworów krtani* 

4* Hapror4 writauił palia+ywnej 
; • zazwyczaj stosujemy dwa prseeiwstawn* pola wlotowa. 1 Instytucie 

j Onkologii w Krakowie atoaujaagr w tych prsyp««dkach leczenie w skró-
oonya esaaiei 2 000 radów na guz /w połowią odległości poalfdzy 

;i ' punktami środkowyal obu pól wlotowyoh/ w 4-5 frakcjach. W razie 
! uzyskania poprawy powiwrsaay taką saaą dawkę 1 do 2 razy w odstępach 

4-6 Zgodni. Malfiy podkreślić f ze stosowanie tej techniki u chorych 
na zaawanscwanego raka krtaniowej części gardłe jest połączone 
z ryzykiea wystąpienia obrsfku krtani* 

: c _ - ZBMŁ&Y o^j akj nad ^horva\ Pftffrffni eni afliw* sa takie sane 
jak przy napromienianiu ohoryoh na nowotwory jaay ustnej / s t r . e / 



BAHOfERAPIA lOTOOTQafW JAMY SOSOWBJ I ZATOK PEZYBOSOWYCH 

X* Charairteryfltyke 
Z punktu widzenia radioterapeuty nowotwory jaay nosowej 

i zatok przynosowych można podzielić na dwie grupy* 
1. Nowotwory o małej i średniej promienioezułości: 

najczęściej występuje rak' płaskonabłonkowy stanowiący ok» GO% 
nowotworów złośliwych tego terenu* dalej rak gruczołowy, mięsaki 
tkanek miękkich, ezerniak, idę sak kośclopochodny* 

2. Nowotwory o wysokiej proaienioczułości: niskozróżnico¬ 
wane nowotwory pochodzenia nabłonkowego, raki z nabłonka przej¬ 
ściowego /carcinoma transltionale i lymphoepitheliona/ nowotwory 
układu chłonnego, postać zarodkowa aięśniako-aięsaka prąskowano-
komórkowego* 

Przybliżona częstość występowania nowotwór^ złośli-
vrych w omawianym terenie: 

1. Zatoka szczękowa - 60£ 
2. Jama nosowa - 20£ 
3. Zatoki sitowe - 1 5 * 
4. Zatoka czołowa - 3% 
5. Zatoka klinowa -2% 

I I . Drogi szerzenia . 
1• Nowotwory zatoki szczękowej cechują s i ę przede wszystkim 

z łoś l iwośc ią miejscową. Wzrastając wypełniają zatokę szczękowa 
/ z a c i e n i e n i e zatoki w obrazie radiologicznym/ oraz naciekają 
ścianę kostną znajdującą s i ę pod błoną śluzową która była punktem 
wyjścia nowotworu. Z naciekaniem śc ian kostnych i sąs iednich 
struktur anatomicznych wiążą s i ę zespoły objawów charakterystyczne 
dla zaawansowanego raka zatoki szczękowej: 
- naciekanie dolnej ściany /objawy stomatologiczne, wypuklenie 
a później owrzodzenie podniebienia/ , 
• naciekanie przedni obocznej; ściany /guz p o l i c z k a / , 
• naciekanie ściany przyśrodkowej /niedrożność nosa/, . 



- naciekanie ściany górnej /objawy okulistyczne, zajęcie zatok 
sitowych/f 
— naciekanie ściany tylnej /objawy zajęcia dołu skrzydłowo-
podniebiennego i podekroniowego, później podstawy czaszki/. 

2* Nowotwory jaay nosowej wzrastając miejscowo wypełnia-* 
ją jasie nosową często powodując objawy rozdęcia nosa, oraz 

• • • . - . wnikają do nosowej części gardła i zatok przynosowych. 
3, Howotwory zatok sitowych szerzące się do dołu nacie¬ 

kają jsae nosową i zatokę szczękową, do boku: zawartość oczo¬ 
dołu, do góry: zatoki czołowe, do tyłu: nosową część gardła, 
zatokę klinową i podstawę czaszki, r 

4. Beadko występujące nowotwory zatok czołowych szerzą się 
w obrębie tych zatok powodując naciekanie kości czołowej,' zatok 
sitowych, jamy nosowej. Również rzadko wystę-pująee nowotwory 
zatoki klinowej szerzą, się naciekając podstawę czaszki* 

Przerzuty do regionalnych węzłów chłonnych w przypadkach 
raka płaskonabłonkowego występują zwykle w okresie znacznego 
miejscowego zaawansowania choroby* Dużo większe zagrożenie 
przerzutami nystępuje w przypadkach nowotworów o niskim stc-iu 
zróżnicowania* 

III* Wybór metody i taktyki leczenia 
1* W przypadkach nowotworów o niskiej i średniej promienio-

czułości me;odą z wyboru jest leczenie chirurgiczne. Napromie¬ 
nianie pooperacyjne jest wskazene w przypadkach w których za- . 
bieg operacyjny był makro lub mikroskopowo '; nie doszczętny, 
względnie gdy stwierdzono wznowę po leczeniu chirurgicznym. 
U chorych nlezakwalifikowanych do leczenia chirurgicznego ze wzglę¬ 
du na zaawansowanie lub umiejscowienie nowotworu należy rozważyć 
możliwość napromieniania* Napromienianie wysokimi dawkami 
Aeczenie radykalne/ chorych w złym stanie ogólnym jest zwykle 
niecelowe* W takich sytuacjach napromienianie powinno mieć 
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shai-ak-fcer lecaonta paliatywnego. W przypadkach nowotworów 
o niskiej i średniej promienioczułosci napromieniamy "*fsły 
chłonne tylko gdy są one klinicznie zmienione przerzutowo* 

2. W przypadkach nowotworów o wysokiej promienioezułosei 
metodą Z wyboru jest napromienianie. W przypadkach tych nowotworów 
napromieniamy obustronnie węzły szyjne równie* i u chorych be* 
klinicanie uchwytnych przerzutów w tych węzfcech. 

IV, Techniki tal.*ra«*< oterapii 
1. Napromienianie satoki s»c«fkowej, eatok -sitowych i Ja«y 

nosowej* 
1«1« Wskaianiat napronienianie samodzielne i pooperacyjne 

nowotworów zatoki szczękowej albo zatok sitowych albo jaay 
nosowej* 

1*2* Warunki leczenia: terapia aegawoltowa. Trzy pola 
wlotoweł 1 przednie i dwa boczne /Ęysunek 6/. 

Wielkość pól zalety od zasięgu nowotworu i jest ustalana 
indywidualnie przede wszystkim na podstawie obrazu radiologicz¬ 
nego* najlepiej z zastosowaniem symulatora* Najcenniejszych dla 
radioterapeuty informacji dostarczają osiowe zdjfcie podstawy 
czaszki i zdjęcie przeglądowe zatok przynosowyeh* W przypadkach 
nowotworów o wysokiej promienioczułoiol obszar napromieniany 
powinien obejmować wszystkie zatoki pc stronie zajętej przez nowotwór 
a także jamę nosową* 

Przednia gtanioa pól bocznych nie powinna przechodzić do 
przodu poza przedni brzeg oczodołu* ze względu na ochronę oczu. 
Od przodu oczy są w razie potrzeby osłaniene bloczkami ołowianymi* 
W rolu oceny poprawności wyboru pól wlotowych wskazane wykonanie 
rentgenowskich zdjęć v/erytikfcyjnych, najlepiej przy pomcsy 
symulatora* 

Ułotecie chorego w pozycji leiąeej na wznak, z indywidualnie 
wymodelowaną maską osłonową ns, twarzy* IQ.a ochrony dolnyob czfsol, 
jamy ustnej chory jest napromieniany z sałotoayzj pomiędzy zębami 



Si 

3ys»6* Bozkład Isodos przy napromieniantu raka zatoki szczękowej 
zwykłą wiązką przednią i dwoaa przeciwstawnymi wiązkami tocznymi 
s filtrami klinowyai o wysokiej wartości kąta łamiącego. Przednie 
granica pól bocznych jest przesunięta do tyłu, ze względu na osłonę 
oczu. Wobec tego teoretycznie wykreślony rozkład izodoz wykazuje 
w eafsel środkowej pas tkanek naproadenianych dawką niższą ok« 10% od 
saplanowanej. Boadar w fantonie wykazał, że w praktyce spadek 
dawki w środkowej części napromienianego terenu jest mniejezy» 
arrtfcali ' to wynikało z obliczeń teoretycznych. 

SŁerowaaie wiązki t dla wiązek bocznych centrator osiowy. 
Pole przednie: na aaskę naklejaay wąski pasek papieru przecho¬ 
dzący przez płaszezyzni główną leczonego obszaru* Chorego układa 
sif w ten sposób, aby ten pasek przebiegaj: prostopadle do powie-
rsolni stołu /sprawdzanie przy popocy ekierki/* Bastępnie snop 
świetlny oentratora aparatu ioitująey wiązkę kieruj eay prostopa¬ 
dle na wydęte w aaaoe pole pr sednie. 

1«5» THwitowaniei dawka wlotowa na pole przednie wynosi tyle 



samo oo dawka na guz* Wiązki boczne mają na c«lu wyrównanie 
opadającego gradientu dawki w tylnej ose/śei obszaru napromienia¬ 
nego, W celu uzyskania w tya obszarze równomiernego rozkładu 
dawki naleiy dla wiązek bocznych zastosować filtr klinowy 
0 dużym kącie łamiącym. Należy Jednak zwrócić uwagę, te dla 
osłony gałek ocznych przednia granica p61 bocznych została prze¬ 
sunięta do tyłu, poza przedni brzeg oczodołu* Wobec tego rozkład 
dawki w leczonym terenie Jest całkowicie równomierny, gdyż do 
przodu od pól bocznych pozostaje pas tkanek napromienianych 
dawką niższą od zaplanowanej o około 1OJ{* Szerokość tego pasa 
przy stosowaniu kobaltu 60 wynosi około 2 ca, przy stosowaniu 
promieniowania o wyższej energii odpowiednio nniej* 

Dawki na guzj 
- w przypadkach radykalnego leczenia nowotworów o niskiej i śre¬ 
dniej promienioczułości* 6 000 radów/30 frakcji/6 tygodni, 
- w przypadkach radykalnego leczenia nowotworów o wysokiej 
promienioczułoeeit 5 000 radów/25-30 frakcji/5-6 tygodni. 
W tych przypadkach obovriazuje również napromienianie układu 
chłonnego po obu stronach szyi* 

W razie utrzymywania s i t pozostałości nowotworu po typowej 
dawce wskazane napromienianie zmniejszonego pola dawką 800 - 1 400 
radów frakcjonowaną po 200 radów dziennie. 

Opisana technika znajduje również zastosowanie w leczeniu 
paliatywnym. Dawka na guz wynosi wtedy \ dawki radykalnej. 
W leczeniu paliatywnym stosujemy również napromienianie dawką 
na guz 2 000 radów/5 frakcji/1 tydzień. Taka dawka może być 
jeszcze powtórzona 1-2 razy w odstępach nie krótszych «ni*«ii 
1 miesiąc* 

2* Napromienianie zatoki czołowej! jedno pole przednie 
obejmujące zatokę wraz z 1-2 cm marginesem tkanek zdrowych. 
Określamy tylko dawkę wlotową, która wynosi 6 000 radów/ 30 frakcji/ 
6 tygodni* W razie potrzeby napromienianie zmniejszonego pola • • 
dawką 800 - 1 400 radów frakcjonowaną po 200 radów* 
32 " 



3» Napromienianie zatoki klinowej: technika jak przy 
napromienianiu nosowej części gardła /strony 6 118/, 

Y# Zpffadv opieki x\%Ą, chorym napromienianym: 
1« Przygotowanie chorego: 

- leczenie ewentualnych stanów zapalnych w terenie głowy i szyi, 
sanacja, uzębienia, 
- zapewnienie Odpływu wydzieliny z napromienianej zatoki, w razie 
potrzeby operacja przetokowa, 
- pobranie wydzieliny z zatoki do badania bakteriologicznego 
i oznaczenie antybiogramu, 
-należy zawsze uprzedzić chorego o możliwości popromiennego 
uszkodzenia narządu wzroku. Nawet przy stosowaniu osłony oka 
istnieje ryzyko upośledzenia widzenia w wyniku popromiennego 
uszkodzenia dróg łzowych. 

2. Odczyn popromienny: . 
2*1, Objawy; zapalenie błony śluzowej w napromienianym 

terenie* Chory skarży się na ból przy przełykaniu pokarmów 
/odczyn w terenie gardła/, ból i niedrożność nosa /odczyn w zakre¬ 
sie jamy nosowej/, ból i zaczerwienienie spojówek /zapalenie spo¬ 
jówek/* Objawy te występują zazwyczaj pod koniec drugiego tygodnia 
leczenia. 

2.2. Rn^poenanle: laryngologiczne badanie chorego ?-3 x 
w tygodniu w czasie leczenia. 

2.3. Zapobieganie:nie rozpoczynanie napromieniania przy 
współistnieniu stauOtt zapalnych w obrębie dróg oddechowyoh, 
- zapewnienie odpowiedniego odpływu wydzieliny z zatok, czyszczenie 
/przepłukiwanie/ jamy nosowej a u chorych po zabiegach chirurgi¬ 
cznych jamy po usunięciu szczęki ewentualnie po wypatroszeniu 
oczodołu, zakrapianie spojówek środkami dezynfekującymi. 

2*4. Postępowanie: 
- salicyty, leki przeciwbólowe, 
- dieta półpłynna w razie bólu przy przełykaniu, 
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- w razie naeilenia odczynu antybiotyk według uprzednio oznaczo¬ 
nego antybiogramu, sprawdzania poprawności dawkowania i planu 
leczenia^ 
- przy bardziej nasilonym odczynie przerwa w napromienianiu, 
po wznowieniu zmniejszenie dawek dziennych do 150-180 radów* 

2.5* Późne następstwa leczenia* 
- wysychanie błony Śluzowej nosat zakrapianie oliwy, maści obo¬ 
jętne, zakaz palenia tytoniu* 

2.6* Powikłania: 
- ostre zapalenie zatoki powstaje zwykle w przypadkach w których 
nie zadbano o należyty odpływ wydzieliny* Leczenie: udrożnienie 
zatoki!, antybiotyki, salicylaty, przerwa w napromienianiu. 
- panophtalmitis i ostry stan zapalny tkanki pozagałkowej roz¬ 
wija się zwykle u chorych z objawami naciekania przez nowotwór 
0 niskiej lub średniej promienioczułości oczodołu, u których 
nie usunięto gałki ocznej albo nie wypatroszono oczodołu* 
Należy pamiętać, że w tych sytuacjach niedoszczętny zabieg 
wykonany w celu zachowania oka jest bardzo niebezpieczny w skut¬ 
kach dla chorego* Wbrew nadziejom, że "napromienianie pooperacyj¬ 
ne zniszczy pozostawiony w oczodole naciek nowotworowy i chory 
zachowa oko" najczęściej nowotwór jest niewyleczony a chory 
1 tak traci oko w wyniku uszkodzeń popromiennych, 
- zaćma popromienna rozwija się zwykle po upływie 4-8 lat 
po zakończonym napromienianiu* Leczenie chirurgiczne, 
• zarośnięcie dróg łzowyoh ujawnia się zwykle po około roku po 
napromienianiu* Objawia się łzawieniem, jest zwykle powikłanie 
stanem zapalnym spojówek, później rogówki* Leczenie: próby udro¬ 
żnienia dróg łzowyoh chirurgicznie. W razie niepowodzenia zapo¬ 
bieganie powikłaniom zapalnym, 
- popromienne martwice kości występują u chorych napromienianych 
pooperacyjni* u któryoh pozostały po zabiegu fragmenty kości 
pozbawione wystarczającego ukrwienia, albo u chorych u których 



nie przeprowadzono sanacji uzębienia przed napromienianiem. 
Leczenie: chirurgiczne usuniecie w szerokich granicach martwiczo 
zmienionej kolei z następowym stosowaniem wysokich dawek antybiotyków. 
- popromienne uszkodzenie narządu słuchu* 
- martwicze owrzodzenie błony śluzowej w terenie jamy ustnej /str. 9 /. 



RADIOTKUPIA RAJU. HttMJIX 

I, Charakterystyka 
Około 95$ novTotworcv/.złośliwych krtani ma utkanie raka 

j . 

"płaskonabłonkowego, który charakteryzuje się'tendencją do wzro¬ 
stu miejscowego, daje przerzuty przede wszystkim do okolicznych 
węzłów chłonnych i wykazuje średni stopień promienioczułośei, 
Z punktu widzenia klinicznego duże znaczenie ma umiejscowienie 
nowotworu w obrębie krtani: 

1* Piętro górne krtani /krtaniowa powierzchnia nagłośni, 
fałdy nale\vkov;o-»ttąg&©*riloY.'e, kieszonki krtaniowe i fałdy kieszonek 
krtaniowych/* Rak tej okolicy cechuje się zwykle niższym stoprdem 
dojrzałości, szybkim wzrostem aiejseowym i większą skłonnością 
do przerzutowania aniżeli rak innych okolic krtani. 

2. Rak głośni /fałdy głosor/e, spoidło przednie/ cechuje się 
wysoki'JI stopniem dojrzałości* Unaczynienia chłonne i kr^vionocne 
fałdów głosov.ych jest ubogie i w związku z tya rak głośni w po-
czątkowym oliresie swego rozwoju v;zrasta powoli i rzadko daje prze¬ 
rzuty do węzłów chłonnych. Jednak po przekroczeniu przez nowotwór 
anatomicznych granic głośni rozwój raka postępuje dużo szybciej. 
Charakterystycznym objawem, występującym w okresie gdy nowotwór 
jest jeszcze klinicznie niezaawansonany jest chrypka. '..' związku 
z tym szansę wczesnego rozpoznania raka głośni są duże i wielu 
chorych jest kierowanych do leczenia we wczesnym okresie choroby. 

3» Bak okolicy podgłośniowej występuje najrzadziej. Skryty 
rozwój tego nowotworu powoduje, że rozpoznawany jest zwykle w okre¬ 
sie znacznego zaawansowania, gdy spowodował zaburzenia ruchomości 
faldov; g?:osowych /chrypka/ lub zwężenie światła krtani /duszność/. 

II. Drogi szerzenia 
1, Hak piętra górnego krtani szerzy się miejscowo w kierunku: 

- przednim naciekając lożę gnykowo-tarczowo-nagłośniową i/albo 
korzeń języka. Sozyoznanie szerzenia się nowotworu w kierunku ko¬ 
rzenia językamoże byś trudne. 



3adanie palpacyjne oraz badanie radiologiczne /zdję¬ 
cie boczne krtani/ ;est nieodzowne dla oceny korzenia języka. 
- w kierunku bocznym i do tyłu naciekając fałdy nagłośniowo - gar¬ 
dłowe i krtaniową część gardła* Obrzęk fałdu nagłośniowo-gardło-
wego jest zwykle spowodowany przez szerzący się podśluzówkowo 
naciek nowotworowy. 
- do dołu naciekając fałdy głosowe, spoidło przednie i chrząstkę 
tarczową. Rak krtaniowej powierzchni nagłośni noże szerzyć się 
podśluzówkowo poprzez spoidło przednie na okolicę podgłośniową 
nie powodując zaburzeń w ruchomości fałdów głosowych* Rozpoznanie 
tego typu wzrostu raka krtani jest na podstawie obrazu lusterkowego 
bardzo trudne. "I tych przypadkach bardzo pomocne dla rozpoznania 
jest boczne zdjęcie krtani, a zwłaszcza zdjęcie z kontrastem* 
Przerzuty w węzłach szyjnych stwierdza się w 35r7Oj5 przypadków 
raka górnego piętra krtcni w materiale operacyjnym, 

2» Rak głośni rozwija się najczęściej pomiędzy przednią 
a środkową 1/3 częścią fałdu głosowego i v;olno rosnąc zejmuje cały 
fałd głosowy, Ifowotwór może przejść-przez spoidło przednie zaj¬ 
mując również i drugi fałd głosowy. Pierwszym objavem przejścia 
nowotworu poza głośnię jest zwykle ograniczenie ruchomości fałdu 
głosowego, tfależy odróżniać ograniczenie ruchomości fałdu głoso¬ 
wego spov;odowane mechaniczną przeszkodą w postaci wrastającego 
w obrębie szpary głośni nowotworu /które nie świadczy o dużym za¬ 
awansowaniu raka/ od ograniczenia ruchomości spowodowanego nacie¬ 
kaniem przez nowotwór głębiej położonych struktur anatomicznych. 
Przerzuty do Y/ęzłów w przypadkach raka głośni nieprzechodzącego 
na sąsiednie struktury anatomiczne występują rzadko. Jednak po 
przekroczeniu anatomicznych granic głośni rak piętra środkowego 
krtani upadabnia się pcd względem złośliwości klinicznej do raka 
piętra górnego krtani albo raka okolicy podgłośniowej, w zależno¬ 
ści od kierunku szerzenia się do góry czy ku dołowi. 

3« Rak okolicy podgłośniowej może szerzyć się ku górze powo¬ 
dując naciekanie i unieruchomianie fałdów głosowych, ku dołowi na¬ 
ciekając /często podsluzówkowo/ tchawicę oraz w płaszczyźnie po*-
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przecznej; zwykle óo przodu przechodząc poza anatomiczne granice 
krtani poaiędzy chrząstką pierścieniową i tarczową i naciekając 
tarczę. Rak okolicy podgłośniowej daje przerzuty do węzłów 
szyjnych głębokich i okołotchawicznych. 

I I I . Wybór metody, i taktyki leczenia 

Czynnikiem odgrywającym największa r j l ę w wyborze metody 
postspov/ania jes t zaawansowanie p roces nowotworowego. Z tego 
punktu widzenia Bożna wyodrębnić d\$.e grupy chorych: 

1» Chorzy na ni©zaawansowanego i umiarkowanie zaawansowanego 
raka kr tani . JScnrotwór poeostaje n anatoinicznych granicach krtani 
lub Jgrłko nieznacznie przechodzi na krtaniową część gardła. 
Vi'§zły chłonne szyjn* mogą być klinicznie niozaienione lub znienione 
przerzutowo.cle tylko po jednej stronie szyi , swobodnie ruchome. 
Tych -chorych kwalifikujemy do radykalnego leczenia napromienianiem, 
rezerwując leczenie chirurgiczne do przypadków niepowodzeń po 
radioterapi i . V."arunkieia podjęcia leczenia napromienisniea jes t 
brak jakiegokolwiek z objawów świadczących o znacznym zaawanso- . 
v/aniu, jak: 
- unieruchomienie fełUu głosowego, 
- znaczne zv/vzenie światła kr tani , 
- naciekanie szklistych chrząstek kr tani , 
- rozległe przejście novrotworu poza anatoiaiczną granicę kr tan i . 
Chorzy u których przy niezaawanaowanej zisianie w obrębie krtani 
stwierdza się przerzutov/o zsienione ir^zły o średnicy przekracza¬ 
jącej 5-4 cm lub węzły obustronae, kwalifikują się do leczenia 
skojarzonego: czcseiovfe wycięcie krtani połączone z wycifciea ukła¬ 
du chłonnego szyi z następowym napromienianiea pooperacyjnym. 

2. Chorzy na znacznie zaawansowanego raka kr tan i . Ho\7Otv«5r 
zajmuje rozległe dv/a lub trzy piętra kr tani , dając jeden lub mię-
cej spośród wyaej zmienionych objav/dw znacznego zaawansowania, 
to jeot unieruchomienie fałdu głosowego, znaczne zwężenie światła 
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krtani, naciekanie szklistych chrząstek krtani i rozległe przej¬ 
ście nowotworu poza anatomiczne granice narządu* Należy tu również 
zaliczyć chorych, u których stwierdza się przerzuty do węzłów 
szyjnych obustronnie oraz chorych, u których ruchomość przerzutowo 
zirdenionych węzłów jest ograniczona. Napromienianie w przypadkach 
znacznie zaawansowanych miejscowo stwarza wysokie ryzyko pordkłań 
pod postacią ostrych stanów zapalnych, które z reguły prowadzą 
do obrzęku krtani lub martwicy chrząstek.jZaaadaiLczą metodą le-

Ł - . - - . • • • • . . •• j ( 

czenia tych chorych jes t chirurgia polegająca na rykonaniu roz¬ 
ległych zabiegów operacyjnych. Jedynie w przypadkach nisko zróżnico¬ 
wanego raka o utlraniu lymphoepitheliojna, carcinoma transit ionale 
albo plasmocytoma laryngis mośna podjąć próbę leczenia napromie-
nicjnien pomimo stwierdzenia -objawów znacznego zaawansowania nowo¬ 
tworu. 

Napromienianie pooperacyjne stosujemy w przypadliach, gdy 
zabieg był klinicznie makroskopowo lub histologicznie nie&oszczę-
tny oraz w przypadkach masywnego zajęcia przerzutami węzłów 
szyjnych. V/ obu tych sytuacjach napromieniamy całą przednią 
i środkową część szyi, to jes t lożę po wycięciu krtani lub po¬ 
zostałe części krtani po zabiegach częściowych oraz węzły szyjne. 
V.' razie stwierdzenia nacieku w okolicy podgłośniowej napromieniamy 
okolicę tracheostoinu i górną część tchawicy* Napromienianie po¬ 
operacyjne stosujemy również u chorych ze wznową po leczeniu chi¬ 
rurgicznym. Radioterapia nie ma zastosowania jako metoda palia-
tywiego leczenie chorych na zaawansowanego miejscowego raka krtani , 
V tycia sytuacjach wykonuje się zwykle tracheotomię, podejmowane 
se( również próby leczenia chemicznego. 

Pjklia-fcywne napromienianie może być stosowane u chorych 
z objawami rozległej wanowy nowotworu po całkowitym wycięciu 
krtani oraz w przypadkach masywnych przerzutów do węzłów szyj¬ 
nych przy współistnieniu małej lub uprzednio wyleczonej zmiany 
w obrębie krtani* 
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IV. teleradj-oterapil 
1« Napromienianie krtani. 
1.1. Wskazania: płaekonebłonkowy rak' krtani ograniczony 

do anatomicznych granic tego narządu bez przerzutów do wę, złów, 
1.2. Warunki leczenia: terapia megawoltowa, dwa boczne pola 

wlotowe o wymiarach 5 x 5 do 7 x 6 cm, górna granica i dolna pól 
oloreślaaa indyvddualnie w zależności od lokalizacji nowotworu 
w obrębie krtani. tf celu oceny poprawności wyboru pól wlotowych 
wskazane wykonanie weryfikacyjnych zdjęć rentgenorskich, najle¬ 
piej przy pooocy symulatora. OBie główne obu wiązek skrzyżowane 
pod kątem 90 , w celu uzyskania równomiernego rozkładu dawld. 
konieczne zastosowanie filtru klinowego o kącie łamiącym zwykle 
około 40° /Rysunek 1/. 

Rys. 7. Rozkład izodoz przy napromienianiu krtani dwoma wiązkami 
skrzyżowanymi pod kątem 90°. 
*0 ' 



Chory leży na wznak na płaskim stole z brodą uniesioną 
ku górze. Jednakowe ułożenie podczas leczenia zapewnia maska 
celonowa z wyciętymi otworami na pola wlotowe, modelowana indy¬ 
widualnie dla każdego chorego. Nachylenie kąta padania tviazki 
jest ustawiane przy pomocy centratora osiowego* 

1*3* Dawka na guz 6000 radów/24 frakcje/5 tygodni, u chorych 
w gorszy^ stanie /przede wszystkim u chorych powyżej 70 roku 
życia/ dawka 6000 radów może być frakcjonowana w dłuższyo czasie, 
np, 30 frakcji/6 tygodni. Dawki wlotowe są obliczane indywidualnie 
dla każdego chorego. 
Uwaga: w przypadku stosowania przyśpieszenia liniowego generującego 
promieniowanie o maksymalnej energii 4 MV należy zastosować bolus 
w przedniej części napromienianego pola, ponieważ część nowotworu 
może się znaleść w obszarze narastania dawki. Stosowanie energii 
powyżej 4 MV jest w przypadkach raka krtani niecelowe* 

2. Napromienianie krtani wraz z węzłami chłonnymi szyjnymi. 
2.1. '»skazania: płaskónabłonkowy rak krtani przechodzący 

poza anatomiczne granice krtani, współistnienie przerzutów do 
węzłów chłonnych, nisko zróżnicowany rak krtani, plasmocytoma 
laryngis. Technika ta znajduje również zastosowanie w napromienia¬ 
niu pooperacyjnym: 
- chorych, u których doszczętność zabiegu w górnej linii cięcia 
była wątpliwa np. naciekanie korzenia języka. 
- w przypadkach masywnego zajęcia węzłów chłonnych szyjnych. 

2*2. Warunki leczenia: terapia megawoltowa, dwa boczne prze¬ 
ciwległe pola wlotowe o wymiarach 6 x 6 do 12 z 10 cm - granice 
pól określane indywidualnie w zależności od lokalizacji i rozle¬ 
głości nowotworu. Konieczna weryfikacja radiologiczna doboru pól, 
najlepiej przy pomocy symulatora. Osie główne obu wiązek leżą 
na jednej prostej,w celu uzyskania równomiernego rozkładu dawki 
konieczne zastosowanie dla jednej z wiązek filtru klinowego 
o niewielkim kącie łamiącym /Rysunek 8/. 



Rys, 8. Rozkład izodoz przy napromienianiu krtani wraz z układem 
chłonnym szyi dwoma bocznymi przeciv/wstavnaymi wiązkami« 

Ułożenie chorego i zapewnienie poprawności kierowania wiązek 
jak przy poprzedniej technice. 

2»3« Dawka na guzs 6000 radóvr/30 frakcji/6 tygodni. Hależy 
podkreślić, że u wielu chorych w obrębie wiązki znajduje się szyjny 
odcinek rdzenia kręgowego. V? tych przypadkach po podaniu dawki 
4500 radów należy ponownie rozważyć plan leczenia i zmniejszyć pole* 
/Rysunek 9/« Vf rasie Utrzymywania się pozostałości nowotworu po 
dawce 6000 radów napromieniany zmniejszone pole dawką 800-1400 
radów frakcjonowaną po 200 radów dziennie. 'V przypadku utrzymywa¬ 
nia się węzłów chłonnych napromienianie zmniejszonego pola naj¬ 
lepiej przeprowadzić z zastosowaniem elektronów. 

3*Naprómienianie tracheostomu wraz z górną częścią tchawicy. 
5.1. Wskasaniai chorzy po całkowitym wycięciu krtani, u których 

w toku zabiegu stwierdzono naciekanie okolicy podgłośniowej. -



Bys.9« Schemat obrazv. radiologicznego szyi na ekranie symulatora 
obrazujący zasadę zmniejszania obszaru napromienianego po dawce 
4500 rad6w na guz w celu osłony rdzenia kręgowego. 

3.2. Warunki leczenia: terapia megawoltowa, jedno pole 6 x 7 do 
8 x 12 cm obejmujące tr^cheostom. Dolna granica pola na wysokości 
połączenia trzonu z rękojeścią mostka. Chory leży na wznak. V.' czasie 
napromieniania chory powinien mieć założoną plastikową rurkę tra-
cheotomijną, której rola polega na bolusowaniu tracheostoou, 

3«3» Dawka wlotowa 6000 radów/20 frakcji/4 tygodnie. 
4* Napromienianie wznów w okolicy tracheostomu u chorych po 

całkowitym wycięciu krtani* 
4*1* Wskazania: wznowa płaskonabłonkowego raka krtani w okoli¬ 

cy tracheostomu u chorego po całkowitym wycięciu krtani. Średnica na¬ 
cieku nowotworowego nie większa, aniżeli 4-5 cm. 

4.2. Y/arunki leczenia: elektrony albo konwencjonalna terapia 
głęboka 200-250 KV. Pole obejmuje nacisk z marginesem 1-2 cm ogra¬ 
niczone indywidualnis przygotowaną dla każdego chorego blaszką oło¬ 
wianą. Chory napromieniany bez rurki tracheotomijnej* 

4.3. lj!awka wlotowa* 6000 radów w 15-20 frakcjach/3-4 tygodni 
- w zależności od wielkości pola. W przypadkach utrzymującej się 



zmiany dodatkowe napromienianie dawką 80O«̂ 1_400 radów frakcjono¬ 
waną po 200 radów, 

V« Zasady opieki nad chorvia naproaienianym 
1» Przygotowanie chorego: 

- leczenie ewentualnych stanów zapalnych w terenie głowy i szyi, 
przede wszystkim sanacja uzębienia, 
- pobranie rozmazu z krtani do badania bakteriologicznego 
i oznaczenie antybiogranu, 
- gimnastyka oddechowa i nauka mowy chorych z wyciętą krtanią. 

2ł Odczyn popromienny: 
- objawy: zapalenie błony"śluzowej gardła i kr tani . Zwykle w dru-
gia tygodniu zaczerwienienie i nalot włóknikcwy na nacieku nowo-
tworo\vya/""tuinoriti9M/# później w terenie fałdów nalev;l-cov.-o-nagło-
iśniowych oras gardła, w 3 tygodniu w obrębie całej kr tan i . 
Odczynowi zapalnemu zwykle towarzyszy obrzęk. 
- rozpoznanie: 

a/ badanie krtani 2-5 x w tygodniu w czasie leczenia, 
b/ kontrola ciężaru ciała. 

- zapobieganie: 
a/ nie kwalifikowanie do napromieniania chorych na zaawanso¬ 

wanego raka krtani , 
b/nie rozpoczynanie; napronieniania przy '.Tspółistnieniu 

stanów zapalnych v; obrąbie dróg oddecho'-vych, 
c / zslcaz palenia tytoniu. 

- postępowanie: 
a/ salicyty, leki przeciwbólowe, antihistaminica, 
b / dieta półpłynna w razie bólii przy przełykaniu 
c / w r&zie nasilenia się odczynu antybiotyk według uprzednio 

oznaczonego antybiogramu, sprawdzenie popravmosci dawkowania i planu 
leczeniai ewentualnie obniżenie dawki frakcyjnej. Przy zv,l^kszonya 
obrzęku hydrokortyzon, przerwa w naproraienis»niu, powtórna ocena' ' 
prawidłowości v.-skaaań do radioterapii . Jeszcze raz należy oprav;-
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dzić poprawność dawkowania. W razie v?znovvienis napromieniania 
niższe dawki dziennie: Bamiast 2§0 radów 200 radów, zamiast 
200 radów 160-180 radów* Dawkacałkowita powinna być wtedy pod-
Yjyższona P 1 

3. Późne następstwa leczenia; 
- wysychanie błony śluzowej zwaLczeiay stosując .inhalacją, zalecany 
częste popijanie niewielkich i lości płynów, unikanie przebyv/ania 

. w pomieszczeniach -zapylonych i zadymionych oraz w innych szkodli¬ 
wych rarunkech atmosferycznych* Obcr.irjzuje zakaz palenia tytoniu. 
- z-.dL-ęksEona skłcnnoió do stenów zapalnych krtani v.ymaga przestrze¬ 
gania powyżej przedstawionych zasad i zwrócenie uwagi na unikanie 
sytuacji sprzyjającej .rozwojowi stanów zapalnych górnych dróg 
oddechowych* 

4. Powikłania: 
- ostry obrzęk krtani nie ustępujący po podaniu antybiotyków, 
hydrokortyzonu i leków odwadniających stwarza konieczność nykona-
nia tracheotomii.. 
- jriartwicG chrząstek krtani jes t cienkim póśnyo povdk3:E-.niem 
radioterapii raka krtani...Występuje przecie wezystkia u chorych 
po operacjach cżęć.ciov/ych krtani n&proKienicnych zbyt v/ysoką 
dawką. Leczenie: antybiotyk miejscowo i ogólnie, w skrejnie cie¬ 
nkich przypadkach dochodzi do konieczności całkowitego wycięcia 
kr tan i . 



ZASADY ODŻYWIANIA CHORYCH MA KOVOTVORY JAMY USTNEJ, GARDŁA., 
ZATOK PRZYNOSOVYCH I KRTANI U5CZ0KYCH NAPROMIENIANIEM 

Zapewnianie odpowiedniego stanu odżywienia na zasadnicze 
znaczenie w radioterapii chorych na nowotwory terenu głowy i szyi. 
Wielu z nich /zwłaszcza chorych na zaawansowane nowotwory/ zgłasza się 
do leczenia w stanie znacznego niedożywienia. Upośledzenie stanu 
odżywienia chorych na zaawansowane nowotwory jamy ustne,}, gardła, 
zatok przynosówyoh i krtani jest związane przede wszystkim z bólem 
nasilającym ślę podczas jedzenia, a ponadto z brakiem łaknienia 
spowodowahya zaburzeniami poczucia smaku /dysgeusia/ i węchu / 
zaburzeniami w wydzielaniu śliny oraz stanem urazu psychicznego. 
U chorych na zaawansowane nowotwory języka, ustnej i krtaniowej części 
gardła może dochodzić do znacznego zaburzenia czynności żucia i łykania, 
Szczękościsk występujący u chorych na zaawansowane nowotwory jamy ust¬ 
nej, gardła i zatoki szczękowej może w znacznym stopniu utrudnić przyj¬ 
mowanie posiłków* Mechaniczne upośledzenie pasażu pokarmów u chorych 
na raka przełyku stanowi odrębne zagadnienia* nie wchodzące w zakres 
tego rozdziału* 

Niedobory pokarmowe i alkoholizm sprzyjają rozwojowi raka jamy 
ustnej* gardła i górnego piętra krtanią a więc upośledzenie odżywia¬ 
nia jest cechą charakteryzującą wielu chorych od początku choroby, 

W toku leczenia napromienianiem rozwija się odczyn popromienny 
objawiający się utratą poczucia smaku^ hypoaialią, utratą łaknienia 
i bólem nasilającym się podczas jedzenia* Nudności, niekiedy wymioty 
występują podczas napromieniania rozległego obszaru tkanek, zwłaszcza 
u dziewcząt i młodych kobiet chorych na nowotwory nosowej części 
gardła,u których w terenie napromienianym znajduje się podwzgórze* 

Podstawowe zasady odżywienia chorych na nowotwory jamy ustnej, 
gardła, zatok przynósowych i krtani leczonych napromienianiem 
przedstawiają się następującot 

1. Chory powinien spożywać 3 podstawowe posiłki dziennie, dodatko¬ 
wo uzupełniane drugim śniadaniem i podwieczorkiem* Muszą one zapewnić 
dowóz odpowiedniej ilości wody, składników mineralnych oraz pełnowar¬ 
tościowego białka /tzn. zawierającego pełny skład aminokwasów egzogen¬ 
nych i endogennych/ 1 w odpowiednim stosunku substraty energetyczne, 
Jak również pierwiastki śladowe i witaminy. Pokrycie podstawowej 
przemiany materii wymaga spożycia około 200 g węglowodanów, 60 g tłu-



szczu i 70 g Wałka, Przeciętny dowóz dobowy potasu powinien kształ¬ 
tować się około 70 mmol. sodu i chloru około 140 n»ol» 

2* Zaleca się zwiększone spożycie płynów, zwłaszcza wody, 
ewentualnie niegazowanych wód mineralnych* 

3. Przepłukanie jamy ustnej i gardła słabym roztworem dezyn¬ 
fekującym Jest wskazane po każdym posiłku* 

4, Palenie tytoniu i spożywanie wysokoprocentowych napojów 
alkoholowych jest bezwzględnie przeciwwskazane* 

5* Ciężar ciała należy kontrolować i odnotowywać przynajmniej 
.raz w tygodniu* 

6* Znaczny spadek ciężaru ciała chorego w toku pierwszych 
2 - 3 tygodni leczenia wynoszący % - 1<# rzeczywistego ciężaru 
ciała chorego w stosunku do ciężaru przed leczeniem, stanowi wska¬ 
zanie do dokładnego przebadania chorego* Jeżeli chory nie jest 
odwodniony, to przyczyną spadku ciężaru ciała może być nadmierny 
odczyn popromienny, powikłania, choroby współistniejące, przerzuty* 
Należy dokładnie sprawdzić plan leczenia, zmniejszyć wysokość dawek 
frakcyjnych albo przerwać napromienianie, wdrożyć intensywne lecze¬ 
nie odczynu popromiennego* Nie należy dopuszczać do wystąpienia 
spadku ciężaru ciała chorego o 10J« i więcej w stosunku do ciężaru 
ciała przed rozpoczęciem leczenia. Spadek ciężaru ciała o 1O# 
stanowi wskazanie - w zależności od sytuacji - do odżywiania albo 
drogą sondy nosowo-żołądkowej albo częściowego odżywiania pozajeli¬ 
towego* Obok wody, składników mineralnych dostarcza się drogą poza¬ 
jelitową substraty energetyczne /węglowodany i tłuszcze/, substraty 
białkowe /aminokwasy/ oraz witaminy i pierwiastki śladowe. 

7* W okresie trwania odczynu popromiennego w 2akresie błon 
śluzowych jamy ustnej i gardła zaleca się następujące pokarmy: 
Napoje; kawa naturalna albo zbożowa, herbata, kakao. 

nleko, niegazwane wody mineralne 
Pieczywo; chleb ciemny albo jasny bez skórki /w zależno¬ 

ści od indywidualnej tolerancji/, pieczywo 
cukiernicze, biszkopty, herbatniki 

Potrawy mączne: owsianka, zupy mleczne, kleiki, naleśniki, 
ryż, grysik, lane ciasto, makarony, dobrze 
rozgotowane miękki* kasza, kluski 



Słodycze: kremy, budynie, galaretki, lody, ciastka, 
czekolady i czekoladki, Miękkie cukierki, 

Tłuszcze: masło, margaryna, śmietana 
Owocet tarte (Jabłka 1 gruszki,banany, soki owocowe, 

kompoty i owoce gotowane albo konserwowane 
Hitso: . ai«lone: sznycle, klopsy, pieczeń rzymska -

podawana z sosem albo rosołem, mięso mielo¬ 
ne w galaretkach 

Jaja: na miękko oraz w innych potrawach /deserach, 
napojach, ciastach/ 

Sery: homogenizowany biały ser, sery topione, 
biały roztarty ze śmietaną 

Ziemniaki: gotowane albo puree 
Zupy:' bez ograniczeń 
Jarzyny: gotowane 
Przyprawy: pieprz, korzenie w umiarkowanych ilościach 

w zależności od indywidualnej tolerancji 
pacjenta. 

Jadłospis ułożony z powyższego zestawu powinien uwzględniać 
indywidualne upodobania pacjenta* Jadłospis należy układać przy 
udziale wykwalifikowanej dietetyczki, z uwzględnieniem wartości 
kalorycznej i jakościowego składu proponowanych choremu posiłków. 

Przykładowe jadłospisy w diecie półpłynnej, stosowanej 
w Klinice Radioterapii Instytutu Onkologii w Krakowie u chorych 
z odczynem popromiennym w terenie jamy ustnej i gardła przedstawia¬ 
ją się następująco: 



Przykładowy jadłospis w diecie półpłynnej, stosowany ir KLiniee 
Hadioterapil Instytutu Onkologii w Krakowi* u chorych z odczynem 
popromiennym w terenie jajny ustnej i gardła. 

CMS posiłku Rodzaj posiłku i Ilość Kalorie 

I doba I śniadanie 

II śniadania 

j Obiad 

j. 
i 

i 
S Podwieczorek i 
i Kolacja 

Grysik ca mleku 
+ masło 
+ żółtko 
Kawa z mlekiem 
+ cukier 
Sok z marchwi i jabłka 
biszkopty 
Krupnik na rosole cielę¬ 
cym /zmiksowany/ 
+ cielęcina 
+ masło 
Galaretka owocowa 
•»- bita śi&etena 
+ cukier 
KLeko 
biszkopty 
ELeik z płatków owsianych 
na mleku 
+ aasło 
+ żółtko 
herbata 
•••cukier 

•200 
50 

77 
2589 

•II doba} I śniadanie 

II śniadania 

Obiad 

Kleik s kaezy jęczmiennej 
na mleku 
+ fflMłO 

t * żółtko 
) Kawa z mlekiem 

+ cukier 
iluś « jabłek 
+ cukier 
+ biszkopty 
Zupa jarzynowa zabielana 
/eódksowana/ 
+ cielęcina 
+ masło 
kompot prtetarty 



Cżaa (laawa 
fcosiłku 

podwieczorek 
i 

jtolaeja 

I I I doba! X śniadanie 

1 I I śniadanie 
Obiad 

} Podwieczorek 

Kolacja 

Rodzaj posiłku 

Śmietana 
biszkopty 
Bulion z żółtkiem 
żółtko 
ser biały hooogen. 
+ śmietana 

mleku Lane ciasto na 
+ masło 
kawa z mlekiem 
+ cukier 
Coctail owocowy 
Grysik na rosole 
cielęcym 
+• cielęcina 
+ masło 
Budyń a sokiem 
Kisiel s tartym jabłkiem 
+ bita śmietana 
Cielęcina mielona 
w galarecie 
herbata 
+ cukier 
+ biszkopty 

200 ml 
40 g 
250 ml 

1 szt. 
50 g 
100 ml 

50 



ZASADY LECZWIA UmBUtnkUB. STAMOV ZAPALJCYCH DRÓG ODDECHOWYCH 

w Klinice Radioterapii Instytutu Onkologii w Krakowie 

1* Oznacz antybiogroal /wymaz z 3any ustnej, gardła plwocina/. 
Jeżeli nie ma oznaczonej oporności, to stosujt 

wskazania antybiotyk j dawka i przeciwwskazania 
4. 1.podstawowy antybiotyk ampicylina j 1,0 g x 3 po 
I 1»0 g x 3 im 

2.podstawowy lek u 
chorych uczulonych 
na penicylinę 

3•ciężki stan chorego j 
4»podejrzenie infekcji{ 
mieszanej ) 

5,w przypadkach uczu¬ 
lenia stosujemy 
zaniast carbenicy-
liny 

6.podejrzenie etio¬ 
logii wirusowej 

bieeptol 480! 3 x po 2 tab. 

penicylina 
krystaliczna 
gentamycyna 
łącznie z [ 
carbeńicylina, 

albo sefril i 
/w skojarzę-j 
niu z gentamy¬ 
cyna/ | 
-vibramycyna I 

i 

2 x 20 maga j* 
dożylnie 
80 mg 3 x da.im 

2,0 g 3 x dz.in 
1,0 g 3 x dż.in 

7*w przypadku prze¬ 
ciwwskazań do stoso¬ 
wani a antybiotyku 
tetracyklinowego u 
ohorego z zakazeniea 
o podejrzanej etiolo¬ 
gii wirusowej i 

i 

omyć v_nju 
i 

100 mg 2 x dz. * 
albo ±r w pier-j 
wszych dwóch | 

i i dniach, potem { 
1 x dziennie { 
400 mg 4 x dz.po 

i 
300 mg 4 x dz.ir 

uczulenie 
/próba/ 
uczulenie 

uczulenie 

niewydolność 
nerek 
uczulenie 
niewydolność 
nerek 

dzieci 
ciąża 
niewydolność 
nerek 



2. Pamiętaj, ze najczęstszą przyczyny odoskrżelowego zapalenia 
płuc jest zaleganie nieodkrztuszonej przez chorego wydzieliny w drze* 
wie oskrzelowym* 1 więc w zapobieganiu ważniejsza jest odpowiednia 
gimnastyka oddechowa aniżeli leczenie farmakologiczne* Osłuchuj 
płuca choregoI 

3« £rzy stosowaniu tętracyklin /np. vibramycyny/ zaleca się 
podawanie zespołu witamin B, 



D O D A T E K 

BÓL USZU U CHORYCH NA KOTOTVORY JAMY USTNEJ, GARDŁA I KRTANI 

Dlacsago chorych na nowotwory Jany ustnej, gardła i krtani bolą uaay '« 
1.mogą wapdłiitnied choroby U M U - preede wszystkie atany zapalne 
2».i6łel3. badanłain flgy^&lcsntt olft Btwlerdła ale gnian. to nalsźy 
pandę tad o naatępuJĄcych połąeseniach nerwowyciit 

2,1 jamy uatnej 

rvu» auriculotcmporali 

.Ganglion GaB3cri 
trcecia gałązka nerwu trojdeielnego 
Foramen ovale 

narvus lingualia 



2,2 ustna3 części gardła 

r i, 

nsrvus tympanlcua Jaco'osoni 

2.3 krtaniowej części gardła i krtani 

jama benkowa 

nervua 
auricularie 
Arnold! 

gałąska zewne.fr 

nervua gloaaopharyngeus 

foramen jugulare 

ganglion petroaum 

nervua vacua 
Jugulare 

ganglion juculerę 

nervua laryngeua superior 

wcwnętrsna 


