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Wykaz skrótów

ALTF –  antero lateral thigh flap – wolny przeszczep przednio-boczny uda

ASA  – skala ryzyka okołooperacyjnego wg American Society of Anaesthesiology

BCC –  basal cell carcinoma – rak podstawnokomórkowy

BMI –  body mass index – stosunek wagi wyrażonej w kilogramach do kwadratu wysokości 

mierzonej w metrach

BRONJ –  bisphosphonate related osteonecrosis of the jaw – martwica bisfosfonianowa szczęk

CAD/CAM –  computer aided design – computer aided manufacturing – projektowanie 

i wytwarzanie wspomagane komputerowo

CTH –  chemioterapia

cTNM –  clinical TNM – kliniczna ocena stopnia zaawansowania nowotworu

DFS –  disease free survival – przeżycie bez objawów choroby

ECOG –  skala sprawności wg Eastern Cooperative Oncology Group 

ET  –  elective tracheostomy – elektywna tracheostomia

FFF –  free fibula flap – wolny przeszczep z kości strzałkowej

HBO –  hyperbaric oxygen therapy – terapia hiperbaryczna

ICFF –  iliac crest free flap – wolny przeszczep kości z talerza biodrowego

m.  –  mięsień

MCFF  –  medial condyle free flap – wolny przeszczep kości z kłykcia przyśrodkowego kości 

udowej

NGiS  – nowotwory głowy i szyi

ORFFF  –  osteocutaneous radial forearm free flap – płat z przedramienia z fragmentem kości 

promieniowej

ORN  – osteoradionecrosis – martwica popromienna kości

OS   – overall survival – przeżycie całkowite

OSFF  – osteocutaneous scapular free flap – wolny unaczyniony przeszczep kości z łopatki

pTNM  – pathological TNM – histopatologiczna ocena stopnia zaawansowania nowotworu

QoL  – quality of life – jakość życia

RCTH  – radiochemioterapia

RFFF  – radial free forearm flap – wolny płat z przedramienia

RTH  – radioterapia

SCC  – squamous cell carcinoma – rak płaskonabłonkowy

SS   – salvage surgery – chirurgia ratunkowa

SSŻ  – staw skroniowo-żuchwowy

VRAM  – vertical rectus abdominis muscle – wolny przeszczep z mięśnia prostego brzucha

VSP  – virtual surgical planning – planowanie zabiegu wspomagane komputerowo
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WSTĘP

Podstawowe metody leczenia nowotworów – usunięcie chirurgiczne, radioterapia i leczenie sys-

temowe mają na celu uzyskanie jak najdłuższego przeżycia, najlepiej bez obecności nowotworu. 

Wszystkie te metody wzajemnie się uzupełniają i mają na celu zwiększenie skuteczności terapii. 

Obserwacje chorych leczonych z powodu nowotworów głowy i szyi (NGiS) pokazują, że oprócz 

wyleczenia lub długiego okresu przeżycia bardzo ważne dla pacjentów są także inne aspekty 

ich stanu zdrowia, w tym jakość życia (quality of life – QoL) [1]. Leczenie z zamiarem radykalnym 

w NGiS opiera się przede wszystkim na leczeniu chirurgicznym. Radykalna resekcja nowotworu 

daje największe szanse na wyleczenie, ale ubytki tkanek i zaburzenia ich czynności oraz oszpe-

cenie istotnie pogarszają jakość życia [1, 2]. Jeszcze pod koniec ubiegłego wieku po zakończonym 

leczeniu onkologicznym w obrębie głowy i szyi pozostawiano chorych bez rekonstrukcji. Brak 

odbudowy tkanek i niepowodzenia ich regeneracji powodują trudności w połykaniu, mówieniu, 

rozdrabnianiu pokarmów i oddychaniu, zaś zniekształcenia, blizny i oszpecenie prowadzą do sa-

moizolacji chorych, niemożności podjęcia pracy i ograniczenia albo wręcz zaniechania kontaktów 

społecznych [2, 3]. Po zabiegach chirurgicznych w rejonie głowy i szyi także częściej dochodzi do 

samobójstw niż u pacjentów chorych na nowotwory w innych lokalizacjach [3], dlatego w lecze-

niu chorych na NGiS aspekty funkcjonalne i wygląd mają znaczenie szczególne [4].

U chorych leczonych z powodu NGiS rekonstrukcja tkanek powinna więc być nieodłącznym 

elementem leczenia chirurgicznego, a także ciężkich powikłań leczenia onkologicznego. Czynniki 

te zdecydowały o opracowaniu licznych metod rekonstrukcji dostosowanych do powstających po 

resekcjach ubytków. Tkanki mogą być odtworzone za pomocą płatów lokalnych, przeszczepów 

nieunaczynionych, regionalnych płatów uszypułowanych albo płatów z mikrochirurgicznym ze-

spoleniem naczyń. Wolne unaczynione płaty kostne są najbardziej zaawansowaną oraz złożoną 

metodą rekonstrukcji i coraz częściej stają się podstawową metodą rekonstrukcji tkanek w chi-

rurgii NGiS.

Wprowadzenie jako standardu leczenia resekcji guza z rekonstrukcją tkanek za pomocą płata 

z mikrochirurgicznym zespoleniem naczyń (podczas tego samego zabiegu) spowodowało wydłu-

żenie czasu operacji i otwarcie dodatkowego pola operacyjnego. W rezultacie wzrastała częstość 

typowych dla zabiegów operacyjnych powikłań, jak krwawienie, zakażenia ran, powikłania ze 

strony układu krążenia lub układu oddechowego. Pojawiają się również nowe czynniki ryzyka, 

np.: możliwość częściowej lub całkowitej martwicy płata, powikłania w miejscu jego pobrania czy 

nieprawidłowa odbudowa szkieletu twarzoczaszki.

Zaletami rekonstrukcji twarzoczaszki płatami mikrochirurgicznymi są możliwość poszerzenia 

szerokości marginesów chirurgicznych, poprawa funkcjonowania oraz korzystniejszy wygląd cho-

rych. Zespół chirurgiczny dysponujący pełnym zakresem dostępnych metod rekonstrukcji jest 

w stanie przeprowadzić zabiegi radykalnej resekcji nowotworów nawet bardzo zaawansowanych. 

W rezultacie wykorzystanie płatów mikrochirurgicznych kostnych i z tkanek miękkich w rekon-

strukcjach twarzoczaszki może nie tylko przyczynić się do poprawy efektów funkcjonalnych oraz 

estetycznych, ale także do lepszych onkologicznych wyników leczenia.
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Wybór metody rekonstrukcji tkanek twarzoczaszki jest szczególnie złożony u chorych wy-

magających odbudowy kości, a korzyści związane z rekonstrukcją mogą być niweczone powikła-

niami ogólnoustrojowymi i niepowodzeniami rekonstrukcji. Częstość najpoważniejszego z powi-

kłań – całkowitej martwicy płata – waha się w zakresie od 2 do 5% [5], dlatego ustalanie wskazań 

do zabiegu i wybór odpowiedniej metody rekonstrukcji wymagają optymalizacji. Niniejsze bada-

nie podjęto w celu zidentyfikowania czynników mających związek z występowaniem powikłań 

oraz wynikami leczenia, aby ułatwić ustalenie wskazań do leczenia chirurgicznego i wyboru me-

tody rekonstrukcji.
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LECZENIE CHORYCH NA NOWOTWORY  

GŁOWY I SZYI

 

EPIDEMIOLOGIA

Nowotwory głowy i szyi stanowią około 4–5% wszystkich nowotworów złośliwych występują-

cych u ludzi. Nowotwory wargi, jamy ustnej i gardła w 2016 roku rozpoznano w Polsce u 4339 pa-

cjentów [6], gdzie najczęstszym nowotworem był rak krtani, stanowiąc około 30% wszystkich 

nowotworów głowy i szyi [7]. W Polsce zachorowalność na nowotwory dna jamy ustnej (C04) 

wynosi 4, nowotwory języka (C02) – 1, nowotwory błony śluzowej policzka (C06) – 0,3, nowo-

twory podniebienia (C05) – 0,3 na 100 tys. mieszkańców rocznie [6, 7]. W statystykach NGiS nie 

uwzględnia się raka podstawnokomórkowego, który jest klasyfikowany jako nowotwór skóry.

Problemem w przypadku tych nowotworów jest nadal duża śmiertelność chorych, związana 

najczęściej ze wznową lokalną. O ile roczne przeżycia wynoszą około 70%, to 3- i 5-letnie stano-

wią odpowiednio 50 i 40% [6, 7], natomiast liczba zgonów z powodu nowotworów wargi, jamy 

ustnej i gardła w 2016 r. wyniosła w Polsce 2777 [6].

W bieżącym piśmiennictwie brak jest danych o częstości naciekania kości przez nowotwory 

głowy i szyi. Zajęcie kości twarzoczaszki pojawia się zwykle w zaawansowanych nowotworach 

złośliwych dna jamy ustnej, języka, błony śluzowej policzka, podniebienia i zatok przynosowych. 

Rak rozwijający się pierwotnie w błonie śluzowej albo skórze prowadzi poprzez endofityczny 

wzrost do naciekania coraz głębiej leżących struktur, w tym kości, natomiast rak wargi albo gar-

dła rzadziej powoduje naciekanie kości.

Mięsaki głowy i szyi są zaliczane do rzadkich nowotworów, a dane o ich epidemiologii są 

niedokładne i skąpe [8]. Stanowią około 10–15% wszystkich mięsaków [9]. Rocznie obserwujemy 

około 2 nowe zachorowania na 100 tys. mieszkańców [10] i są to dane szacunkowe [6]. Dla mię-

saków tkanek miękkich u osób dorosłych (we wszystkich lokalizacjach) zachorowalność wynosi 

1,2–1,6, przy czym średni wiek chorych jest niższy niż w przypadku innych nowotworów [11]. 

Zajęcie kości przez nowotwór jest obserwowane w przypadkach mięsaków kościopochodnych lub 

wtórnego nacieku kości twarzoczaszki przez mięsaki wywodzące się z tkanek miękkich.

HISTOPATOLOGIA

Ze względu na charakterystykę histologiczną nowotwory głowy i szyi dzieli się na nabłonkowe, 

nienabłonkowe, oraz – z uwagi na specyficzną lokalizację i cechy kliniczne – guzy zębopochodne. 

Najczęstszym nowotworem nabłonkowym występującym w rejonie głowy i szyi jest rak pod-

stawnokomórkowy (BCC – basal cell carcinoma), który wywodzi się z warstwy podstawnej na-

skórka, rozrasta się miejscowo i bardzo rzadko daje przerzuty. Większość BCC rozpoznaje się we 

wczesnym stadium i leczenie jest wówczas bardzo skuteczne. Bardzo rozległe BCC mogą wyma-

gać resekcji, po której konieczna jest rekonstrukcja mikrochirurgiczna.
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Rak płaskonabłonkowy (SCC – squamous cell carcinoma) stanowi około 90% NGiS [6], jeżeli 

nie jest brany pod uwagę BCC. Charakteryzuje go złośliwy przebieg choroby, naciekanie okolicz-

nych struktur, występowanie przerzutów do węzłów chłonnych szyi oraz przerzutów odległych. 

Następstwa wzrostu nowotworu oraz stosowanego leczenia istotnie wpływają na stan ogólny 

i funkcjonowanie pacjentów [3]. Leczenie chirurgiczne zaawansowanego raka błon śluzowych 

górnej części przewodu pokarmowego i zatok obocznych nosa wymaga złożonych technik chi-

rurgicznych (operacje endoskopowe, rekonstrukcje mikrochirurgiczne) i radioterapeutycznych. 

SCC wywodzi się z nierogowaciejącego nabłonka wielowarstwowego płaskiego. Stopień złośli-

wości histologicznej nowotworu (grading) określa się jako: G1 – nowotwór wysoko dojrzały, zróż-

nicowany, G2 – rak średnio zróżnicowany oraz G3 – nowotwór niezróżnicowany o wysokiej zło-

śliwości. Złośliwe nowotwory nabłonkowe w obrębie głowy i szyi mogą być także pochodzenia 

gruczołowego i powstają w śliniankach albo błonach śluzowych zatok obocznych nosa [12].

Spośród nowotworów nienabłonkowych głowy i szyi na pierwszym miejscu należy wymienić 

mięsaki. Pod względem histopatologicznym jest to liczna i zróżnicowana grupa guzów niedają-

cych przerzutów do węzłów chłonnych, ale dających przerzuty do odległych narządów poprzez 

układ krwionośny. Mięsaki wywodzą się z embrionalnej tkanki mezenchymalnej i występują 

w większości u osób młodych. Szybki wzrost, naciekanie okolicznych struktur oraz duże prawdo-

podobieństwo powstawania przerzutów wymagają szybkiego wdrożenia leczenia systemowego 

oraz chirurgicznego, a w wybranych podtypach wskazana jest radioterapia [12].

Kolejna grupa nowotworów nienabłonkowych to czerniaki wywodzące się z komórek barwni-

kowych – melanocytów. W obrębie głowy i szyi ten typ nowotworu jest spotykany w skórze oraz 

błonach śluzowych. Ta ostatnia lokalizacja jest stosunkowo rzadka, ale trudna diagnostyka i brak 

objawów we wczesnej fazie choroby wiążą się ze złym rokowaniem, ponieważ wyniki leczenia 

chorych na czerniaki zależą od głębokości nacieku skóry albo błony śluzowej. Czerniaki w obrę-

bie jamy ustnej, jamy nosowej czy zatok obocznych nosa w momencie rozpoznania najczęściej 

naciekają wszystkie warstwy śluzówki [12].

Pierwotne nowotwory kości twarzoczaszki (powstające w tkankach kości i zębów) mogą 

być łagodnymi albo złośliwymi nowotworami zębopochodnymi, mięsakami kościopochodnymi 

i chrzęstnopochodnymi, a także łagodnymi zmianami kostno-włóknistymi. Niezwykle rzadko wy-

stępują pierwotne raki wewnątrzkostne [8].

Guzy przerzutowe do kości twarzoczaszki występują z reguły u pacjentów powyżej 50. roku 

życia, a ognisko pierwotne znajduje się w przypadku kobiet najczęściej w piersi, natomiast u męż-

czyzn – w płucach albo prostacie [13].

Istnieją kontrowersje dotyczące klasyfikacji części guzów zębopochodnych. Są one opisy-

wane jako nowotwory albo torbiele (keratocysta), co utrudnia zaplanowanie odpowiedniej tera-

pii. Podstawową metodą leczenia jest chirurgiczne usunięcie guza z odpowiednim marginesem 

tkanek zdrowych. Końcowe efekty leczenia i wystąpienie ewentualnej wznowy lokalnej w dużej 

mierze są uzależnione od wielkości marginesu chirurgicznego [8].

Mnogość typów NGiS nastręcza wielu trudności w wyborze i ocenie wyników leczenia. 

W przypadku części guzów liczba zdiagnozowanych i leczonych chorych jest niewielka, a postę-

powanie nie jest oparte na wysokiej jakości danych. Każdy typ histologiczny nowotworu wymaga 

odmiennego postępowania terapeutycznego, różni się częstością występowania, etiologią i roko-

waniem. Odmienne są też metody diagnostyki.
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LECZENIE CHORYCH NA NOWOTWORY NACIEKAJĄCE KOŚCI TWARZOCZASZKI

Leczenie pacjentów chorych na NGiS może być prowadzone z intencją wyleczenia albo przedłu-

żenia przeżycia i łagodzenia objawów [14]. Resekcja chirurgiczna, radioterapia i chemioterapia są 

stosowane jako samodzielne metody albo łącznie. Wybór sposobu postępowania zależy od wiel-

kości guza, jego położenia, stopnia zaawansowania nowotworu czy wcześniej odbytego leczenia.

Leczenie chirurgiczne pozostaje najefektywniejszą metodą z zamiarem wyleczenia [14]. Czas 

przeżycia pacjentów bez wznowy zależy między innymi od wielkości marginesów nienacieczo-

nych tkanek, ocenionych w badaniu histopatologicznym preparatu po jego resekcji. Kwalifikacja 

i przygotowanie zabiegu oraz dobór metody rekonstrukcji są podporządkowywane nadrzędnemu 

celowi leczenia, jakim jest uzyskanie odpowiedniego marginesu zdrowych tkanek wokół guza. 

Dostępność pełnego spektrum technik rekonstrukcyjnych z uwzględnieniem płatów mikrochirur-

gicznych zapewnia chirurgowi wykonującemu zabieg możliwość wykonania resekcji w zakresie 

dającym najlepsze szanse na uzyskanie zamierzonego celu. Różnorodne techniki rekonstrukcji 

umożliwiają ewentualne poszerzenie zakresu resekcji w stosunku do planowanej po stwierdzeniu 

w histopatologicznych badaniach śródoperacyjnych obecności komórek nowotworowych w gra-

nicach resekcji.

Zastosowanie płatów z zespoleniem mikrochirurgicznym, w porównaniu z płatami uszypuło-

wanymi, wiąże się z wydłużeniem czasu trwania operacji i większymi kosztami. Piśmiennictwo 

dotyczące porównania metod rekonstrukcji wskazuje, że pod względem częstości powikłań miej-

sca dawczego płata, długości pobytu na oddziale intensywnej terapii, efektów funkcjonalnych 

i estetycznych, jakości życia oraz częstości reoperacji płaty z zespoleniem mikrochirurgicznym 

są lepsze. W rezultacie analiza całkowitych kosztów leczenia również wypada na korzyść rekon-

strukcji z zespoleniem mikrochirurgicznym, pomimo dłuższego czasu trwania samej operacji [15].

Zastosowanie radioterapii w leczeniu chorych na NGiS może być leczeniem pierwotnym albo 

leczeniem uzupełniającym po resekcji chirurgicznej. Radioterapia w leczeniu z zamiarem radykal-

nym umożliwia zachowanie zajętego przez nowotwór narządu (organ preserving therapy). Ma to 

szczególne znaczenie np. w raku krtani, gdzie leczenie nowotworu umożliwiające zachowanie 

mowy jest bardzo ważne dla chorego [16]. Radioterapia stanowi istotne uzupełnienie resekcji 

chirurgicznej, jeżeli szerokość marginesów chirurgicznych jest zbyt mała, występują przerzuty 

do węzłów chłonnych szyi lub inne czynniki wskazujące na wysokie ryzyko wznowy. Leczenie 

skojarzone w przypadkach zaawansowanych NGiS, polegające na resekcji guza i uzupełniającej 

radioterapii albo radiochemioterapii, pozwala uzyskać najlepsze wyniki w porównaniu z samą chi-

rurgią albo radioterapią [14]. Leczenie napromienianiem wywołuje jednak szereg działań niepożą-

danych, jak uszkodzenie ślinianek i kserostomię, odczyny skórne i śluzówkowe czy zwłóknienie 

tkanek. W odległym okresie od zakończenia leczenia możliwe jest wystąpienie wtórnych nowo-

tworów wyindukowanych promieniowaniem. 

Chemioterapia może być stosowana w leczeniu chorych na NGiS z intencją paliatywną, jako 

skojarzone leczenie radykalne łącznie z radioterapią albo jako leczenie indukcyjne przed lecze-

niem z zamiarem radykalnym. Chemioterapia z intencją paliatywną jest stosowana w połączeniu 

z leczeniem objawowym u chorych, u których leczenie radykalne nie jest możliwe. Celem takiego 

postępowania jest spowolnienie wzrostu guza i przedłużenie życia, przy zabezpieczeniu maksy-

malnego komfortu życia pacjenta.

Połączenie radioterapii z leczeniem systemowym, np. w raku gardła albo krtani, ma na celu 

poprawę efektu terapeutycznego poprzez uwrażliwienie komórek nowotworowych na promienio-

wanie oraz działanie przeciwnowotworowe w obszarach nieobjętych napromienianiem [14]. Che-

mioterapia neoadiuwantowa stosowana jest jako pierwszy sposób leczenia u chorych z rozległymi 
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NGiS i ma na celu zmniejszenie guza lub uwolnienie z nacieku struktur, które nie mogą być re-

sekowane. Dzięki tej strategii część chorych, zwłaszcza z nowotworami mało zróżnicowanymi, 

ma szanse na leczenie radykalne.

Wybór metod terapeutycznych oraz kolejność ich stosowania w NGiS są uzależnione od lo-

kalizacji i rodzaju nowotworu, jego zaawansowania, sprawności chorego oraz chorób towarzy-

szących. Kompleksowe postępowanie w NGiS powinno być prowadzone w zespole wielospecjali-

stycznym.

Pomimo wdrażania nowych procedur, technik i leków, odsetek wznów miejscowych oraz 

czas przeżycia pacjentów, zwłaszcza w przypadkach guzów zaawansowanych (w stadiach T3–T4), 

pozostają niezadawalające, dlatego stale poszukuje się sposobów poprawy wszystkich aspektów 

postępowania leczniczego. Ze względu na ważną rolę chirurgii w leczeniu chorych na NGiS także 

optymalizacja kwalifikacji pacjentów do rekonstrukcji tkanek po usunięciu nowotworu oraz po-

prawa technik rekonstrukcji są ważnymi elementami polepszenia wyników leczenia. 

ZABURZENIA UKŁADU STOMATOGNATYCZNEGO PO RESEKCJACH KOŚCI 

TWARZOCZASZKI

Układ stomatognatyczny to zespół mięśni, kości i stawów stanowiący funkcjonalną całość, bę-

dący narządem mowy, połykania, oddychania i żucia pokarmów. W układzie stomatognatycz-

nym mamy trzy ruchome połączenia: stawy skroniowo-żuchwowe umożliwiające ruchy żuchwy 

względem czaszki, połączenia pomiędzy zębami i kośćmi szczęk lub żuchwy (ten rodzaj połącze-

nia jest określany jako wklinowanie, czyli gymphosis), oraz zgryz, czyli kontakt pomiędzy gór-

nymi i dolnymi zębami (Ryc. 1). Zaburzenia układu stomatognatycznego powstałe po resekcjach 

jego fragmentów będą wpływały na całość funkcjonowania tego układu oraz na każde z trzech 

połączeń. Po wyczerpaniu możliwości adaptacji układu stomatognatycznego pojawiają się dolegli-

wości bólowe i zaburzenia w funkcjonowaniu [17].

Rycina 1. Schemat układu stomatognatycznego wg Helda [18] 

Rycina 1. 
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Dysfunkcja układu stomatognatycznego może wynikać z zaburzeń zgryzu, parafunkcji, 

przebytych urazów, wzmożonego napięcia emocjonalnego czy nieprawidłowego funkcjonowania 

mięśni żucia [19]. Dolegliwości oraz nieprawidłowości pojawiające się u pacjentów z patologiami 

układu stomatognatycznego to ból, szum w uszach, uszkodzenia stawu skroniowo-żuchwowego 

(widoczne w badaniach obrazowych), postępujące wady zgryzu, uszkodzenia zębów [17, 20]. Cho-

rzy po przebytych resekcjach w obrębie twarzoczaszki i rekonstrukcjach płatami mikrochirurgicz-

nymi oraz po radioterapii mają większe dolegliwości związane z funkcjonowaniem narządu żucia 

niż pacjenci z dysfunkcjami układu stomatognatycznego powstałymi z innych powodów [21].

Do zaburzeń układu stomatognatycznego powstających przed leczeniem i po leczeniu cho-

rych na nowotwory głowy i szyi zaliczamy również ograniczone rozwarcie ust. Szczękościsk 

występuje najczęściej w wyniku zaburzeń rozkurczu mięśni żucia powstałych wskutek nacieku 

nowotworowego, przebytego napromieniania, bliznowacenia pooperacyjnego lub zapalenia kości 

po radioterapii. Dużo rzadziej ograniczenie rozwarcia ust powstaje z powodu patologii stawów 

skroniowo-żuchwowych ograniczających ich ruchomość [17]. Szczękościsk, jako niezwykle upo-

rczywa dolegliwość, może być leczony z wykorzystaniem unaczynionych płatów kostnych pod-

czas resekcji nowotworu lub martwicy kości.

Resekcja fragmentu szczęki albo żuchwy prowadzi do braku jednego albo większej liczby 

elementów wg schematu Helda [18] (Ryc. 1). Poza utratą podparcia kostnego i ewentualną re-

sekcją stawu skroniowo-żuchwowego (SSŻ), usuwana jest część zębów. Dochodzi wówczas do 

zmniejszenia liczby połączeń zębowo-zębowych i połączeń pomiędzy zębami a kością. Równowa-

ga układu stomatognatycznego zostaje zachwiana, pozostałe zaś jego elementy są przeciążane. 

Pojawiają się wówczas objawy, które przekładają się na obniżenie jakości życia pacjentów.

Udoskonalanie metod rekonstrukcji układu stomatognatycznego odbywa się na dwóch po-

lach. Są to zwiększenie dokładności dopasowania odłamów kostnych poprzez wirtualne planowa-

nie operacji oraz leczenie implantoprotetyczne.

Rozwiązania inżynieryjne wspierające rekonstrukcję chirurgiczną (VSP – virtual surgical pla-

ning) skracają czas zabiegu oraz zwiększają dokładność dopasowania odłamów kostnych (Ryc. 2) 

[22–25]. Wykorzystanie VSP w rekonstrukcjach żuchwy lub szczęki poprawia więc efekty końco-

we rehabilitacji układu stomatognatycznego [26]. Porównanie dokładności i czasu trwania rekon-

strukcji przy pomocy FFF (free fibula flap – wolnego przeszczepu z kości strzałkowej) wykonanej 

metodą standardową i z wykorzystaniem technik komputerowych wypada na korzyść VSP [25]. 

Pomimo zalet wirtualne planowanie rekonstrukcji ubytków kostnych wiąże się z ograniczeniami 

technicznymi, na które zwracają uwagę Deek i wsp. [27]. Trudności dotyczą odpowiedniego zapla-

nowania położenia osteotomii kostnych w zależności od lokalizacji perforatorów do wyspy skór-

nej. Ettinger i wsp. oraz Battagilia i wsp. stwierdzili, że wykorzystanie tomografii komputerowej 

w sekwencji angio umożliwia uwzględnienie podczas VSP położenia perforatorów naczyniowych 

do wyspy skórnej, ale w doświadczeniach własnych autora i innych doniesieniach nawet pre-

cyzyjne przedoperacyjne określenie położenia drobnych naczyń do wyspy skórnej na podudziu 

okazuje się niewystarczająco dokładne po przyłożeniu szablonu chirurgicznego do kości [28, 29]. 

Perforatory widoczne w badaniach obrazowych mogą okazać się niewystarczające oraz niewła-

ściwie położone i należy wówczas wykorzystać inne odgałęzienia szypuły płata, a to czyni wcze-

śniej przygotowany szablon bezużytecznym. Kolejne ograniczenie opisane przez Deeka i wsp. 

to długość szypuły naczyniowej płata bardzo trudna do modyfikacji po wykonaniu osteotomii 

zgodnie z założeniami VSP. Również planowanie wielkości wyspy skórnej i wykorzystanie frag-

mentu mięśnia brzuchatego łydki są utrudnione, jeżeli ułożenie poszczególnych elementów pła-

ta w przestrzeni będzie suboptymalne wobec zaplanowanego przebiegu osteotomii wykonanych 

za pomocą szablonów chirurgicznych. Autorzy zaznaczają, że wprowadzenie VSP do praktyki 
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klinicznej wymaga dyskusji i wielu modyfikacji schematów postępowania podczas wirtualnego 

planowania rekonstrukcji kostnych [27]. 

Rekonstrukcje twarzoczaszki wspomagane komputerowo wymagają dodatkowych nakła-

dów finansowych związanych z koniecznością wytworzenia i zaprojektowania indywidualnych 

przymiarów do cięcia kości. Dodatkowe koszty wynikające z wykorzystania technik wirtualnego 

planowania operacji mogą być jednak niwelowane przez istotne skrócenie czasu trwania zabie-

gów [30].

Technika VSP jest przydatna również w przypadku planowania rekonstrukcji kostnych ubyt-

ków w innych lokalizacjach. Morita i wsp. prezentują sposób rekonstrukcji ubytku dna oczodołu 

płatem z łopatki [31, 32]. Rekonstrukcje kości jarzmowej i dna oczodołu z powodu guza zębopo-

chodnego z własnego materiału przedstawiono na Rycinie 3.

W wyniku procesu nowotworowego w obrębie jamy ustnej i nacieku zębodołów lub wskutek 

resekcji chirurgicznej, podczas której usuwane są wraz z tkankami miękkimi i kośćmi również 

zęby, kształt tak zwanego pola protetycznego (czyli obszaru jamy ustnej, na którym będą opierać 

się protezy) po resekcji nowotworu i rekonstrukcji ubytku w większości przypadków uniemoż-

liwia wystarczającą retencję standardowych uzupełnień protetycznych. Dodatkowo, biorąc pod 

uwagę, że rozdrabnianie pożywienia ulega wydłużeniu u osób użytkujących protezy całkowite, 

w porównaniu z pacjentami prawidłowo uzębionymi [33, 34], najlepsze efekty funkcjonalne lecze-

nia zaburzeń układu stomatognatycznego po resekcji nowotworu jamy ustnej daje rekonstrukcja 

Rycina 2. Rekonstrukcja żuchwy płatem FFF wspomagana wirtualnym planowaniem operacji i szablo-

nami chirurgicznymi do osteotomii kości strzałkowej. A, B, C – planowany kształt rekonstruowanej 

żuchwy za pomocą kości strzałkowej z szablonami do przycięcia kikutów żuchwy; D – planowanie sza-

blonu do cięcia kości strzałkowej; E – szablon do cięcia strzałki na kości w trakcie operacji; F – widok 

śródoperacyjny żuchwy po rekonstrukcji; G – obraz radiologiczny po operacji

Rycina 2. 
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kości unaczynionymi płatami kostnymi, które można wykorzystać do wprowadzenia implantów 

zębowych [35, 36]. Prawidłowo wykonana rekonstrukcja kostna żuchwy wraz z uzupełnieniami 

protetycznymi opartymi na implantach zębowych może prowadzić do całkowitego odtworzenia 

funkcji żucia [37]. Nieprzemieszczające się protezy pozytywnie wpływają na zarysy oraz estetykę 

twarzy [38]. Pięcioletnie przeżycie implantów zębowych wszczepianych do płatów kostnych wy-

nosi od 70 do nawet 99% [36, 38, 39].

Dla podkreślenia znaczenia odbudowy układu stomatognatycznego za pomocą unaczynione-

go płata kostnego i protez opartych na implantach zębowych można przytoczyć wyniki badania 

(Kumar i wsp.), w którym autorzy porównali wydolność żucia zębów żuchwy pomiędzy stroną 

nieresekowaną, z pozostawionym uzębieniem, a stroną po resekcji i rekonstrukcji FFF z wszcze-

pionymi implantami, stanowiącymi podparcie dla ruchomych uzupełnień protetycznych. Nie wy-

kazano różnic w rozdrabnianiu pokarmu pomiędzy stronami [37].

ZABURZENIA UKŁADU STOMATOGNATYCZNEGO PO RESEKCJACH 

MIĘŚNI ŻUCIA

Rozległe resekcje w obrębie dna jamy ustnej, żuchwy czy szczęki wymagają usunięcia fragmen-

tów kostnych szkieletu twarzoczaszki, ale także części mięśni żucia (należą do nich mięsień skro-

niowy, m. skrzydłowy przyśrodkowy, m. skrzydłowy boczny i m. żwacz) [40]. Pomimo że najwięk-

szy nacisk w operacjach rekonstrukcyjnych głowy i szyi powinien być kładziony na odtworzenie 

ciągłości kości (zwłaszcza żuchwy), to wpływ usunięcia mięśni układu stomatognatycznego na 

jego funkcjonowanie wymaga osobnego omówienia [41–45]. Wycięcie mięśni żucia prowadzi do 

zaburzeń zgryzu, rozwarcia ust lub ruchomości żuchwy niezależnie od zakresu resekcji kości.

Pomimo dużej dokładności rekonstrukcji kości twarzoczaszki uzyskiwanej między inny-

mi dzięki VSP, może nadal dochodzić do zaburzeń układu stomatognatycznego wynikających 

z braku poszczególnych mięśni żucia. Zauważył to już Hidalgo w jednej z pierwszych publikacji 

Rycina 3. Planowanie resekcji i rekonstrukcji kości jarzmowej. A, B – zębopochodny guz szczęki i kości 

jarzmowej; C, D – planowany zakres resekcji; H, G – dopasowanie odpowiedniego fragmentu talerza 

kości biodrowej do ubytku; E, F – kontrola rekonstrukcji za pomocą odbicia lustrzanego

Rycina 3. 
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opisujących technikę rekonstrukcji żuchwy za pomocą FFF. U 16% pacjentów obserwowano złe 

efekty estetyczne dotyczące symetrii twarzy pomimo dokładnego odtworzenia ubytku żuchwy 

unaczynionym płatem kostnym [46]. W publikacji poświęconej analizie zakresu ruchomości żu-

chwy (rozwarcia i zakresu ruchów bocznych), porównującej grupę chorych po resekcjach mięśni 

żucia z grupą kontrolną, wykazano zarówno istotne zmniejszenie ruchomości prawie w każdym 

z badanych zakresów, jak i spadek skuteczności rozdrabniania pokarmów [47].

Wycięcie mięśnia skrzydłowego bocznego zmniejsza zakres ruchów bocznych i powoduje 

przesunięcie bródki w stronę przeciwną do resekowanego mięśnia [48]. Usunięcie m. żwacza, 

m. skrzydłowego przyśrodkowego lub m. skroniowego zmniejsza siłę żucia. Dodatkowo wycięcie 

m. skroniowego będzie ograniczało zakres ruchów dotylnych żuchwy i ruchów bocznych [40]. 

Opis anatomiczny utraconej funkcji przy braku danego mięśnia nie odpowiada w pełni objawom 

klinicznym obserwowanym u pacjentów po przebytych resekcjach fragmentów narządu żucia. 

Wynika to z dużych zdolności układu stomatognatycznego do kompensacji i przejęcia części 

funkcji uszkodzonego efektora przez inny mięsień [49, 50].

Ograniczenia ruchomości żuchwy po operacjach ablacyjnych nie wynikają jedynie z pro-

stego wycięcia części mięśni żucia. Powstające po operacjach blizny i przykurcze potęgowane 

przez radioterapię dodatkowo ograniczają ruchomość połączeń układu stomatognatycznego [51]. 

 Bliznowacenie utrudnia również protezowanie.

Modele komputerowe powstałe na podstawie badań elektrofizjologicznych mięśni oraz zakre-

su ruchomości żuchwy po resekcjach i rekonstrukcjach kostnych pozwalają na dokładną analizę 

funkcjonowania mięśni żucia. W tego typu doświadczeniach obserwowano różnice w ruchomości 

i napięciu mięśni w zależności od czasu, jaki upłynął od operacji. Przy jednostronnych resekcjach 

mięśni żucia zmiana wzorca pracy pozostałych efektorów umożliwia niecałkowity powrót układu 

stomatognatycznego do równowagi [50]. Badania pozwalają częściowo wyjaśnić, dlaczego nawet 

po bardzo dokładnych rekonstrukcjach żuchwy (np. wspomaganych komputerowo) nadal wystę-

pują zaburzenia ruchomości i zaburzenia zwarcia. Odbudowa szkieletu kostnego przy braku rów-

nowagi w pracy mięśni jest związana z asymetriami i nieprawidłowościami w funkcjonowaniu.

Rekonstrukcje kostne żuchwy zapobiegają najpoważniejszemu następstwu operacji ablacyj-

nych w obrębie twarzoczaszki – powstaniu dwóch asynchronicznie pracujących kikutów żuchwy, 

uniemożliwiających funkcjonowanie układu stomatognatycznego. Usunięcie części mięśni żucia 

jednocześnie z resekcją kości, choć częściowo kompensowane, ma niekorzystny wpływ na roz-

drabnianie pokarmów, połykanie i mowę.

WSKAZANIA DO RESEKCJI I REKONSTRUKCJI PŁATAMI 

MIKROCHIRURGICZNYMI W OBRĘBIE TWARZOCZASZKI

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na specyfikę postępowania w leczeniu cho-

rych na nowotwory głowy i szyi jest szeroko opisywana w piśmiennictwie poprawa jakości życia 

pacjentów [2, 41, 43–45, 52, 53]. Liczne zaburzenia funkcjonowania i zmiana wyglądu chorych po 

resekcji nowotworu wymagają jednoczesnej kompleksowej rekonstrukcji tkanek. Wiąże się to ze 

wzrostem złożoności zabiegów, wydłużeniem ich trwania, z większymi wymaganiami dotyczący-

mi zespołu chirurgicznego oraz z potrzebą udziału w zabiegach lekarzy reprezentujących różne 

specjalności. Podjęcie wysiłku organizacyjnego i finansowego jest uzasadnione znaczną poprawą 

jakości życia pacjentów, co wykazano w licznych publikacjach [2, 41, 43–45, 52, 53].

Zastosowanie wolnych unaczynionych płatów kostnych w rekonstrukcjach głowy i szyi po-

prawia jakość życia pacjentów w porównaniu z chorymi, którzy zostali zoperowani z użyciem 

innych technik chirurgicznych [41, 43–45, 52].
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Szczególnym wyzwaniem chirurgii rekonstrukcyjnej głowy i szyi są poresekcyjne ubytki żu-

chwy. Ta nieparzysta kość o nietypowej dla twarzoczaszki budowie przypominającej kości długie, 

stanowi rusztowanie dla mięśni języka i dna jamy ustnej. Poprzez mięśnie nadgnykowe żuchwa 

utrzymuje krtań i nasadę języka w prawidłowym położeniu anatomicznym. Usunięcie fragmentu 

żuchwy, zwłaszcza w przednim odcinku, wywołuje trudności w oddychaniu, połykaniu czy mo-

wie. Niekorzystna zmiana wyglądu chorego po usunięciu żuchwy jest określana jako Andy Gump 

deformity (Ryc. 4).

Rekonstrukcje żuchwy za pomocą unaczynionego płata ze strzałki są obecnie uznawane za 

złoty standard. Metoda ta została opisana i rozpowszechniona przez Hidalgo [46]. Rekonstrukcje 

żuchwy płatem ze strzałki istotnie poprawiają jakość życia pacjentów w porównaniu z chorymi 

po resekcji bez rekonstrukcji [41, 42]. Prawidłowa rekonstrukcja z wykorzystaniem kości i skóry 

z podudzia pozwala uzyskać jakość życia na poziomie zbliżonym do referencyjnego dla popula-

cji [43].

Budowa anatomiczna kości strzałkowej umożliwia zastosowanie implantów zębowych i wy-

konanie nieruchomych względem kości uzupełnień protetycznych. Pełna rehabilitacja implan-

toprotetyczna układu stomatognatycznego poprawia jakość życia pacjentów [44].

Alternatywą dla FFF jest zastosowanie tytanowej płyty rekonstrukcyjnej odtwarzającej krzy-

wiznę żuchwy i umożliwiającej zamocowanie mięśni nadgnykowych oraz płata z tkanek miękkich 

dla wypełnienia braku skóry lub błony śluzowej. Porównując grupę chorych, u których wykonano 

rekonstrukcje żuchwy z użyciem FFF, z chorymi, u których zastosowano płytę tytanową i płat 

z tkanek miękkich, stwierdzono wyższą jakość życia w grupie FFF [45].

W przypadku krótkich ubytków żuchwy możliwa jest rekonstrukcja płatem ICFF albo OSFF 

(iliac crest free flap – wolny przeszczep kości z talerza biodrowego, osteocutaneous scapular free 

flap – wolny unaczyniony przeszczep kości z łopatki). Technika pobrania, wskazania do zastosowa-

nia oraz możliwe powikłania miejsca dawczego tych płatów różnią się od FFF. Obserwowano nieco 

większe dolegliwości bólowe i gorszą jakość chodu w grupie chorych z rekonstrukcją za pomocą 

ICFF w porównaniu z grupą FFF [54]. Jednak ogólna ocena jakości życia jest nieco lepsza w gru-

pie ICFF w porównaniu z pacjentami, u których wykonano rekonstrukcję płatem ze strzałki [55].

Rycina 4. Andy Gump – postać z kreskówek, od której wywodzi się określenie charakterystycznego 

zniekształcenia twarzoczaszki po mandibulektomi. Po prawej przykład chorego po resekcji raka dna 

jamy ustnej i rekonstrukcji ubytku żuchwy płytą tytanową, która uległa obnażeniu po radioterapii

Rycina 4. 
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Zastosowanie OSFF nie było oceniane w piśmiennictwie pod kątem jakości życia. Użytecz-

ność wąskiej kości z łopatki do odbudowy implantoprotetycznej pozostaje problematyczna. Nie-

wątpliwą zaletą jest mało widoczna blizna i mała częstość powikłań miejsca dawczego [56].

W przypadku pozostałych mikrochirurgicznych płatów kostnych, takich jak płat z przedra-

mienia z fragmentem kości promieniowej albo płat z kłykcia przyśrodkowego uda, brak jest jed-

noznacznych danych w piśmiennictwie odnośnie jakości życia z powodu małej liczby operacji 

wykonywanych tymi technikami.

Zastosowanie płatów mikrochirurgicznych w rekonstrukcjach szczęki nie powoduje tak jed-

noznacznie poprawy jakości życia, w stosunku do pozostawienia ubytku bez rekonstrukcji i wy-

korzystania protez, jak jest to obserwowane w przypadku rekonstrukcji żuchwy. Porównując 

jakość życia pomiędzy pacjentami noszącymi obturator oparty na implantach zygomatycznych 

a pacjentami z rekonstrukcją wolnym płatem kostnym i implantami w płacie mikrochirurgicznym, 

Wang F. i wsp. nie zaobserwowali różnic [57]. Nie stwierdzono także różnic w jakości połykania 

po operacji pomiędzy chorymi po rekonstrukcji mikrochirurgicznej a używającymi obturatora [58]. 

W przypadku ubytków poresekcyjnych szczęki zastosowanie ICFF i OSFF ma dużo większe zna-

czenie niż FFF. Większa ilość tkanek miękkich pobieranych z płatem oraz większa zawartość ko-

ści gąbczastej w talerzu biodrowym zwiększają możliwości odbudowy wielokształtnego ubytku 

szczęki [57].

Wskazaniem do rekonstrukcji żuchwy może być również ORN (osteoradionecrosis – martwica 

popromienna kości). Grupa chorych z ORN stanowi wyzwanie dla chirurga z uwagi na większe 

ryzyko powikłań i trudności technicznych podczas zabiegu w zmienionym polu operacyjnym [59]. 

Jakość życia pacjentów po resekcji żuchwy z powodu ORN w porównaniu z pacjentami po resekcji 

żuchwy z powodu nowotworu jest jednak gorsza [43].

Rekonstrukcje kości twarzoczaszki wolnymi płatami kostnymi są obecnie postępowaniem 

z wyboru. Poprawa jakości życia, zwłaszcza przy rekonstrukcjach żuchwy, stanowi istotne wska-

zanie do tego typu operacji. W przypadku planowania zabiegu w sytuacji nawrotu nowotworu 

albo drugiego pierwotnego nowotworu w tej samej okolicy (chirurgia ratująca) ryzyko powikłań 

jest większe i uzyskanie ujemnych marginesów chirurgicznych jest trudne. Pomimo to należy 

brać pod uwagę rekonstrukcję płatem mikrochirurgicznym. Umożliwia to wykonanie szerszej re-

sekcji, a spodziewany korzystny wpływ na jakość życia pacjenta przewyższa ryzyko związane 

z wykonaniem operacji ratującej [58].

REKONSTRUKCJE TWARZOCZASZKI U CHORYCH Z POPROMIENNĄ 

MARTWICĄ KOŚCI

Radioterapia stanowi integralną część leczenia chorych na nowotwory głowy i szyi obok chirurgii 

i chemioterapii, a większość złośliwych NGiS wymaga uzupełniającego, pooperacyjnego leczenia 

napromienianiem. Niektóre z nowotworów głowy i szyi – rak gardła, nasady języka, migdałków, 

podniebienia miękkiego, krtani i nosogardła – są leczone pierwotnie za pomocą radioterapii.

Leczenie napromienianiem wiąże się z uszkodzeniem mikrokrążenia płata mikrochirurgiczne-

go, otaczających tkanek, ale także naczyń szyi. Wpływa to na większą częstość powikłań około-

operacyjnych [59]. Radioterapia wywołuje odczyny w skórze, błonach śluzowych, ale także mar-

twicę kości, z powodu której cierpi ok. 22–37% pacjentów [60, 61]. Mogą być to osoby leczone 

napromienianiem pierwotnie lub wtórnie – po uprzedniej resekcji chirurgicznej guza. Najczęściej 

ORN dotyczy żuchwy [61], a najistotniejszą dolegliwością w tej grupie chorych jest przewlekły 

ból [60], (Ryc. 5).



21

Pacjenci leczeni z powodu martwicy kości mają więcej powikłań związanych z rekonstrukcją 

mikrochirurgiczną niż chorzy pierwotnie operowani z powodu nowotworu twarzoczaszki. Prze-

wlekłe infekcje, zakażenia, przetoki, długo gojące się rany dotyczą zarówno miejsca biorczego, 

jak i miejsca dawczego płata [62]. Powikłania w obrębie głowy i szyi wynikają między innymi 

z popromiennego uszkodzenia śródbłonka naczyń dawczych na szyi [60].

Jedną z metod wspomagających leczenie ORN jest terapia hiperbaryczna (hyperbaric oxygen 

therapy – HBO). Większość chorych leczonych z powodu martwicy kości tylko za pomocą HBO nie 

odnosi korzyści [61], więc terapia hiperbaryczna powinna być stosowana jako uzupełnienie lecze-

nia chirurgicznego [60]. Możliwe powikłania po leczeniu w komorze hiperbarycznej to barotrauma 

i niemożność uzyskania drożności trąbki Eustachiusza, silny ból ucha i konieczność dekompresji 

pacjenta [63]. Inne wskazanie do HBO, o którym należy wspomnieć w kontekście powikłań po 

pobraniu płata kostnego, to wspomaganie leczenia rany miejsca dawczego u chorych z zaburze-

niami ukrwienia (patrz: Ryc. 8, str. 44).

Najlepsze efekty leczenia martwicy popromiennej kości uzyskuje się poprzez szeroką re-

sekcję uszkodzonej kości oraz rekonstrukcję płatem mikrochirurgicznym [60]. Podstawowe cele 

leczenia ORN to usunięcie ogniska infekcji, odtworzenie kości, korekta konturów i proporcji twa-

rzy [61]. W leczeniu niewielkich ubytków twarzoczaszki powstałych w wyniku martwicy popro-

miennej istnieje możliwość zastosowania MCFF (medial condyle free flap – wolny przeszczep kości 

Rycina 5. Martwica popromienna kości żuchwy po leczeniu raka migdałka. Przed rekonstrukcją płatem 

FFF chora nie była leczona chirurgicznie. A – widoczny martwy fragment kości żuchwy; B – zakres 

martwicy kości na modelu stereolitograficznym żuchwy; C, D – stan po resekcji martwiaka i rekon-

strukcji płatem FFF wraz z wyspą skórną

Rycina 5. 
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z kłykcia przyśrodkowego kości udowej) [64], a FFF albo ICFF mają zastosowanie u chorych po 

rozległych resekcjach kości [61]. Według Chena i wsp. lepsze efekty leczenia ORN można uzy-

skać, stosując ICFF niż FFF. Unaczyniony przeszczep z biodra zapewnia większą objętość dobrze 

ukrwionej kości gąbczastej, w przeciwieństwie do FFF, gdzie dominuje kość zbita, typowa dla ko-

ści długich. Obserwowano też mniej powikłań zapalnych, mniej zaburzeń zrostu kikutów żuchwy 

z przeszczepioną kością w grupie chorych leczonych z powodu ORN za pomocą ICFF niż FFF [61].

Radioterapia przedoperacyjna jest sporadycznie stosowana w schemacie z następowym le-

czeniem chirurgicznym w obrębie twarzoczaszki. Tego rodzaju sposób postępowania jest brany 

pod uwagę w leczeniu zaawansowanych mięsaków głowy i szyi. Przedoperacyjna RTH ma za 

zadanie zmniejszyć guz, zwłaszcza w miejscach krytycznych pod względem funkcji. Analiza po-

wikłań wykazała, że wśród pacjentów, którzy nie przeszli RTH albo mieli przedoperacyjną RTH, 

częstość powikłań wynosiła 18% i 26%, podczas gdy chorzy, którzy otrzymali uzupełniającą RTH 

albo u których RTH była pierwszą metodą leczenia co najmniej kilka miesięcy przed operacją 

(chirurgia ratująca), mieli częstość powikłań na poziomie odpowiednio 28 i 48% (p = 0,042). Stoso-

wanie przedoperacyjnej radioterapii w badaniu Chao i wsp. nie miało wpływu na przeżycie [62].

METODY REKONSTRUKCJI KOŚCI TWARZOCZASZKI

Rodzaj rekonstrukcji kości twarzoczaszki jest dobierany w zależności od wielkości i lokalizacji 

anatomicznej usuniętego guza nowotworowego oraz zakresu resekcji kości. Decyzja o sposobie 

odbudowy żuchwy albo szczęki może być wspierana jednym z dostępnych algorytmów [65–72]. 

Żaden z proponowanych algorytmów nie został jednak szeroko wprowadzony do praktyki kli-

nicznej.

Cordeiro i wsp. przyjęli, że sposób rekonstrukcji struktur kostnych żuchwy i tkanek miękkich 

jest uzależniony od wymiarów ubytku kości, lokalizacji ubytku tkanek miękkich i liczby stref 

anatomicznych, których te ubytki dotyczą. Na tej podstawie pacjent jest kwalifikowany do jed-

nej z 13 kategorii rekonstrukcji, a proponowany algorytm jest trudny do zastosowania w prak-

tyce [68]. Analogiczne propozycje znajdujemy w przypadku wyboru metody odbudowy szczęki 

[65, 66]. Opracowane analizy, mające wspierać wybór metody rekonstrukcji, są oparte na wiel-

kości i złożoności defektu. Stan ogólny lub prognozowany przebieg leczenia onkologicznego nie 

są brane pod uwagę. Dodatkowym mankamentem są niejednoznaczne wyniki oceny jakości ży-

cia u pacjentów po rekonstrukcjach szczęki za pomocą płatów z tkanek miękkich w porównaniu 

z płatami kostnymi. W swoim badaniu Murphy i wsp. zwracają uwagę na małą ilość pacjentów 

dostępnych w analizie i zaobserwowane rozbieżności dotyczące zaleceń [58]. W dostępnym pi-

śmiennictwie istnieje widoczna tendencja do stosowania płatów z tkanek miękkich w zespołach 

składających się głównie z chirurgów plastyków [65, 67], w przeciwieństwie do ośrodków, gdzie 

większa część lekarzy to chirurdzy szczękowi, i wówczas to przeważają rekonstrukcje szczęk 

z wykorzystaniem płatów kostnych [66].

Wybór sposobu rekonstrukcji szczęki i żuchwy pozostaje przy obecnym stanie wiedzy wy-

padkową zaleceń, częstości możliwych powikłań, preferencji chirurga lub ośrodka [67]. Wycięcie 

małego fragmentu żuchwy i szczęki może zostać pozostawione bez rekonstrukcji albo można od-

tworzyć kość z wykorzystaniem przeszczepów nieunaczynionych. Niewielkie ubytki kostne mogą 

wymagać pokrycia tego fragmentu płatem z tkanek miękkich – uszypułowanym albo mikrochi-

rurgicznym.

W przypadkach resekcji niewielkiego fragmentu części zębodołowej żuchwy lub wyrostka 

zębodołowego szczęki u pacjentów po przebytej radioterapii oraz w zaawansowanej martwicy 
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bisfosfonianowej (BRONJ) istnieją wskazania do zastosowania płatów unaczynionych. Wśród do-

stępnych technik chirurgicznych należy wymienić ORFFF (osteocutaneous radial forearm free flap 

– płat z przedramienia z fragmentem kości promieniowej), MCFF, płat podbródkowy uszypułowa-

ny pobrany z fragmentem dolnego brzegu żuchwy [73, 74]. 

Rozległe ubytki żuchwy i szczęki powstałe po usunięciu guza nowotworowego wymagają 

zastosowania ICFF, OSFF albo FFF [53, 75, 76].

WOLNY PRZESZCZEP KOŚCI Z TALERZA BIODROWEGO (ICFF)

Najdłużej stosowanym płatem kostnym jest unaczyniony płat z talerza biodrowego. Pobranie 

wolnego przeszczepu kości z talerza biodrowego nie wymaga wykonywania badań obrazowych 

przed operacją. Przebyte zabiegi w pachwinie (np. korekcja przepukliny) są przeciwwskazaniem 

do tego typu rekonstrukcji. Do pokrycia tkanek miękkich służy mięsień skośny wewnętrzny brzu-

cha. Pobranie wyspy skórnej wiąże się z dużą częstością powikłań polegających na częściowej 

martwicy płata [77]. W pierwszym etapie operacji najkorzystniej jest zlokalizować szypułę na-

czyniową płata w miejscu połączenia naczyń szypuły z tętnicą i żyłą udową. Preparując wzdłuż 

naczyń, do kolca biodrowego przedniego górnego, odsłania się naczynia płata. Następnie wyko-

nuje się osteotomię kości talerza biodrowego, zachowując około 1 cm kolca wraz z przyczepem 

mięśnia krawieckiego. Pobrany płat jest przenoszony do ubytku twarzoczaszki, dopasowywane 

są odłamy kostne, wykonywana jest osteosynteza płytkowa i ewentualna osteotomia oraz zespo-

lenie mikrochirurgiczne naczyń. Miejsce dawcze płata powinno być dokładnie zaopatrzone w celu 

zabezpieczenia przed powstawaniem przepukliny pachwinowej.

Krzywizna oraz spora objętość kości gąbczastej płata ICFF ułatwia leczenie implantoprote-

tyczne oraz umożliwia odpowiednie odtworzenie konturów i zarysów twarzy. Do zalet tego płata 

należy zaliczyć stosunkowo niewielką częstość powikłań miejsca dawczego i wysokość kości od-

powiadającą odbudowywanemu fragmentowi żuchwy [56]. Ograniczenia ICFF stanowią: długość 

możliwej do pobrania kości do około 9 cm, krótka szypuła naczyniowa o średnicy naczyń mniej-

szej niż w przypadkach pozostałych płatów kostnych oraz ryzyko uszkodzenia perforatorów ko-

stnych podczas wykonywania osteotomii [77, 78].

WOLNY UNACZYNIONY PRZESZCZEP KOŚCI Z ŁOPATKI (OSFF)

Płat kostny z łopatki jest pobierany w ułożeniu pacjenta na boku, z podparciem kończyny górnej. 

Po zlokalizowaniu tętnicy i żyły okalającej łopatkę w dole pachowym, fragment kości łopatki od 

strony brzegu bocznego i kąta dolnego jest odcinany wraz z wyspą skórną. Po pobraniu płata 

i zamknięciu rany po miejscu dawczym pacjent jest przywracany do ułożenia na plecach. W obrę-

bie twarzoczaszki wykonywane jest zespolenie kostne i zespolenie mikrochirurgiczne.

Długość odtwarzanego odcinka, podobnie jak w przypadku ICFF, jest ograniczona do oko-

ło 9 cm, średnio – 7 cm [76, 79]. Maksymalna liczba osteotomii opisywana w piśmiennictwie 

w przypadku OSFF wynosi dwie, ale najczęściej wykorzystywany jest prosty odcinek kości [80]. 

Pobranie OSFF wiąże się ze stosunkowo małą częstością powikłań miejsca dawczego i ten typ 

rekonstrukcji może być z powodzeniem stosowany u starszych pacjentów [76, 79]. Według nie-

których autorów rekonstrukcje OSFF wiążą się z większym odsetkiem braków zrostu pomiędzy 

kikutami żuchwy a kością [76].
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WOLNY PRZESZCZEP Z KOŚCI STRZAŁKOWEJ (FFF)

Płatem z wyboru stosowanym przy rozległych ubytkach żuchwy jest płat ze strzałki (FFF) [5]. 

Pobranie tego płata można wykonać w niedokrwieniu po uprzedniej ocenie naczyń w badaniu 

klinicznym. Jeżeli tętno na tętnicy grzbietowej stopy nie jest wyczuwalne prawidłowo, naczynia 

ocenia się za pomocą tomografii komputerowej w sekwencji angio [81]. Jeżeli była planowana 

rekonstrukcja tkanek miękkich, to w pierwszym etapie operacji należy zlokalizować perforatory 

wyspy skórnej, następnie przecinana jest kość strzałkowa z zachowaniem minimum 6 cm strzałki 

od końca proksymalnego i dystalnego. Po pobraniu płata, nie przecinając szypuły naczyniowej, 

kość jest formowana do pożądanego kształtu; poprzez osteotomię i odłamy umocowuje się ją do 

tytanowej płyty rekonstrukcyjnej lub łączy za pomocą minipłytek. W ostatnim etapie płat jest 

przenoszony do ubytku twarzoczaszki i dopasowywany do kikutów żuchwy albo szczęki. Ostat-

nim elementem operacji jest zespolenie mikrochirurgiczne naczyń. Czas niedokrwienia kończyny 

należy ograniczyć maksymalnie do 2 godzin. Ubytek skóry na podudziu jest zamykany pierwot-

nie lub z wykorzystaniem wolnego przeszczepu skóry pobieranego z uda.

Długi odcinek kości oraz możliwość pobrania wysp skórnych pozwalają na elastyczne dopa-

sowanie FFF do złożonych ubytków żuchwy i dna jamy ustnej. Odpowiednie planowanie osteo-

tomii pozwala na odtworzenie złożonych krzywizn żuchwy lub szczęki. Długość szypuły jest 

najczęściej wystarczająca, a pobranie kości z dystalnej części strzałki pozwala na znaczne wy-

dłużenie naczyń płata. FFF może być stosowany również przy krótszych ubytkach kości, gdzie 

odpowiednio dopasowana wysokość kości umożliwia zdwojenie strzałki (tzw. double barrel) [82].

Rekonstrukcja fragmentu żuchwy o długości do 9 cm może być wykonana za pomocą jednej 

z trzech dostępnych technik – OSFF, ICFF albo FFF. Do zalet OSFF zaliczamy możliwość zastoso-

wania płata u starszych pacjentów i wykorzystanie wyspy skórnej. Na niekorzyść przemawia 

ryzyko braku zrostu odłamów i przede wszystkim konieczność obracania pacjenta podczas ope-

racji lub operowanie w niewygodnej pozycji. W piśmiennictwie znajdujemy sprzeczne informacje 

na temat zalecanego wyboru metody odbudowy kości za pomocą FFF i ICFF. Analizy dużych serii 

rekonstrukcji kostnych wskazują na większą częstość powikłań i martwicy w przypadku ICFF 

w porównaniu z innymi płatami (głównie FFF) [5] i odwrotną zależność dla powikłań miejsca 

dawczego [56]. Hu i wsp. oraz Yoshimatsu i wsp. zalecają odbudowę fragmentów żuchwy o dłu-

gości do 9 cm za pomocą ICFF [75, 77]. Wynika to ze stosunkowo niewielkiej częstości powikłań 

miejsca dawczego i odpowiedniej wysokości kości [56]. Za wykorzystaniem FFF przemawia z ko-

lei możliwość użycia wyspy skórnej (wraz z talerzem biodrowym jest pobierany zwykle frag-

ment mięśnia skośnego brzucha, który może służyć do rekonstrukcji ubytków jamy ustnej, ale 

nie skóry szyi lub twarzy) oraz możliwość wykonania wielu osteotomii. Jednak wyniki badania 

Karaaltin i wsp. wskazują, że wykonanie nawet trzech osteotomii w obrębie ICFF jest bezpiecz-

ne dla zachowania ukrwienia kości talerza biodrowego [78]. Zatem wybór pomiędzy ICFF a FFF 

w przypadkach rekonstrukcji ubytków żuchwy o długości do 9 cm pozostaje przedmiotem dys-

kusji [77] (Ryc. 6). Wyjątkiem może być leczenie ORN, gdzie pacjenci odnoszą większe korzyści 

z zastosowania ICFF w zestawieniu z innymi technikami (lepsza penetracja antybiotyków, lepiej 

ukrwiona kość) [61].

Odtworzenie szczęki lub innych kości twarzoczaszki może być wykonywane za pomocą ICFF, 

OSFF, FFF i innych rzadziej stosowanych płatów. Innym sposobem zamknięcia ubytku jest wyko-

nanie płata z tkanek miękkich (najczęściej ALTF) i ustabilizowanie pozostawionych części żuchwy 

płytą tytanową. Wybór techniki jest uzależniony od lokalizacji ubytku, konieczności odbudowy 

ścian oczodołu lub podstawy czaszki czy możliwości retencji obturatora [65–67]. Nie ma róż-

nic w częstości powikłań pomiędzy mikrochirurgicznymi płatami z tkanek miękkich a płatami 
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kostnymi stosowanymi do rekonstrukcji szczęki [67]. Ocena jakości życia pacjentów z odbudową 

szczęki za pomocą płatów z tkanek miękkich w porównaniu z pacjentami, u których zastosowa-

no płaty kostne, nie wykazuje istotnych statystycznie różnic [83]. Wybór sposobu rekonstrukcji 

szczęki zależy od indywidualnej oceny sytuacji pacjenta, preferencji i możliwości chirurga lub 

ośrodka [67].

Pierwotne rekonstrukcje kostne twarzoczaszki

Pacjenci kwalifikowani do resekcji zaawansowanego nowotworu twarzoczaszki w większości wy-

magają rekonstrukcji ubytku podczas tego samego zabiegu. Na podstawie badania klinicznego 

oraz badań obrazowych planowany jest zakres resekcji. W zależności od rozmiarów ubytku oraz 

rodzaju usuwanych struktur anatomicznych głowy i szyi dobierany jest odpowiedni płat zgodnie 

z drabiną rekonstrukcyjną [5, 66].

Wskazania do pierwotnej odbudowy ubytku twarzoczaszki unaczynionym płatem kostnym 

są uzależnione od klinicznego stanu pacjenta. Chorzy ze złym rokowaniem onkologicznym, np. 

z naciekiem nowotworowym o grubości powyżej 15 mm, przerzutami przekraczającymi torebkę 

węzłów chłonnych, przerzutami do V strefy układu chłonnego szyi czy lokalizacją guza do tyłu 

od płaszczyzny Ohngrena, powinni być kwalifikowani do operacji z zastosowaniem uproszczo-

nych metod rekonstrukcji. W takich przypadkach należy rozważyć szeroką resekcję i odtworzenie 

części struktur anatomicznych płatem z tkanek miękkich oraz ewentualnie wykorzystanie płyty 

tytanowej utrzymującej kikuty żuchwy. Wtórna rekonstrukcja ubytku kostnego może być prze-

prowadzona po zakończeniu leczenia onkologicznego i po około dwuletniej obserwacji [84].

Jednym z przeciwwskazań do pierwotnych rekonstrukcji kostnym płatem mikrochirurgicz-

nym jest brak naczyń dawczych na szyi, tzw. vessel depleted neck. U części pacjentów podczas 

leczenia operacyjnego węzłów chłonnych szyi usuwane są naczynia wykorzystywane do zespo-

lenia mikrochirurgicznego. Jacobson i wsp. opisują szereg technik umożliwiających przeniesienie 

Rycina 6. Podział ubytków żuchwy. A – ubytki żuchwy o długości do 9 cm – możliwa rekonstrukcja 

ICFF albo FFF, B – ubytki żuchwy o długości powyżej 9 cm – rekonstrukcja FFF, konieczna jest jedna 

lub więcej osteotomii FFF, może istnieć potrzeba odbudowy SSŻ i użycia wyspy skórnej

Rycina 6. 
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naczyń dla płata z innych okolic, ale wykonanie rekonstrukcji w takiej sytuacji klinicznej jest 

obarczone podwyższonym ryzykiem powstania zakrzepicy w obrębie zespolenia oraz powikłania-

mi związanymi z powiększeniem zakresu operacji [85].

Innym ograniczeniem branym pod uwagę przy kwalifikacji do rekonstrukcji kostnych jest za-

awansowany wiek pacjentów i choroby współistniejące. W publikacjach dotyczących chorych po 

70. roku życia nie obserwowano zwiększonej częstości powikłań w obrębie miejsca dawczego lub 

biorczego. Nie obserwowano również większej częstości martwicy płata [86, 87]. W badaniu Tora-

bi i wsp. wykazano, że wiek powyżej 71. roku życia nie wpływa na częstość powikłań, częstość 

martwicy płata lub długość operacji, a jedynie na dłuższe hospitalizacje [88].

Według części autorów stan zdrowia fizycznego oceniany w skali ASA jest powiązany z więk-

szą częstością powikłań i martwicą płata [89, 90]. Odmienne wyniki zaobserwowali Ettinger 

i wsp., którzy nie wykazali powiązania pomiędzy gorszym stanem w skali ASA a większą czę-

stością powikłań pooperacyjnych [91]. Wobec istniejących w literaturze rozbieżności schorzenia 

współistniejące lub zaawansowany wiek nie powinny być bezwzględnym przeciwwskazaniem do 

operacji odtwórczej, natomiast zły stan ogólny chorego jest brany pod uwagę jako czynnik nega-

tywnie wpływający na rokowanie co do powodzenia jednoczasowej resekcji guza i rekonstrukcji 

ubytku kostnego.

Pierwotna rekonstrukcja ubytku kostnego, jednoczasowa z resekcją guza twarzoczaszki, jest 

obecnie standardem postępowania. Istotne korzyści dla pacjentów wynikające z jednoczesnego 

z resekcją nowotworu odtworzenia ubytku mogą być zniweczone przez powikłania i zdarzenia 

niepożądane. Ma to miejsce nawet u 71% operowanych pacjentów przy kompleksowym zebraniu 

wszystkich informacji o chirurgicznych i klinicznych powikłaniach [92]. Rekonstrukcje kostne są 

głównie wykonywane po resekcjach guzów złośliwych, ale zmiana zaleceń dotycząca bardziej ra-

dykalnego leczenia chirurgicznego nowotworów zębopochodnych (odcinkowe resekcje kości) spo-

wodowała, że i w przypadku tego typu guzów odbudowa żuchwy albo szczęki jest konieczna [75].

Odroczone rekonstrukcje kostne twarzoczaszki 

Wskazania i przeciwwskazania do rekonstrukcji ubytków twarzoczaszki płatami kostnymi w przy-

padku tzw. rekonstrukcji wtórnych są nieco odmienne niż w rekonstrukcjach jednoczesnych. Są 

to odrębne zabiegi wykonywane po pewnym czasie od operacji pierwotnej usunięcia nowotworu. 

Rekonstrukcja wtórna może być wskazana jako kolejna próba odtworzenia tkanek w przypadku 

niepowodzenia rekonstrukcji wykonanej podczas zabiegu usunięcia nowotworu albo jako oddziel-

ny zabieg w celu zamknięcia ubytku tkanek, jeżeli rekonstrukcja nie została wykonana podczas 

resekcji nowotworu.

W przypadkach niepowodzenia wcześniej wykonanej rekonstrukcji, które najczęściej jest 

spowodowane martwicą płata, mamy możliwość wykonania przeszczepu unaczynionego płata 

uszypułowanego albo leczenia zachowawczego (jeżeli ubytek jest mały i nie są odsłonięte duże 

naczynia na szyi). Okres pomiędzy operacjami jest zbyt krótki, by doszło do bliznowacenia, a za-

sób naczyń dostępnych do ponownego zespolenia mikrochirurgicznego pozostaje szeroki. Ponow-

na rekonstrukcja nie stanowi bardzo dużego wyzwania technicznego. Rezygnacja z rekonstrukcji 

wtórnej płatem mikrochirurgicznym na rzecz innych metod wiąże się z ponad 40-procentowym 

ryzykiem wystąpienia powikłań, które najczęściej powodują, że wymagane będzie zaopatrzenie 

ubytku płatem mikrochirurgicznym [93].

Rekonstrukcje wtórne wykonywane kilka tygodni lub kilka do kilkunastu miesięcy od pier-

wotnej operacji są związane z większymi trudnościami podczas samej operacji. Blizny, uszkodzenia 
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tkanek po przebytej radioterapii wywołują przykurcze tkanek miękkich oraz zmiany troficzne 

w obrębie skóry. Kikuty przeciętej żuchwy zostają przemieszczone w niefizjologiczne położenie. 

Przywrócenie symetrii twarzy i prawidłowych funkcji, możliwe w przypadku rekonstrukcji pier-

wotnych, jest wyzwaniem dla chirurga w rekonstrukcjach wtórnych [93]. Dodatkowy problem 

stanowi brak odpowiednich naczyń dawczych pacjenta i konieczność stosowania przeszczepów 

żylnych [93, 94]. Częstość martwicy płatów czy powikłań miejsca biorczego nie różni się po-

między rekonstrukcjami pierwotnymi a rekonstrukcjami wtórnymi [94]. Operacje te wykonywane 

w dłuższym odstępie czasowym od resekcji guza lub po przebytej radioterapii, nie umożliwiają 

wyeliminowania przykurczów mięśni i przywrócenia pełnej ruchomości żuchwy [37, 60].

U chorych operowanych z powodu wznowy nowotworu wskazania do rekonstrukcji unaczy-

nionym płatem kostnym muszą być rozważone wyjątkowo ostrożnie. Ma to miejsce gdy: chory 

przebył napromienianie (tkanki są uszkodzone i zwłókniałe [59]), brakuje części naczyń daw-

czych na szyi (podwiązanych podczas poprzednich zabiegów [85]), stan odżywienia chorych jest 

gorszy w porównaniu z pacjentami operowanymi pierwszy raz.

Jeżeli wtórna rekonstrukcja jest wskazana, należy odpowiednio zaplanować wielkość wyspy 

skórnej odtwarzającej tkanki miękkie. Ubytki skóry i mięśni w tej grupie chorych wynikają nie 

tylko z zakresu resekcji guza, ale także z przykurczów oraz zmian po radioterapii. Rekonstrukcja 

żuchwy przywracająca prawidłowy profil twarzy wymaga odtworzenia skóry szyi, brody, wargi 

dolnej oraz śluzówki dna jamy ustnej (Ryc. 1). Planowana wielkość wyspy skórnej powinna być 

obszerniejsza niż w przypadku rekonstrukcji pierwotnej [95].

Operacje rekonstrukcyjne przeprowadzane po radioterapii wiążą się z podwyższonym ry-

zykiem powikłań, martwicą płata i powstaniem przetoki [96]. Określenie optymalnego odstępu 

czasu od zakończenia leczenia napromienianiem do operacji jest niezwykle trudne. Najcięższe 

powikłania po radioterapii przemijają po około 6 miesiącach i wówczas można planować ewentu-

alny zabieg. W publikacjach poświęconych temu zagadnieniu oceniono, że chorzy operowani do-

piero po 12 miesiącach od zakończenia radioterapii mieli mniej powikłań i problemów związanych 

z płatem mikrochirurgicznym niż pacjenci poddani zabiegom przed tym okresem [97]. Niestety, 

chorzy ze wznową albo niewyleczeni, u których upłynęło mniej niż 12 miesięcy od zakończenia 

pierwotnego leczenia i są kwalifikowani do chirurgii ratującej, nie mogą czekać na upływ 12 mie-

sięcy i zmniejszenie ryzyka powikłań. Muszą być operowani jak najszybciej po rozpoznaniu wzno-

wy. Należy wówczas wykorzystać dostępne sposoby zmniejszenia ryzyka powikłań albo wybrać 

metodę rekonstrukcji obarczoną mniejszym ryzykiem niepowodzenia.

U nielicznych pacjentów po przebytej resekcji nowotworu, rekonstrukcji żuchwy za pomocą 

FFF i uzupełniającej radioterapii może być wskazane wykonanie ponownej rekonstrukcji żuchwy 

– analogicznym sposobem – z drugiej kości strzałkowej. Druga rekonstrukcja FFF u tego samego 

pacjenta jest najczęściej wykonywana z powodu martwicy popromiennej pozostałego fragmentu 

żuchwy, wznowy nowotworu albo drugiego nowotworu pierwotnego [75]. Przy ponownym od-

tworzeniu żuchwy (druga rekonstrukcja za pomocą FFF) najczęściej zakres resekcji i ryzyko powi-

kłań są większe niż podczas zabiegu pierwotnego [98]. Wykazano, że pobranie FFF z obu podudzi 

nie wpływa negatywnie na chód i utrzymanie równowagi [99, 100].

Pozostawienie ubytku poresekcyjnego twarzy lub szyi bez rekonstrukcji tkanek wiąże się 

z rozległym defektem funkcjonalnym i estetycznym. Odsłonięte struktury głowy i szyi są nara-

żone na infekcje nawet w przypadku właściwej pielęgnacji rany. Jeżeli duże naczynia pozostają 

niepokryte, znacznie wzrasta ryzyko pęknięcia tętnicy szyjnej i nagłego zgonu. Stąd rekonstruk-

cje wtórne mają za zadanie nie tylko poprawę jakości życia pacjentów, ale także uniknięcie zagra-

żających życiu powikłań. 
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POWIKŁANIA PO REKONSTRUKCJACH KOŚCI TWARZOCZASZKI

Powikłania po zabiegach jednoczesnej resekcji nowotworu i rekonstrukcji tkanek mogą dotyczyć 

miejsca dawczego płata, miejsca biorczego płata, przeszczepianych tkanek lub innych części 

i układów ciała. Zdarzenia niepożądane po jednoczesnej resekcji nowotworu nabłonkowego i re-

konstrukcji kości z wykorzystaniem FFF występują u 50–76,5% operowanych [87, 101].

Publikacje dotyczące powikłań po jednoczesnych operacjach resekcji nowotworu i rekon-

strukcji kości twarzoczaszki z powodu mięsaków głowy i szyi rzadko dotyczą dużych grup cho-

rych. W badaniu Chao i wsp. na 133 operacje jedynie 39 stanowiły rekonstrukcje płatami kostny-

mi. Częstość powikłań ogólnych (10%) i powikłań miejsca dawczego (8%) dla wszystkich rodzajów 

płatów była mniejsza niż w badaniach dotyczących grup pacjentów z rekonstrukcjami tylko pła-

tami kostnymi, natomiast częstość martwicy płata była na poziomie podobnym jak w innych 

analizach płatów mikrochirurgicznych (4%) [62]. W analizie opublikowanej przez Kwok i Agarwal 

wynosi ona w ośrodkach amerykańskich od 1,8 do 14,8% [102].

Opisywane w publikacjach powikłania określane jako ogólne mogą dotyczyć układu odde-

chowego (8%), układu sercowo-naczyniowego (9%), układu wydalniczego (1%) lub nerwowego 

(1%). W okresie pooperacyjnym umiera około 1% chorych. Wśród pacjentów z ciężkim zakażeniem 

może dochodzić do sepsy u około 2% przypadków [92].

Do najczęstszych powikłań w miejscu resekcji nowotworu głowy i szyi zaliczamy zakażenie 

miejsca operowanego (13%), przetoki ślinowe (11%), rozejście się rany (25%), krwiak (9%) i krwo-

tok (1%) [59, 92].

Leczenie powikłań miejsca dawczego polegających na wydłużonym gojeniu rany lub częścio-

wej martwicy mięśni i skóry na podudziu po pobraniu FFF trwa od 58 do 163 dni [103, 104]. Inne 

powikłania związane z pobraniem FFF to zaburzenia czucia, sztywność w stawie skokowym, za-

burzenia ruchomości palucha, przewlekły ból podudzia, zespół ciasnoty międzypowięziowej oraz 

zaburzenia ukrwienia stopy [105, 106]. Niedokrwienie stopy po pobraniu FFF wymaga natych-

miastowej operacji i wykonania pomostowania brakującej tętnicy strzałkowej. By uniknąć tego 

powikłania, niektórzy autorzy zalecają badanie pulsu na stopie przed operacją. Jeśli tętno jest wy-

czuwalne prawidłowo, badanie naczyniowe nie jest potrzebne i można przystąpić do zabiegu [81]. 

W innych doniesieniach za niezbędne uznawane są badania obrazowe kończyn dolnych przed 

pobraniem FFF [105]. Podsumowując te dwa rozbieżne zalecenia, należy podkreślić, że praca Lutz 

i wsp., wskazująca, że badanie kliniczne pulsu na stopie jest wystarczające, jest badaniem pro-

spektywnym [81], a doniesienie Abou-Foul i wsp., zalecające badania obrazowe u każdego chore-

go, jedynie przeglądem piśmiennictwa [105].

Po pobraniu ICFF w miejscu dawczym występują zaburzenia czucia w okolicy operowanej 

oraz na udzie, przepuklina, krwiak i przedłużone krwawienie z rany. Porównując dolegliwości bó-

lowe i jakość chodu, nieznacznie lepsze wyniki są u pacjentów po pobraniu płata ze strzałki w po-

równaniu z ICFF [54, 55]. Pomimo różnicy w częstości powikłań miejsca dawczego na niekorzyść 

ICFF w badaniu Schardt i wsp. stwierdzono nieco lepszą jakość życia u chorych po rekonstrukcji 

ICFF w porównaniu z pacjentami po rekonstrukcjach FFF [55]. 

Z piśmiennictwa wiemy o występowaniu zależności pomiędzy niektórymi czynnikami kli-

nicznymi a powikłaniami. W badaniu Ettinger i wsp. zaobserwowano, że częstość powikłań ogól-

nych i miejsca dawczego, ujętych razem, była uzależniona od ilości płynów podawanych w okre-

sie okołooperacyjnym. Po przetoczeniu ponad 5500 ml płynów w dobie operacji obserwowano 

istotnie więcej powikłań okołooperacyjnych, a chorzy, u których podano ponad 7000 ml płynów 

w dobie operacji, mieli istotnie częściej poważne powikłania [92]. Z kolei analizy poświęcone po-

wiązaniom pomiędzy powikłaniami po operacjach z wykorzystaniem płatów mikrochirurgicznych 
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a wcześniej przebytą CTH lub RTH nie wykazały istnienia zależności [59, 102]. Rozpatrując osob-

no powiązania pomiędzy przebytą przed zabiegiem radioterapią a przeżyciem płata, również nie 

stwierdzono większej częstości martwicy [59].

Preidl i wsp. zauważyli, że po wykonaniu przedłużenia naczyń płata za pomocą osobno po-

branej żyły (shunt naczyniowy) częstość martwicy płata jest większa. Nie stwierdzili natomiast 

zwiększonego ryzyka powikłań po operacji w przypadkach rekonstrukcji wykonywanych z róż-

nych wskazań, takich jak ORN, martwica bisfosfonianowa, rekonstrukcje wtórne czy pierwot-

na operacja po resekcji nowotworu [89]. Z kolei Kwok i wsp. nie wykazali powiązania pomiędzy 

oceną w skali ASA, wartością BMI powyżej 35 lub wiekiem powyżej 65 lat a większą częstością 

martwicy płata [102].

Częstość powikłań po operacjach rekonstrukcyjnych twarzoczaszki z wykorzystaniem mi-

krochirurgicznych płatów kostnych nieznacznie różni się pomiędzy ośrodkami oraz grupami pa-

cjentów (patrz: Tab. XVI, str. 72). Publikacje koncentrują się na wybranych zagadnieniach, jak: 

związek częstości powikłań z wiekiem [86], przedoperacyjna radiochemioterapia [59], ilość pły-

nów podawanych podczas operacji i w okresie okołooperacyjnym [92]. Brakuje jednak analiz 

oceniających powiązania pomiędzy czynnikami znanymi przed operacjami rekonstrukcyjnymi 

kości twarzoczaszki przy pomocy wolnych płatów kostnych z mikrochirurgicznym zespoleniem 

naczyń a częstością występowania wszystkich powikłań pooperacyjnych. Analiza takich czynni-

ków mogłaby umożliwić identyfikację chorych z najwyższym ryzykiem, u których podejmowanie 

rozległych i obciążających operacji nie jest uzasadnione. Informacje na temat ryzyka powikłań 

dostępne przed zabiegiem byłyby przydatne zarówno dla chirurga, jak i pacjenta. W analizowa-

nym  piśmiennictwie nie podjęto próby ustalenia, w jakich sytuacjach (zaawansowanie nowotwo-

ru, przebyte leczenie, choroby współistniejące) leczenie obejmujące zaawansowaną rekonstrukcję 

nie jest wskazane. Istnieje więc potrzeba oceny na podstawie własnego materiału i dotychcza-

sowych własnych spostrzeżeń i zdefiniowania potencjalnych czynników, które mogłyby mieć 

istotny oraz klinicznie znaczący związek z występowaniem powikłań w planowanym zabiegu. 

Czynniki te mogłyby być użyte do ustalania wskazań do operacji i dokładniejszego informowa-

nia chorych o możliwościach leczenia w przypadku nowotworu zajmującego kości twarzoczaszki 

oraz o spodziewanych wynikach.
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Celem niniejszej pracy jest identyfikacja czynników klinicznych związanych z występowaniem 

powikłań po zabiegach resekcji nowotworów naciekających kości twarzoczaszki i rekonstrukcji 

kości wolnymi płatami z mikrochirurgicznym zespoleniem naczyń oraz opracowanie zasad wybo-

ru metody rekonstrukcji żuchwy.

Cele szczegółowe i hipotezy są następujące:

Cel 1 – Analiza czynników wiążących się z występowaniem powikłań:

1.1 – ogólnoustrojowych

1.2 – w miejscu pobrania płata

1.3 – martwicy płata i innych powikłań w miejscu wszczepienia płata

1.4 – pogorszeniem sprawności po zabiegu.

Hipoteza I – Przedoperacyjna ocena parametrów klinicznych pacjenta umożliwia oszacowa-

nie ryzyka wystąpienia powikłań po rekonstrukcji ubytku twarzoczaszki unaczynionym płatem 

kostnym.

Cel 2 – Opracowanie algorytmu wspierającego kwalifikację pacjenta do rekonstrukcji kości 

twarzoczaszki unaczynionym płatem kostnym. 

Cel 3 – Optymalizacja wyboru metody rekonstrukcji żuchwy umożliwiająca zmniejszenie ry-

zyka wystąpienia powikłań. 

Hipoteza II – Częstość powikłań po zastosowaniu ICFF do rekonstrukcji żuchwy jest mniejsza 

w grupie pacjentów, u których możliwe jest wykorzystanie zarówno ICFF, jak i FFF.

CEL PRACY
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Spośród kolejnych 512 operacji rekonstrukcji tkanek z użyciem wolnych płatów z mikrochirur-

gicznym zespoleniem naczyń przeprowadzonych w Klinice Nowotworów Głowy i Szyi Centrum 

Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie (obecnie Narodowy Instytut 

 Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy) w latach 2006–2017 

wybrano 121 rekonstrukcji kostnych u 118 chorych. Warunkiem włączenia do analizy było roz-

poznanie NGiS i wykonanie rekonstrukcji fragmentu żuchwy lub szczęki z wykorzystaniem pła-

tów mikrochirurgicznych zawierających kość z wykonaną jednocześnie resekcją nowotworu albo 

rekonstrukcja była oddzielnym zabiegiem po uprzedniej resekcji. W jednym przypadku wykona-

no rekonstrukcję żuchwy wolnym płatem ze strzałki po przebytym rozległym urazie i zapaleniu 

kości. Chorego wyłączono z analizy i ostatecznie w badaniu uwzględniono 120 operacji wykona-

nych u 117 chorych.

Wśród 120 zabiegów 104 dotyczyły rekonstrukcji żuchwy. W tej podgrupie rekonstrukcje 

odcinka żuchwy o długości do 9 cm wykonano w 55 przypadkach. Przyjmuje się, że w ubytkach 

żuchwy o długości do 9 cm rekonstrukcję kości można wykonać wolnym przeszczepem z kości 

strzałkowej (FFF) albo stosując wolny przeszczep kości z talerza biodrowego (ICFF) [77], dlatego 

podgrupa 55 zabiegów była podstawą analiz mających na celu optymalizację wyboru metody 

rekonstrukcji żuchwy.

METODA

Praca jest retrospektywną analizą chorych operowanych między 1 stycznia 2006 r. a 31 grudnia 

2017 r., co pozwoliło uzyskać minimum 3-letni okres obserwacji. Analiza ta dotyczyła łącznie 

120 dokonanych zabiegów, z czego 75 zostało wykonanych przez autora.

Do rekonstrukcji kostnych stosowano płaty FFF, ICFF, OSFF, płaty hybrydowe i płaty po-

dwójne. Zastosowane techniki operacyjne opisano w podrozdziale „Metody rekonstrukcji kości 

twarzoczaszki”.

OCENA CZYNNIKÓW KLINICZNYCH

Dane pacjentów z grupy badanej zbierano retrospektywnie na podstawie informacji zawartych 

w dokumentacji medycznej (historia choroby, opisy zabiegów operacyjnych, badania histopa-

tologiczne preparatów pooperacyjnych, obserwacje po leczeniu). W przypadkach braku danych 

w dokumentacji medycznej korzystano z bazy PESEL, a u żyjących chorych zbierano informacje 

telefonicznie lub podczas dodatkowej wizyty ambulatoryjnej. Uzyskane informacje wpisywano do 

arkuszy programu MS Excel. Dane kliniczne zostały przedstawione w Tabeli I.

Cechy oceniane po zabiegu nie mogą być wykorzystane do oceny ryzyka związanego z za-

biegiem, ale zostały zebrane w celu opracowania charakterystyki badanej grupy i porównania jej 

z grupami przedstawionymi w publikacjach.

MATERIAŁ I METODY
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Zestawienie analizowanych danych i metody ich oceny

Czynniki charakteryzujące 

chorych i zabiegi
Metoda oceny danych

Cechy oceniane przed zabiegiem

Wiek mediana, zakres

Płeć liczności

Rodzaj zastosowanego płata FFF, ICFF, OSFF, płat hybrydowy, płaty podwójne

Nieprawidłowe BMI BMI <19 albo >25

Pierwotna lokalizacja guza dno jamy ustnej, język, gardło, szczęka, podniebienie, policzek, 

żuchwa, trójkąt zatrzonowcowy

Ocena ryzyka okołooperacyjnego 

w skali ASA

 w zakresie od 1 do 4 oceniana przed operacją

Rodzaj rekonstrukcji rekonstrukcja pierwotna wykonana jednocześnie z resekcją 

guza, rekonstrukcja wtórna u chorych bez aktywnej choroby 

nowotworowej lub rekonstrukcje jednoczasowe z chirurgią 

ratunkową

Rodzaj operacji rekonstrukcja po pierwotnej resekcji guza, stan po wcześniejszej 

resekcji guza, radioterapii lub radiochemioterapii

Obniżone stężenie albumin we 

krwi obwodowej

<35 mg/ml

Chemioterapia przed rekonstrukcją CTH neoadiuwantowa oraz CTH przeprowadzona u chorych przed 

rekonstrukcjami wtórnymi lub rekonstrukcjami jednoczasowymi 

z chirurgią ratunkową

Rozpoznanie histopatologiczne nowotwór nabłonkowy, mięsak albo guz zębopochodny**

cTNM ocena zaawansowania nowotworu w badaniu przedoperacyjnym 

(clinical TNM)

Histopatologiczny stopień 

zróżnicowania guza (grading)

w zakresie od 1 do 4

Objętość guza* wyliczana na podstawie pomiarów preparatu dokonanych  

przez histopatologa (cm3)

Cechy oceniane po zabiegu 

Leczenie uzupełniające radioterapia, chemioterapia, radiochemioterapia

Przekraczanie torebki węzła 

chłonnego przez przerzuty

na podstawie oceny pooperacyjnej preparatu dokonanej  

przez histopatologa

Szerokość minimalnego marginesu 

chirurgicznego

na podstawie oceny pooperacyjnej preparatu dokonanej  

przez histopatologa

Przeżycie całkowite oceniane w dniach od operacji do ostatniej wizyty ambulatoryjnej 

albo zgonu

Przeżycie bez objawów 

nowotworu

obliczane w dniach od operacji do ostatniej wizyty 

ambulatoryjnej albo do potwierdzonej histopatologicznie wznowy, 

albo do zgonu

Punkty końcowe analizy

Powikłania ogólnoustrojowe za obecność uznawano zaburzenia wymagające interwencji 

chirurgicznej, zgon, chorobę lub objawy ze strony układów  

ciała

Tabela I. 
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Zgon w czasie krótszym niż 1 rok od operacji został przyjęty jako dodatkowy punkt końco-

wy w badaniu celu 2. Wynika to z opisywanych w piśmiennictwie powikłań występujących po 

operacjach rekonstrukcyjnych z wykorzystaniem unaczynionych płatów kostnych nawet u 76,5% 

chorych przez okres do 163 dni [87, 101, 103, 104]. Biorąc pod uwagę również długotrwałe powi-

kłania po pooperacyjnej radioterapii przeprowadzanej u większości chorych leczonych z powodu 

złośliwego nowotworu głowy i szyi [110], przyjęto arbitralnie okres 1 roku jako czas, po którym 

pacjenci mogą korzystać z efektów funkcjonalnych i poprawy jakości życia w wyniku rekonstruk-

cji kostnej [111].

OPIS METOD STATYSTYCZNYCH

Analizy statystyczne zostały przeprowadzone przy użyciu Pakietu SPSS 2019 oraz JASP 0.11.1.0. 

Miały one na celu poszukiwanie predyktorów (czynników sprzyjających) dla wskaźników wyni-

ku leczenia – przeżycie 1 roku, ocena stanu ogólnego w skali ECOG, wystąpienia powikłań lub 

martwicy płatów mikrochirurgicznych. Posłużono się analizą regresji, analizą korelacji, testem 

chi-kwadrat oraz testem t-Studenta.

Analiza regresji umożliwiła wskazanie, w jakim stopniu dany czynnik pozwala przewidywać 

wartość zmiennej objaśnianej – przeżycie całkowite, ocena stanu ogólnego w skali ECOG, wy-

stąpienia powikłań oraz martwicy płatów mikrochirurgicznych. Analiza korelacji pozwoliła nato-

miast na obliczenie korelacji czynników klinicznych z powikłaniami oraz martwicą płatów mikro-

chirurgicznych.

Dla zjawisk występujących binarnie (wystąpiło vs nie wystąpiło) przeprowadzono serię 

 testów chi-kwadrat. Dla zmiennej o charakterze ciągłym (tu: przeżycie całkowite) przeprowadzo-

no test t-Studenta.

Drzewa decyzyjne zostały wykonane przy pomocy pakietu Recursive Partitioning and 

 Regression Trees version 4.1–15 dla każdego z punktów końcowych badania [112]. Opracowanie 

zebranego materiału z wykorzystaniem metody drzew decyzyjnych pozwala na ustalenie war-

tości czynników ryzyka znanych przed operacją, przy których zmienia się ryzyko wystąpienia 

powikłań, obniżonej sprawności lub przeżycia poniżej jednego roku od operacji. Spośród wszyst-

kich możliwych kombinacji czynników ryzyka i punktów odcięcia algorytm drzew decyzyjnych 

Czynniki charakteryzujące 

chorych i zabiegi
Metoda oceny danych

Powikłania miejsca dawczego 

płata

trudno / długo gojąca się rana lub zakażenie miejsca po pobraniu 

płata

Powikłania miejsca biorczego 

płata

krwawienie, nieprawidłowe gojenie, zakażenia rany operacyjnej, 

przetoka, martwica tkanek nieobejmująca płata

Martwica płata całkowita albo częściowa martwica płata

Stopień sprawności w skali ECOG w zakresie od 0 do 5 oceniany w opiece ambulatoryjnej między 

3 a 5 tygodniem po operacji przed rozpoczęciem RTH

Zgon w czasie krótszym niż 1 rok 

od operacji

przeżycie krótsze niż 12 miesięcy

 *  Do pomiaru objętości stosowano wzór dla objętości kuli (V = 4/3 × π × r3), jeżeli dostępna była jedynie 

średnica guza. Gdy dostępne były dwa wymiary guza, stosowano wzór V = (W2 × L)/2, gdzie W oznacza 

szerokość guza, a L – długość. W przypadkach, gdy dostępne były wszystkie trzy wymiary guza, stoso-

wano wzór V = π/6 × L × W × H, gdzie H oznacza wysokość [107– 109].

**  Rozpoznanie histopatologiczne przed rozpoczęciem leczenia (117 chorych).

Tabela I.  
cd.
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wybiera takie, które daje najwyższą czułość i swoistość. W odróżnieniu od modeli logistycznych 

drzewa decyzyjne definiują podgrupy ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia któregoś z punktów 

końcowych badania. Dzięki temu prezentowany algorytm jest bliższy postępowaniu klinicznemu. 

W modelach logistycznych analizowana jest jednocześnie cała grupa pacjentów w kierunku czyn-

ników zwiększających lub zmniejszających ryzyko wystąpienia zdarzenia. Pewne czynniki mogą 

nie zmieniać ryzyka wystąpienia zdarzenia w całej grupie pacjentów, a jedynie w podgrupach (np. 

BMI może być istotnym czynnikiem jedynie dla pacjentów z albuminami <36), co jest ważnym 

atutem drzew decyzyjnych z punktu widzenia zastosowań klinicznych. Dodatkową zaletą drzew 

decyzyjnych jest analizowanie wszystkich obserwacji, również tych, dla których występują braki 

danych, podczas gdy model logistyczny usuwa z analiz wszystkich pacjentów, u których wystą-

pił brak danych w choć jednym z analizowanych czynników ryzyka [113].

W celu zapewnienia stabilności oszacowań podjęto arbitralną decyzję, by minimalna liczba 

obserwacji w węźle wynosiła 20. Jeżeli liczba obserwacji była mniejsza niż 20, nie wyodrębniano 

dalszych podziałów.

Analizę uznawano za przydatną z klinicznego punktu widzenia przy czułości >0,5 i swoisto-

ści >0,6. Na Rycinie 7 przedstawiono, jakie informacje zawiera drzewo decyzyjne, na przykładzie 

powikłań miejsca dawczego. Na Rycinach 10–15 ryzyko wystąpienia któregoś z powikłań wyno-

szące poniżej 13% oznaczono kolorem zielonym, poniżej 29% – kolorem pomarańczowym, a powy-

żej 29% – kolorem czerwonym.

MATERIAŁ

Spośród 120 operacji 84 rekonstrukcje kostne wykonano jednocześnie z pierwotną resekcją no-

wotworu. 20 rekonstrukcji wykonano jednocześnie z chirurgią ratującą. Przeprowadzono także 

16 odległych rekonstrukcji kostnych po wcześniej wykonanych resekcjach nowotworów.

U 75 pacjentów rozpoznano raka płaskonabłonkowego i w tej podgrupie wykonano 76 ope-

racji. U jednego chorego wykonano rekonstrukcję pierwotną płatem FFF i 7 lat od operacji 

Analizowane powikłanie 
pojawiło się w 9 na 93 
operacji (9,7%) przy 
stężeniu albumin ≥36 mg/ml

Przy stężeniu albumin <36 mg/ml 
powikłanie pojawiło się 

w 8 na 25 operacji (32%). 
W tej grupie wpływ na częstość 

powikłań miał też BMI <36

Stężenie albumin, 
przy którym zmienia się 
ryzyko wystąpienia 
powikłania

Próba wynosiła 
25 operacji dla BMI

Drzewo decyzyjne dla powikłań miejsca dawczego płata – 118 operacji (2 BD)

<36

albuminy

≥36

9,7%
9 / 93

BMI

≥22 <22

42,9%
3 / 7

27,8%
5 / 18

Rycina 7. Informacje zawarte w drzewie decyzyjnym

Rycina 7. 
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stwierdzono martwicę całkowitą płata. Przeprowadzono rekonstrukcję wtórną FFF z drugiego po-

dudzia. U 20 pacjentów z rozpoznaniem mięsaka przeprowadzono 22 operacje rekonstrukcyjne. 

U jednej chorej wykonano resekcję guza i rekonstrukcję za pomocą FFF, a w dziewięć lat później 

resekcję kolejnego guza i rekonstrukcję kostną stosując ICFF. U pacjenta, który podczas pierwot-

nej resekcji mięsaka miał wykonaną rekonstrukcję FFF, po 14 miesiącach stwierdzono martwicę 

płata i wykonano rekonstrukcję wtórną FFF z drugiego podudzia. Pozostałe 22 operacje przepro-

wadzono z powodu wewnątrzkostnych guzów zębopochodnych.

WIEK PACJENTÓW

W analizach uwzględniono wiek pacjentów w dniu operacji, podany w latach. Najmłodszy pa-

cjent miał 15 lat, najstarszy – 73 lata, średnia wynosiła 49 lat. Mediana wieku w badanej grupie 

to 51,5 roku, przy czym w przypadku rekonstrukcji szczęki średnia wieku wynosiła 47,4 roku 

(od 28 do 65 lat), a w przypadku rekonstrukcji żuchwy 51,8 roku (15–73). Dla płatów podwójnych 

i hybrydowych mediana wieku wynosiła 54,1 roku (51–61), dla ICFF – 43,8 roku (15–72), a dla 

FFF – 52,1 roku (23–73).

PŁEĆ PACJENTÓW

W badanej grupie było 39 kobiet i 78 mężczyzn.

WSKAŹNIK MASY CIAŁA

Zakres BMI w analizowanej grupie wynosił od 15 do 36,9. U 15 pacjentów w dokumentacji nie 

było danych umożliwiających obliczenie BMI.

LOKALIZACJA GUZA

W badanym materiale rozróżniano następujące lokalizacje guzów: dno jamy ustnej, język, trójkąt 

zatrzonowcowy, gardło, podniebienie, szczęka lub pierwotny nowotwór kości.

STAN OGÓLNY OCENIANY ZA POMOCĄ SKALI ASA

Liczbę punktów w skali ASA zbierano na podstawie informacji z karty anestezjologicznej albo in-

formacji z wywiadu i badania przy przyjęciu. W 8 przypadkach informacje z historii choroby były 

niewystarczające do ustalenia wartości w skali ASA.

RODZAJ OPERACJI

Rekonstrukcje kostne przeprowadzano w 84 zabiegach jednocześnie z pierwotną resekcją no-

wotworu w niezmienionym polu operacyjnym. W przypadku 20 operacji odbudowa kości była 

przeprowadzona jednocześnie z resekcją wznowy nowotworu po wcześniej przebytej radioterapii, 

radiochemioterapii lub operacji i radioterapii (chirurgia ratunkowa). 16 rekonstrukcji wtórnych 

wykonano po uprzednich resekcjach nowotworów (resekcje te odbyły się od kilku do kilkunastu 

miesięcy wcześniej).
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STĘŻENIE ALBUMIN

Stężenie albumin oceniano na podstawie badania sprzed operacji (w 39 przypadkach nie były one 

oznaczone). Zmienna przyjęła wartości od 20 do 49 mg/ml osocza.

OBJĘTOŚĆ GUZA

Rozmiary guza w przedoperacyjnych badaniach obrazowych były dostępne jedynie u 27 chorych, 

dlatego ich objętość obliczano na podstawie badania histopatologicznego preparatu z resekcji. 

Spośród operacji, w których rekonstrukcję wykonano jednocześnie z resekcją nowotworu, ana-

lizowane objętości guzów opisano za pomocą średnicy guza (10 przypadków), dwóch najwięk-

szych wymiarów guza (15 przypadków) lub trzech wymiarów guza (67 przypadków). Łącznie 

były to 92 pomiary.

CZYNNIKI RYZYKA WZNOWY

W badaniach histopatologicznych preparatów pooperacyjnych obecność albo brak nacieku roz-

proszonego wokół guza oceniono po 86 resekcjach. W tychże badaniach w 18 przypadkach 

stwierdzono braki danych, a w 16 przypadkach w trakcie rekonstrukcji wtórnych nie wykony-

wano resekcji nowotworu. Stopień zróżnicowania nowotworu został określony jako G1, G2 lub 

G3, biorąc pod uwagę szerokość najmniejszego marginesu chirurgicznego, przekraczanie torebki 

węzła chłonnego (w przypadkach stwierdzonych przerzutów do węzłów chłonnych szyi) oraz 

zaawansowanie ogniska pierwotnego w skali TNM.

Obecność nacieku kości stanowiącego wskazanie do resekcji kości i rekonstrukcji oznacza, 

że wszyscy pacjenci operowani z powodu nowotworu nabłonkowego lub mięsaka mieli cechę T4 

(Tab. II). W analizie brano pod uwagę kliniczny stopień zaawansowania nowotworu (cTNM). W gru-

pie tej nie było pacjentów z zaawansowaniem cN3 lub z przerzutami odległymi (M1).

CHEMIOTERAPIA PRZEDOPERACYJNA (CTH)

Na podstawie danych z historii choroby oceniano, czy leczenie systemowe było przeprowadzone 

przed operacją (jako CTH neoadiuwantowa albo w ramach radioterapii), czy po operacji. W 13 przy-

padkach informacje z historii choroby były niewystarczające do ustalenia danych o chemioterapii 

przeprowadzonej poza Instytutem Onkologii.

PRZEŻYCIE BEZ OBECNOŚCI NOWOTWORU

U chorych, u których po zakończeniu leczenia nie stwierdzono objawów nowotworu (najczęściej 

podczas wizyty kontrolnej po 3 miesiącach od zakończenia leczenia), czas przeżycia bez nowo-

tworu obliczano od daty zabiegu do daty stwierdzenia wznowy albo do zgonu, niezależnie od 

przyczyny. Jeżeli po leczeniu stwierdzono obecność nowotworu, czas ten oznaczano jako 0.
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WYSTĘPOWANIE POWIKŁAŃ OGÓLNOUSTROJOWYCH, POWIKŁAŃ MIEJSCA BIORCZEGO 

PŁATA I POWIKŁAŃ MIEJSCA DAWCZEGO

Powikłanie ogólne stwierdzano, jeżeli w okresie pooperacyjnym (do wypisu ze szpitala) potrzeb-

na była interwencja chirurgiczna (np. w celu rewizji rany z powodu krwawienia), nastąpił zgon 

pacjenta albo wystąpiły w tym okresie incydenty naczyniowe, zapalenie płuc, zakażenie układu 

moczowego lub inne schorzenia i dolegliwości wymagające leczenia.

Powikłania w miejscu resekcji i rekonstrukcji płatem z kości obejmowały: reoperacje 

(np. z powodu krwiaka), przetoki ślinowe pomiędzy jamą ustną a skórą szyi albo policzka, mar-

twicę tkanek na granicy wykonanej resekcji, krwiaki niewymagające interwencji chirurgicznej, 

nieprawidłowe gojenie rany, zakażenia miejsca operowanego, reakcje uczuleniowe na leki lub 

na stosowane miejscowo plastry.

Powikłania w miejscu pobrania płata stwierdzano w przypadku nieprawidłowego gojenia się 

ran. Wymagały one wówczas dodatkowych zabiegów chirurgicznych lub opatrunków specjali-

stycznych. 

Obecność wymienionych powyżej zdarzeń zaliczano odpowiednio jako powikłanie ogólno-

ustrojowe, miejsca biorczego lub miejsca dawczego płata.

MARTWICA PŁATA

W tym punkcie końcowym za obecność martwicy przyjęto całkowitą albo częściową martwicę 

płata. Za częściową uznawano martwicę płata, która wymagała interwencji chirurgicznej z po-

wodu utraty części wyspy skórnej lub fragmentu przeszczepionej kości. Częściowa martwica 

niewymagająca reoperacji czy korekty chirurgicznej była klasyfikowana jako powikłanie miejsca 

biorczego.

OCENA SPRAWNOŚCI

Poziom sprawności był oceniany w skali ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) podczas 

wizyty ambulatoryjnej w okresie od 3. do 5. tygodnia od operacji.

PRZEŻYCIE CAŁKOWITE

Przeżycie całkowite obliczano w dniach od operacji do ostatniej wizyty ambulatoryjnej. W przy-

padku braku wizyt lub długiego okresu od ostatniej wizyty przeżycie oceniano na podstawie 

bazy PESEL.

PRZEŻYCIE CAŁKOWITE PONIŻEJ JEDNEGO ROKU OD OPERACJI

Do tej grupy zaliczono chorych, u których całkowite przeżycie było krótsze niż 1 rok od wykona-

nego zabiegu. Punkt końcowy był brany pod uwagę w tworzeniu drzew decyzyjnych przy bada-

niu 2. i 3. (patrz: Cel pracy, str. 31).
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WYSTĄPIENIE JAKIEGOKOLWIEK POWIKŁANIA

Punkty końcowe (Tab. I) zostały ujęte razem w części z analiz statystycznych wykonanych dla 

oceny Celu 1 i Celu 2 badania. Ten złożony punkt końcowy obejmował wszelkie niekorzystne zda-

rzenia, które mogą pojawić się po operacji, czyli: powikłania ogólnoustrojowe, powikłania miejsca 

dawczego płata, powikłania miejsca biorczego płata, martwica płata, obniżony poziom sprawno-

ści w skali ECOG oraz przeżycie całkowite krótsze niż jeden rok od operacji.
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CHARAKTERYSTYKA KLINICZNA BADANEJ GRUPY PRZED OPERACJĄ

WSKAŹNIK MASY CIAŁA I STĘŻENIE ALBUMIN W SUROWICY

Mediana BMI wynosiła 24 przy dość dużym zakresie od 15 do 36,9, podobnie jak stężenie albu-

min, gdzie mediana dla całej grupy wynosiła 38 mg/ml i mieściła się w zakresie normy przy dość 

dużym rozrzucie wyników – od 20 do 49. Nieprawidłowe stężenie albumin stwierdzono u 22 spo-

śród 81 chorych (27%).

LOKALIZACJA GUZA

Nowotwór najczęściej był zlokalizowany w dnie jamy ustnej i języku (59 operacji). Pozostałe loka-

lizacje dotyczyły: trójkąta zatrzonowcowego (12), błony śluzowej policzka (6), podniebienia (12), 

gardła (2) lub guza wewnątrz kości (29).

KLASYFIKACJA TNM

U wszystkich chorych stwierdzono cechę T4 w badaniach przedoperacyjnych z uwagi na obec-

ność nacieku kości. Powiększone węzły chłonne w przedoperacyjnym badaniu klinicznym stwier-

dzono w 44 spośród 104 operacji resekcji nowotworów i jednoczesnej rekonstrukcji. Zostały one 

ocenione jako N1 w 28 przypadkach, a jako N2 – w 16. Cechy N3 ani M1 nie stwierdzono w bada-

nej grupie.

ROZPOZNANIE HISTOPATOLOGICZNE

Dominującym rozpoznaniem histopatologicznym był nowotwór pochodzenia nabłonkowego 

(76 operacji). Po 22 rekonstrukcje wykonano w grupach chorych leczonych z powodu mięsaków 

i z powodu guzów zębopochodnych.

RADIOTERAPIA PRZED OPERACJĄ

Dziesięć rekonstrukcji wykonano w zabiegach chirurgii ratunkowej u chorych wcześniej napro-

mienianych. Cztery rekonstrukcje wtórne wykonano u chorych, którzy w okresie od zabiegu re-

sekcji guza do zabiegu rekonstrukcji wtórnej otrzymali napromienianie.

WYNIKI
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CHEMIOTERAPIA PRZED OPERACJĄ

U chorych, którzy wcześniej otrzymali chemioterapię, wykonano 29 zabiegów rekonstrukcji, przy 

czym w przypadku 19 zabiegów było to przed resekcjami pierwotnymi z jednoczasową rekon-

strukcją płatem kostnym, w 5 – przed rekonstrukcjami w ramach chirurgii ratunkowej i w ko-

lejnych 5 – przed rekonstrukcjami wtórnymi. Chemioterapia neoadiuwantowa była stosowana 

przed operacją chirurgiczną w 12 przypadkach mięsaków (na 22 ogółem). Z powodu operacji raka 

9 z nich (na 76) zostało także przeprowadzonych po uprzedniej chemioterapii. Pozostałe 8 rekon-

strukcji płatami kostnymi (odbudowa po chirurgii ratunkowej lub rekonstrukcje wtórne) wykona-

no po uprzedniej chemioterapii zastosowanej po pierwotnym leczeniu chirurgicznym z powodu 

nowotworu.

RODZAJ PLANOWANEJ OPERACJI

W 36 zabiegach pole operacyjne zostało zmienione poprzez wykonane wcześniej operacje resek-

cji guza bez rekonstrukcji płatem kostnym (26 operacji, w tym 4 resekcje z następową radiotera-

pią) lub po samej radioterapii (10 operacji).

Wyniki kliniczne badanej grupy przedstawia Tabela II. Liczby w tabeli dotyczą przeprowadzo-

nych zabiegów. 

Charakterystyka kliniczna

Liczba zabiegów (n = 120)

Kobiety / Mężczyźni 39 / 81

Wiek (mediana, zakres) 49 (15–73)

TNM (n = 104)*

T1–T3 0

T4 104

N0 61

N1 32

N2 11

Rozpoznanie histopatologiczne (rekonstrukcja pierwotna, po chirurgii 

ratunkowej i rekonstrukcja wtórna):

Nowotwór nabłonkowy 76 (56, 16, 4)

Mięsak 22 (16, 2, 4)

Guz zębopochodny 22 (12, 2, 8)

Pierwotna lokalizacja nowotworu

Dno jamy ustnej i język 59

Pozostałe lokalizacje (gardło, policzek, trójkąt zatrzonowcowy, 

podniebienie)

61

Rekonstruowana kość

Żuchwa 104

Szczęka 16

Tabela II. 
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WYNIKI LECZENIA

RODZAJ ZASTOSOWANEGO PŁATA

Do odbudowy kości twarzoczaszki zastosowano FFF (77 zabiegów), ICFF (35), OSFF (1), płaty 

hybrydowe ALTF i ICFF (4) oraz RFFF i FFF (1). W 2 zabiegach wykorzystano RFFF i FFF (płat 

podwójny).

RADIOTERAPIA PO OPERACJI

Radioterapia została przeprowadzona po 53 pierwotnych resekcjach guzów nowotworowych 

z jednoczasową rekonstrukcją płatem kostnym. 14 zabiegów rekonstrukcyjnych wykonano u cho-

rych leczonych wcześniej napromienianiem.

CHEMIOTERAPIA PO OPERACJI

Chemioterapia została przeprowadzona po 32 zabiegach jako element leczenia uzupełniającego, 

w tym 14 operacji wykonano u chorych, u których chemioterapia była stosowana zarówno przed, 

jak i po rekonstrukcji płatem kostnym. W tej podgrupie 10 chorych miało rozpoznanie mięsaka, 

a 4 chorych – raka.

OBJĘTOŚĆ GUZA

Mediana objętości guza pierwotnego wynosiła 16,2 cm3 w zakresie od 0,2 do 274,6. Najmniejszą 

objętość guza stwierdzono w przypadkach mięsaków z bardzo dobrą odpowiedzią na chemiote-

rapię neoadiuwantową.

POWIKŁANIA

Powikłania ogólnoustrojowe wystąpiły po 17 zabiegach, powikłania miejsca dawczego płata 

po 18, powikłania miejsca biorczego – po 41. Częściową lub całkowitą martwicę płata stwierdzono 

Stopień zróżnicowania (n = 96)

G1 21

G2 54

G3 21

Rodzaj zastosowanego płata

FFF 77

ICFF 35

OSFF 1

Płaty podwójne i hybrydowe 7

*  16 zabiegów stanowiły rekonstrukcje wtórne u chorych bez obecności nowotworu w czasie zabiegu re-

konstrukcyjnego

Tabela II.  
cd.
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po 23 operacjach. Największa częstość powikłań miejsca biorczego, jak i częstość martwicy płata, 

były w przypadku rekonstrukcji wtórnych i wynosiły one 8 na 16 operacji (50%). Dla rekonstruk-

cji pierwotnych i chirurgii ratunkowej było to odpowiednio 28,5% i 40%. Ogółem przynajmniej 

jedno powikłanie wystąpiło po 49 zabiegach (40,8%).

STOPIEŃ SPRAWNOŚCI

U 31 chorych w okresie od 3 do 5 tygodni od zabiegu stwierdzono podczas badania kontrolnego 

obniżoną sprawność w skali ECOG.

CZYNNIKI RYZYKA WZNOWY

Minimalny margines chirurgiczny wynosił od 0 do 4 mm (brak marginesu był opisany w 41 przy-

padkach) w 69 resekcjach pierwotnych i w 18 przypadkach chirurgii ratunkowej. Szerokie mar-

ginesy chirurgiczne równe lub większe niż 5 mm uzyskano odpowiednio w 15 i 2 resekcjach. 

Przekraczanie torebki węzła chłonnego opisano w badaniu histopatologicznym w 9 spośród 

44 preparatów poresekcyjnych ocenionych jako pN+.

PRZEŻYCIE CAŁKOWITE

Okres obserwacji pacjentów wynosił od 11 (zgon w trakcie hospitalizacji) do 4784 dni. Oce-

niając przeżycie całkowite w badanej grupie, przeprowadzono serię analiz opartych na funkcji 

przeżycia. Na pierwszym etapie wyznaczono krzywą Kaplana-Meiera, uzyskując medianę czasu 

przeżycia 1174 dni (Ryc. 8). Liczba chorych żyjących po zabiegu równomiernie zmniejsza się  

Rycina 8. Przeżycie całkowite (metoda Kaplana-Meyera). Za pomocą niebieskiej linii oznaczono medianę

Rycina 8. 
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w ciągu pierwszych 5 lat, po czym krzywa przeżycia wypłaszacza się. 18 chorych nie przeżyło 

1 roku od zabiegu.

W badanej grupie nie stwierdzono związku pomiędzy rozpoznaniem histopatologicznym 

a całkowitym przeżyciem chorych (nowotwory nabłonkowe, mięsaki i guzy zębopochodne 

– Ryc. 9). Widoczne tu różnice nie były istotne statystycznie (p > 0,05).

W analizie regresji Coxa wykazano, że wznowa, histopatologia z uwzględnieniem stopnia 

zróżnicowania, lokalizacja guza oraz jego objętość mają związek z przeżyciem całkowitym. Wraz 

ze wzrostem objętości guza o jeden centymetr sześcienny prawdopodobieństwo zgonu wzrastało 

o 0,6% w ciągu 5 lat, natomiast korelacja przekraczania torebki węzłów chłonnych przez przerzu-

ty z przeżyciem całkowitym w badanej grupie nie była istotna statystycznie (p = 0,058) (Tab. III). 

Przeżycie całkowite w grupie guzów zębopochodnych było tylko nieznacznie dłuższe niż w przy-

padku nowotworów nabłonkowych i mięsaków (Ryc. 9). Pacjenci chorzy na guzy zębopochodne 

byli kwalifikowani do rekonstrukcji unaczynionym płatem kostnym z powodu zaawansowanego 

stadium nowotworu, który naciekał tkanki miękkie. Naciek guza zębopochodnego poza kością 

i naciekanie szczęki są negatywnymi czynnikami rokowniczymi [114]. Ponadto w badanym mate-

riale 9 spośród 20 pacjentów było leczonych z powodu kolejnej wznowy wymagającej rozległego 

zabiegu chirurgicznego, co również może przekładać się negatywnie na długość przeżycia.

Wznowa guza była najsilniejszym czynnikiem wpływającym na skrócenie czasu przeżycia 

(p = 0,05). Średnia liczba dni po operacjach, po których nie stwierdzono wznowy dla całej gru-

py badanej, wynosiła 1850 (mediana 1697), a w przypadku stwierdzenia wznowy były to śred-

nio 852 dni (mediana 596 dni).

Przeżycie całkowite u pacjentów, u których wystąpiły nowotwory o wysokiej złośliwości 

(G3), było istotnie krótsze i wynosiło średnio 1073 dni (mediana 8488 dni) w porównaniu do 

chorych na nowotwory o średniej złośliwości (G2) albo niskiej złośliwości (G1) – średnia 1573 dni, 

mediana 1231 dni.

Rycina 9. Czas przeżycia dla trzech grup w zależności od rozpoznania histopatologicznego mierzona 

w dniach

Rycina 9. 
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Lokalizacja guza w jamie ustnej wiązała się z dłuższym czasem przeżycia niż w pozostałych 

lokalizacjach – wynosił on średnio 1894 dni (mediana 1741 dni). Dla pozostałych lokalizacji czas 

przeżycia wynosił średnio 1231 dni (mediana 848 dni). Dla guzów leżących poza jamą ustną śred-

ni czas przeżycia był o ponad 600 dni krótszy niż dla guzów w pozostałych lokalizacjach.

Różnica w ryzyku zgonu w ciągu 5-letniej obserwacji jest istotnie związana z objętością guza, 

ale związek ten jest bardzo słaby. Rycina 10, dotycząca przeżycia całkowitego i objętości guza, 

Czynniki kliniczne, które mogą wpływać na przeżycie całkowite (analiza regresji Coxa)

B SE Wald p

Wąskie marginesy chirurgiczne vs szerokie marginesy 

chirurgiczne

0,068 0,044 2,417 0,120

Obecność nacieku rozproszonego 0,722 0,465 2,415 0,120

Objętość guza 0,006 0,003 4,652 0,031

Obecność wznowy 1,556 0,362 18,513 0,000

Stopień zróżnicowania guza G3 vs G1 i G2 0,650 0,276 5,563 0,018

Chemioterapia 0,186 0,347 0,286 0,593

Radioterapia 0,677 0,380 3,168 0,075

Nowotwór nabłonkowy 9,249 70,273 0,017 0,895

Mięsak 8,673 70,273 0,015 0,902

Lokalizacja guza w jamie ustnej vs pozostałe lokalizacje 0,896 0,336 7,096 0,008

Przekraczanie torebki węzła chłonnego przez przerzuty 0,896 0,472 3,601 0,058

B – współczynnik regresji; SE – standard error – błąd standardowy; Wald – test Walda; p – istotność staty-

styczna 

Rycina 10. Wykres rozrzutu czasu przeżycia całkowitego i objętości guza 

Rycina 10. 

Tabela III. 
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który w przeciwieństwie do analizy regresji Coxa nie uwzględnia wpływu innych zmiennych, wy-

kazuje znaczne skupienie przypadków wokół niskich wartości na skali objętości guza i sugeruje 

związek, którego nie potwierdziła analiza statystyczna. 

Przekraczanie torebki węzła chłonnego przez przerzuty nowotworu nie miało w badanej gru-

pie związku z długością przeżycia (p = 0,58). W przypadku stwierdzenia przekraczania torebki 

długość przeżycia wynosiła średnio 525 dni (mediana 418 dni), a bez przekraczania torebki przez 

przerzuty było to średnio 1561 dni (mediana 1220 dni). Brak istotności statystycznej może wy-

nikać z niewielkiej liczby operacji (9 na 104 rekonstrukcji połączonych z jednoczasowym usunię-

ciem nowotworu), w których zaobserwowano przekraczanie torebki węzła chłonnego.

ZGON W CIĄGU PIERWSZEGO ROKU PO OPERACJI

Wśród pacjentów, którzy zmarli w przeciągu pierwszego roku od operacji, stwierdzono w ana-

lizie regresji logistycznej współwystępowanie przerzutów do węzłów chłonnych szyi (Tab. IV). 

W 58,8% operacji stwierdzono obecność przerzutów do węzłów chłonnych szyi i przeżycie poni-

żej jednego roku w porównaniu z podgrupą operacji, po których chorzy żyli ponad rok i częstość 

cechy N + wynosiła 34% (p = 0,05).

Powiązania pomiędzy powikłaniami miejsca dawczego a czynnikami klinicznymi znanymi przed ope-

racją w analizie współczynników regresji logistycznej dla zgonu w pierwszym roku od operacji (liczba 

zabiegów – 120)

OR SE 95% CI p

Wiek 1,050466 0,044994 0,96588 1,14246 0,25

Płeć 0,745293 0,60963 0,149992 3,703284 0,719

Nieprawidłowe BMI 0,737902 0,575205 0,160131 3,400341 0,697

Lokalizacja guza poza dnem jamy ustnej 

vs w dnie jamy ustnej

1,248741 1,070587 0,232653 6,702485 0,796

ASA 3 lub 4 vs ASA 1 lub 2 0,470973 0,599427 0,038872 5,706308 0,554

Rekonstrukcja pierwotna vs rekonstrukcje 

wtórne lub po chirurgii ratunkowej

Wykluczone z modelu

Obniżone stężenie albumin we krwi 

obwodowej

2,197782 2,156203 0,321282 15,03427 0,422

Chemioterapia przed rekonstrukcją 0,799631 0,691222 0,146922 4,352017 0,796

Rak vs mięsak 27,40686 45,73196 1,04116 721,4417 0,047

N+ vs N0 12,52372 16,11674 1,005366 156,0065 0,05

Histopatologiczny stopień zróżnicowania 

guza (grading) G3 vs G1 i G2

0,449045 0,419232 0,072045 2,798839 0,391

Objętość guza powyżej 100 cm3 vs poniżej 

100 cm3

0,31617 0,429244 0,022095 4,524236 0,396

Przekraczanie torebki węzła chłonnego 

przez przerzuty

1,897312 2,255632 0,184579 19,50274 0,59

OR – odds ratio – iloraz szans; SE – standard error – błąd standardowy; 95% CI – przedział ufności; p – istot-

ność statystyczna

Tabela IV.  
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W Tabeli V przedstawiono przeżycie całkowite mierzone w dniach i występowanie wznowy 

dla grupy nowotworów nabłonkowych w podgrupach uwzględnionych w analizach czynników 

klinicznych. Wyniki analizy dla nowotworów nabłonkowych wyodrębniono w celu scharakteryzo-

wania podgrupy najczęściej rozpoznawanych nowotworów głowy i szyi i umożliwienia porównań 

z publikacjami dotyczącymi tylko nowotworów pochodzenia nabłonkowego [84, 91, 115].

Czas przeżycia całkowitego dla pacjentów operowanych z powodu nowotworu nabłonkowego (76 pa-

cjentów)

Braki 

danych

Liczba przeżytych dni 

od operacji – średnia; 

mediana (zakres)

Wznowa

(% danej 

grupy)

3-letnie 

przeżycie 

– liczba 

pacjentów 

(%)

5-letnie 

przeżycie 

– liczba 

pacjentów 

(%)

TNM 0

T4 – 76 pacjentów - 1486; 1190 (11–4459) 26 (34%) 43 (56,5%) 27 (35,5%)

N0 – 39 pacjentów - 1705; 1825 (11–4038) 12 (46,1%) 26 (66,6%) 19 (48,7%)

N1 – 26 pacjentów - 1142; 696 (93–4459) 10 (38,5%) 11 (42,3%) 5 (19,2%)

N2 – 11 pacjentów - 1522; 845 (34–4306) 4 (15,3%) 4 (36%) 3 (27%)

Wznowa – 26/76 pacjentów 2 668; 434 (98–2776) 26 (100%) 5 (19,2%) 2 (7%)

Operacja pierwotna  

– 60/76 pacjentów

0 1553; 1314 (11–4459) 17 (65,4%) 34 (56,6%) 23 (38,3%)

Chirurgia ratująca  

– 16/76 pacjentów

0 1234; 714 (34–3907) 9 (34,6%) 7 (43%) 4 (25%)

Minimalny margines 

chirurgiczny

6

>5 mm – 7 pacjentów - 1405; 1032 (101–3072) 0 3 (43%) 2 (28%)

1–5 mm – 37 pacjentów - 1428; 1220 (93–4459) 17 (46%) 20 (54%) 13 (35%)

≤0 mm – 26 pacjentów - 1398; 986 (11–4114) 9 (34,6%) 13 (50%) 8 (30,7%)

Lokalizacja 0

Dno jamy ustnej  

– 47 pacjentów

- 1217; 755 (34–4306) 18 (38,2%) 21 (44,6%) 11 (23,4%)

Język lub policzek  

– 8 pacjentów

- 1887; 1979 (101–3907) 1 (12,5%) 6 (75%) 5 (62,5%)

Trójkąt zatrzonowcowy 

– 11 pacjentów

- 1911; 2266 (313–3389) 3 (27%) 8 (72%) 6, (54,5%)

Szczęka – 10 pacjentów - 1888; 1966 (11–4459) 4 (40%) 6 (60%) 5 (50%)

Do tyłu od płaszczyzny 

Ohngrena

- 1436; 1128 (11–4459) 19 (37,2%) 26 (50,9%) 18 (35,2%)

Do przodu od 

płaszczyzny Ohngrena

- 1588; 1443 (93–4306) 7 (28%) 15 (60%) 9 (36%)

Grading 4

G1 – 12 pacjentów - 1817; 1135 (418–4459) 5 (41,5%) 6 (50%) 5 (41,5%)

G2 – 47 pacjentów - 1450; 1207 (11–4306) 14 (29,7%) 26 (55,3%) 15 (31,9%)

Tabela V.  
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POWIKŁANIA LECZENIA OPERACYJNEGO

W zebranym materiale zaobserwowano łącznie 87 powikłań. Co najmniej jedno powikłanie wy-

stąpiło po 43 operacjach. Powikłania ogólnoustrojowe odnotowano po 17 zabiegach, powikłania 

miejsca dawczego po 18. Powikłania w miejscu biorczym były po 41 operacjach, w tym 23 mar-

twice płatów i 29 częściowo nakładających się z martwicą innych powikłań w miejscu biorczym 

płata.

POWIKŁANIA OGÓLNOUSTROJOWE

Powikłania ogólnoustrojowe wystąpiły po 17 zabiegach u 16 chorych (u jednej pacjentki doszło 

do zapalenia otrzewnej i do zgonu). Zestawienie powikłań ogólnoustrojowych przedstawiono 

w Tabeli VI.

Analizując powiązania pomiędzy powikłaniami ogólnoustrojowymi a czynnikami klinicznymi 

znanymi przed operacją za pomocą logistycznej analizy regresji, stwierdzono, że im niższe było 

stężenie albumin, tym częściej występowały powikłania (Tab. VII). Była to zależność liniowa.

Lokalizacja guza do tyłu od płaszczyzny Ohngrena wiązała się z większym ryzykiem powi-

kłań niż w przypadkach guzów do przodu od tej płaszczyzny (20,7% vs 9%, p = 0,022).

Braki 

danych

Liczba przeżytych dni 

od operacji – średnia; 

mediana (zakres)

Wznowa

(% danej 

grupy)

3-letnie 

przeżycie 

– liczba 

pacjentów 

(%)

5-letnie 

przeżycie 

– liczba 

pacjentów 

(%)

G3 – 13 pacjentów - 985; 406 (106–3072) 6 (46%) 5 (39%) 4 (31%)

Naciek rozproszony  

– 53/76 pacjentów

5 1377; 845 (11–4459) 20 (37%) 24 (45,2%) 16 (30%)

Przekraczanie torebki 

węzła – 9/76 pacjentów

- 525; 418 (98–1287) 5 (55%) 2 (22%) 0 (0%)

Radioterapia  

– 57/76 pacjentów

1 1438; 1190 (93–4459) 20 (35%) 29 (50,8%) 19 (33,3%)

Chemioterapia  

– 26/76 pacjentów

7 954; 501 (93–4306) 15 (57,6%) 7 (27%) 4 (15,3%)

Objętość guza (cm3) 3

do 10 cm3  

– 28 pacjentów

- 1435; 1213 (11–2289) 7 (25%) 18 (64,2%) 9 (32%)

od 10 do 100 cm3  

– 39 pacjentów

- 1513; 637 (34–4459) 13 (33,3%) 18 (46,1%) 15 (38,4%)

powyżej 100 cm3  

– 6 pacjentów

- 806; 415 (98–2328) 6 (100%) 2 (33,3%) 1 (16%)

BMI ≤21 lub ≥30  

– 19 pacjentów

13 959; 449 (34–3147) 8 (42%) 5 (26%) 5 (26%)

Albuminy ≤35  

– 18 pacjentów

25 1085; 420 (34–3907) 8 (44%) 7 (38,8%) 5 (27,7%)

Tabela V.  
cd.
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Zestawienie powikłań ogólnoustrojowych

Liczba powikłań (n = 17)

Krwawienie w miejscu biorczym płata wymagające reoperacji 5

Krwawienie w miejscu dawczym płata wymagające reoperacji 2

Perforacja wrzodu żołądka i zapalenie otrzewnej 1

Ostra reakcja uczuleniowa po podaniu antybiotyku 1

Obrzęk dróg oddechowych w okresie pooperacyjnym, wymagający 

założenia tracheotomii w trybie natychmiastowym

1

Hipotensja wymagająca leczenia na OIOM-ie 1

Niewydolność nerek 1

Infekcja wymagająca antybiotykoterapii i przedłużona hospitalizacja 3

Zapalenie płuc wymagające antybiotykoterapii i przedłużona 

hospitalizacja

1

Zgon 1

Powiązania powikłań ogólnoustrojowych z czynnikami znanymi przed operacją w analizie współczyn-

ników regresji logistycznej dla wszystkich operacji (120)

OR SE 95% CI p

Wiek 0,975809 0,056223 0,871609 1,092467 0,671

Płeć 3,745545 4,318668 0,390902 35,88912 0,252

Nieprawidłowe BMI 1,631748 1,597075 0,239629 11,11137 0,617

Lokalizacja guza poza dnem jamy 

ustnej vs w dnie jamy ustnej

0,062728 0,085661 0,004316 0,911702 0,043

ASA 3 lub 4 vs ASA 1 lub 2 2,602141 4,257235 0,105371 64,25987 0,559

Rekonstrukcja pierwotna vs 

rekonstrukcje wtórne lub po chirurgii 

ratunkowej

1,931822 2,015725 0,249917 14,93269 0,528

Obniżone stężenie albumin we krwi 

obwodowej

12,22947 13,77444 1,344843 111,2099 0,026

Chemioterapia przed rekonstrukcją 3,332967 3,978113 0,321267 34,57764 0,313

Rak vs mięsak 2,237048 3,701739 0,087328 57,30533 0,627

N+ vs N0 0,762372 0,902275 0,074948 7,754846 0,819

Histopatologiczny stopień zróżnicowania 

guza (grading) G3 vs G1 i G2

2,727398 2,97636 0,321253 23,15525 0,358

Objętość guza powyżej 100 cm3 

vs poniżej 100 cm3

1,077499 1,855498 0,036865 31,49353 0,965

Przekraczanie torebki węzła chłonnego 

przez przerzuty

2,320373 3,8616 0,088915 60,55364 0,613

Tabela VI.  

Tabela VII.  
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POWIKŁANIA MIEJSCA DAWCZEGO

Powikłania miejsca dawczego płata stwierdzono po 18 operacjach. W 16 przypadkach było to 

przedłużone gojenie rany na podudziu po pobraniu FFF wymagające wymiany opatrunków, opieki 

ambulatoryjnej, terapii hiperbarycznej (2 przypadki) oraz zabiegów chirurgicznych w znieczuleniu 

miejscowym, polegających na usunięciu martwiczo zmienionych tkanek. W dwóch przypadkach 

po pobraniu ICFF wystąpiły krwiaki niewymagające leczenia chirurgicznego. Nie zaobserwowano 

przepuklin po pobraniu ICFF.

W analizie regresji logistycznej stwierdzono, że jedynie związek pomiędzy powikłaniami 

miejsca dawczego a obniżonym stężeniem albumin jest istotny statystycznie. Powikłania wystą-

piły po 32% operacji z obniżonym stężeniem albumin i po 3% z prawidłowym stężeniem albumin 

(Tab. VIII).

Powiązania pomiędzy powikłaniami miejsca dawczego a czynnikami klinicznymi znanymi przed ope-

racją w analizie współczynników regresji logistycznej dla wszystkich operacji (120)

OR SE 95% CI p

Wiek 1,077496 0,072925 0,94364 1,23034 0,27

Płeć 0,107725 0,179235 0,004131 2,809096 0,181

Nieprawidłowe BMI 1,257248 1,533958 0,115048 13,73931 0,851

Lokalizacja guza poza dnem jamy ustnej 

vs w dnie jamy ustnej

0,341971 0,409278 0,032753 3,570474 0,37

ASA 3 lub 4 vs ASA 1 lub 2 10,41624 14,75422 0,648658 167,2656 0,098

Rekonstrukcja pierwotna vs rekonstrukcje 

wtórne lub po chirurgii ratunkowej

10,29863 17,25483 0,386043 274,7412 0,164

Obniżone stężenie albumin we krwi 

obwodowej

21,79254 28,67137 1,653577 287,2046 0,019

Chemioterapia przed rekonstrukcją 1,753384 2,832749 0,073907 41,59774 0,728

Rak vs mięsak 1,757036 3,404894 0,039379 78,39566 0,771

N+ vs N0 0,98323 1,383133 0,062409 15,49034 0,99

Histopatologiczny stopień zróżnicowania 

guza (grading) G3 vs G1 i G2

1,283331 1,603012 0,110943 14,84487 0,842

Objętość guza powyżej 100 cm3 

vs poniżej 100 cm3

Wykluczone z modelu

Przekraczanie torebki węzła chłonnego 

przez przerzuty

3,210885 5,267029 0,128926 79,96643 0,477

MARTWICA PŁATA I POWIKŁANIA W MIEJSCU BIORCZYM PŁATA

Częściową lub całkowitą martwicę płata stwierdzono po 23 operacjach, powikłania miejsca bior-

czego – po 41 zabiegach. Dla oceny powiązań pomiędzy analizowanymi czynnikami a występo-

waniem martwicy płatów mikrochirurgicznych przeprowadzono logistyczną analizę regresji.

Martwicę płatów obserwowano istotnie częściej, w przypadkach gdy guz był zlokalizowany 

poza dnem jamy ustnej, w rekonstrukcjach wtórnych oraz po chirurgii ratującej. Lokalizacja guza 

poza jamą ustną wiązała się z większą częstością występowania martwicy płata (14 martwic na 

Tabela VIII.  
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55 operacji – 25% vs 13,8%). Po rekonstrukcjach kostnych wykonanych wtórnie po wcześniejszej 

resekcji albo jednoczasowo z chirurgią ratującą częstość wystąpienia martwicy płata mikrochi-

rurgicznego (9 martwic na 36 operacji – 25%) była większa niż po rekonstrukcjach kostnych wy-

konanych jednocześnie z pierwotną resekcją nowotworu (14 martwic na 84 operacje – 17%), ale 

różnica nie była istotna statystycznie (p = 0,051), (Tab. IX).

Analiza czynników mogących mieć związek z częstością powikłań miejsca biorczego, które 

wystąpiły w po 29 operacjach niezależnie od martwicy płata, wykazała ich związek z lokalizacją 

guza poza dnem jamy ustnej, podwyższonym ryzykiem operacji w skali ASA oraz obniżonym stę-

żeniem albumin (Tab. X). W przypadku pierwotnej lokalizacji guza w dnie jamy ustnej powikłania 

miejsca biorczego wystąpiły po 12% operacji, a przy lokalizacji poza dnem jamy ustnej było to 

38% operacji. Dla ASA 3 albo 4 vs 1 albo 2 było to odpowiednio 33% vs 22,4%. W przypadku obni-

żonego stężenia albumin powikłania miejsca biorczego wystąpiły w 60,7% operacji w porównaniu 

z 13%, gdy stężenie albumin było prawidłowe.

Powiązania pomiędzy martwicą płata a czynnikami klinicznymi znanymi przed operacją w analizie 

współczynników regresji logistycznej dla wszystkich operacji (120)

OR SE 95% CI p

Wiek 0,923503 0,047782 0,834444 1,022066 0,124

Płeć 1,154759 1,196576 0,151518 8,800696 0,89

Nieprawidłowe BMI 2,503249 2,446616 0,368604 16,99997 0,348

Lokalizacja guza poza dnem jamy ustnej 

vs w dnie jamy ustnej

0,125184 0,132602 0,015701 0,998128 0,05

ASA 3 lub 4 vs ASA 1 lub 2 12,13266 16,32363 0,868411 169,5068 0,064

Rekonstrukcja pierwotna vs rekonstrukcje 

wtórne lub po chirurgii ratunkowej

0,128274 0,134811 0,016351 1,006289 0,051

Obniżone stężenie albumin we krwi 

obwodowej

2,379628 2,464933 0,31246 18,12276 0,403

Chemioterapia przed rekonstrukcją 1,581507 1,701129 0,192082 13,02135 0,67

Rak vs mięsak 0,675866 0,990178 0,038265 11,93752 0,789

N+ vs N0 0,56313 0,562005 0,079636 3,982077 0,565

Histopatologiczny stopień zróżnicowania 

guza (grading) G3 vs G1 i G2

6,429874 6,802544 0,808474 51,13743 0,079

Objętość guza powyżej 100 cm3 vs poniżej 

100 cm3

0,275414 0,399171 0,016081 4,717083 0,374

Przekraczanie torebki węzła chłonnego 

przez przerzuty

Wykluczone z modelu

Tabela IX.  
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OBNIŻENIE POZIOMU SPRAWNOŚCI

Oceniając powiązania pomiędzy obniżeniem poziomu sprawności (ECOG ≥2) po operacji rekon-

strukcyjnej a czynnikami znanymi przed operacją, nie stwierdzono istotnych statystycznie związ-

ków (Tab. XI). W przypadku objętości guza nowotworowego powyżej 100 cm3 zaobserwowano, że 

ryzyko obniżenia sprawności znajdowało się na granicy istotności statystycznej (p = 0,054).

Powiązania pomiędzy powikłaniami miejsca biorczego a czynnikami klinicznymi znanymi przed opera-

cją w analizie współczynników regresji logistycznej dla wszystkich operacji (120)

OR SE 95% CI p

Wiek 0,99954 0,057244 0,893412 1,118275 0,994

Płeć 1,824227 2,183365 0,174703 19,04836 0,615

Nieprawidłowe BMI 2,895822 2,673029 0,474306 17,68013 0,249

Lokalizacja guza poza dnem jamy ustnej 

vs w dnie jamy ustnej

0,021555 0,033863 0,000992 0,468577 0,015

ASA 3 lub 4 vs ASA 1 lub 2 351,3566 877,9101 2,623676 47052,85 0,019

Rekonstrukcja pierwotna vs rekonstrukcje 

wtórne lub po chirurgii ratunkowej

8,714403 12,44894 0,529976 143,2912 0,13

Obniżone stężenie albumin we krwi 

obwodowej

276,8746 557,8178 5,337913 14361,33 0,005

Chemioterapia przed rekonstrukcją 12,45671 20,10566 0,526657 294,6313 0,118

Rak vs mięsak 5,768094 9,44025 0,233307 142,6055 0,284

N+ vs N0 0,163585 0,251712 0,008016 3,338164 0,239

Histopatologiczny stopień zróżnicowania 

guza (grading) G3 vs G1 i G2

1,755951 1,727142 0,255433 12,07115 0,567

Objętość guza powyżej 100 cm3 vs poniżej 

100 cm3

0,002343 0,007494 4,440806 1,236404 0,058

Przekraczanie torebki węzła chłonnego 

przez przerzuty

21,64348 38,00321 0,692986 675,9733 0,08

Powiązania pomiędzy obniżonym ECOG a czynnikami klinicznymi znanymi przed operacją w analizie 

współczynników regresji logistycznej dla wszystkich operacji (120)

OR SE 95% CI p

Wiek 1,009515 0,033222 0,946456 1,076775 0,774

Płeć 1,346723 0,875682 0,37653 4,816777 0,647

Nieprawidłowe BMI 2,302192 1,47453 0,656079 8,078432 0,193

Lokalizacja guza poza dnem jamy ustnej 

vs w dnie jamy ustnej

1,438876 0,95395 0,392366 5,276613 0,583

ASA 3 lub 4 vs ASA 1 lub 2 3,497076 3,703868 0,438702 27,87665 0,237

Rekonstrukcja pierwotna vs rekonstrukcje 

wtórne lub po chirurgii ratunkowej

0,610533 0,407044 0,165276 2,255315 0,459

Obniżone stężenie albumin we krwi 

obwodowej

0,992586 0,811807 0,1998 4,931064 0,993

Tabela X.  

Tabela XI.  
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Lokalizacja guza poza dnem jamy ustnej, zwiększone ryzyko przedoperacyjne mierzone 

w skali ASA oraz obniżone stężenie albumin mają istotny statystycznie związek z większą czę-

stością wystąpienia któregokolwiek z punktów końcowych badania – powikłań lub obniżonego 

poziomu sprawności po operacji (Tab. XII).

OR SE 95% CI p

Chemioterapia przed rekonstrukcją 2,307519 1,736459 0,527956 10,0854 0,266

Rak vs mięsak 0,677713 0,723329 0,083666 5,48961 0,715

N+ vs N0 1,0813 0,781261 0,262383 4,456118 0,914

Histopatologiczny stopień zróżnicowania 

guza (grading) G3 vs G1 i G2

1,388923 0,999019 0,339179 5,687575 0,648

Objętość guza powyżej 100 cm3 vs poniżej 

100 cm3

0,08923 0,112113 0,007604 1,047133 0,054

Przekraczanie torebki węzła chłonnego 

przez przerzuty

3,375315 4,0722 0,317226 35,91364 0,313

Powiązania pomiędzy którymkolwiek z punktów końcowych badania a czynnikami klinicznymi znany-

mi przed operacją w analizie współczynników regresji logistycznej dla wszystkich operacji (120)

OR SE 95% CI p

Wiek 0,981955 0,040161 0,906313 1,063911 0,656

Płeć 1,419063 1,162568 0,284875 7,068849 0,669

Nieprawidłowe BMI 4,510474 3,844795 0,848487 23,97723 0,077

Lokalizacja guza poza dnem jamy ustnej 

vs w dnie jamy ustnej

0,13881 0,126888 0,023138 0,832746 0,031

ASA 3 lub 4 vs ASA 1 lub 2 22,76055 29,24141 1,834886 282,3296 0,015

Rekonstrukcja pierwotna vs rekonstrukcje 

wtórne lub po chirurgii ratunkowej

0,383655 0,359011 0,061294 2,401399 0,306

Obniżone stężenie albumin we krwi 

obwodowej

34,01088 40,9502 3,211766 360,1571 0,003

Chemioterapia przed rekonstrukcją 4,264484 4,013136 0,674271 26,97108 0,123

Rak vs mięsak 2,957206 4,314771 0,169402 51,62314 0,457

N+ vs N0 0,802594 0,765232 0,123857 5,200833 0,818

Histopatologiczny stopień zróżnicowania 

guza (grading) G3 vs G1 i G2

3,960238 3,411868 0,731787 21,43176 0,11

Objętość guza powyżej 100 cm3 vs poniżej 

100 cm3

0,063251 0,092987 0,003546 1,128361 0,06

Przekraczanie torebki węzła chłonnego 

przez przerzuty

4,211781 5,565951 0,315927 56,14942 0,277

Tabela XI.  
cd.

Tabela XII.  
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ALGORYTMY WSPIERAJĄCE KWALIFIKACJĘ PACJENTA DO REKONSTRUKCJI 

KOŚCI TWARZOCZASZKI UNACZYNIONYM PŁATEM KOSTNYM

Dla opracowania algorytmu wspierającego decyzje o kwalifikacji pacjenta do rekonstrukcji ubytku 

twarzoczaszki unaczynionym płatem kostnym wykonano drzewa decyzyjne dla każdego z punk-

tów końcowych.

Żadna z cech ocenianych przed zabiegiem nie była istotnie związana z ryzykiem wystąpienia 

powikłań ogólnoustrojowych, powikłań miejsca biorczego ani martwicą płata. Wobec tego utwo-

rzenie drzew decyzyjnych uwzględniających te punkty końcowe badania było niemożliwe.

Ryzyko wystąpienia powikłań miejsca dawczego istotnie zwiększało się przy stężeniu albu-

min mniejszym niż 36 mg/ml, a w szczególności po zabiegach u pacjentów, którzy dodatkowo 

mieli BMI mniejszy niż 22 (Ryc. 11). Jeżeli stężenie albumin we krwi obwodowej przed opera-

cją było powyżej 36 mg/ml, to ryzyko wystąpienia powikłań w miejscu dawczym płata wyno-

siło 9,7%, ale jeżeli stężenie albumin było poniżej 36 mg/ml przy jednoczesnym BMI poniżej 22, 

to ryzyko powikłań w miejscu dawczym wynosiło 42,9%.

Z uwagi na niską czułość (0,22) drzewa dotyczącego powikłań miejsca dawczego, nie powin-

no być ono samodzielnie brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o wykonaniu rekonstrukcji 

unaczynionym płatem kostnym. Wysoka specyficzność sugeruje, że jeżeli chory nie ma obu czyn-

ników ryzyka, prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań jest względnie niewielkie.

Powiązania czynników znanych przed zabiegiem z punktami końcowymi badania

Cechy oceniane przed zabiegiem
Punkty końcowe mające związek z cechami 

klinicznymi ocenianymi przed operacją
p

Wiek p > 0,05

Płeć p > 0,05

Nieprawidłowe BMI p > 0,05

Lokalizacja guza poza dnem jamy ustnej 

vs w dnie jamy ustnej

powikłania ogólnoustrojowe, martwica płata, 

powikłania miejsca biorczego płata, OS

p < 0,05

Ocena ryzyka okołooperacyjnego  

w skali ASA

powikłania miejsca biorczego płata p < 0,05

Rekonstrukcja pierwotna vs rekonstrukcje 

wtórne lub po chirurgii ratunkowej

p > 0,05

Obniżone stężenie albumin we krwi 

obwodowej

powikłania ogólnoustrojowe, powikłania 

miejsca dawczego płata, powikłania miejsca 

biorczego płata

p < 0,05

Chemioterapia przed rekonstrukcją p > 0,05

Rak vs mięsak p > 0,05

N+ vs N0 zgon w czasie krótszym niż 1 rok od operacji p < 0,05

Histopatologiczny stopień zróżnicowania 

guza (grading) G3 vs G1 i G2

OS p < 0,05

Objętość guza powyżej 100 cm3 vs poniżej 

100 cm3

OS p < 0,05

Przekraczanie torebki węzła chłonnego 

przez przerzuty

OS p = 0,058*

* Patrz: Dyskusja, str. 65

Tabela XIII.  
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Poziom sprawności po operacji jest związany z wiekiem i BMI (Ryc. 12). U chorych w wieku 

poniżej 58 lat i z BMI powyżej 21 ryzyko obniżonej sprawności wyniosło 10,8%. Jeżeli w tej grupie 

wiekowej BMI był poniżej 21, to ryzyko obniżenia sprawności po operacji znacznie wzrastało do 

41,2%. Wśród chorych operowanych w wieku powyżej 58 lat obserwowano większe ryzyko obni-

żenia sprawności. Przy podziale na chorych w wieku powyżej i poniżej 64 lat obserwowano ano-

malię polegającą na większym ryzyku obniżonej sprawności, jeżeli pacjenci mieli poniżej 64 lat 

<36

albuminy

≥36

9,7%
9 / 93

BMI

≥22 <22

42,9%
3 / 7

27,8%
5 /18

Rycina 11. Drzewo decyzyjne dla powikłań miejsca dawczego dla 118 operacji (2 BD). Czułość 0,22; 

swoistość 0,97; podział dla minimum 20 operacji

<58

wiek

wiek

≥58

10,8%
7 / 65

BMI

≥21 ≥64 <64<21

20,0%
3 /15

29,4%
5 /17

41,2%
7 /17

Rycina 12. Drzewo decyzyjne dla ECOG ≥2 dla 116 operacji (4 BD). Czułość 0,69; swoistość 0,85; 

podział na minimum 20 obserwacji

Rycina 11. 

Rycina 12. 
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w porównaniu z osobami starszymi. Najprawdopodobniej jest to efektem względnie niewielkiej 

liczebności grupy.

Ryzyko zgonu w ciągu pierwszego roku od zabiegu dla chorych operowanych w wieku po-

niżej 58 lat wynosiło 6,9%. W wieku 58 lat i powyżej czynnikiem, który dodatkowo miał istot-

ny związek z przeżyciem poniżej 1 roku, był histopatologiczny stopień zróżnicowania guza (G3) 

i u chorych operowanych w wieku ≥58 lat z powodu niskozróżnicowanego nowotworu (G3) ryzy-

ko zgonu w pierwszym roku po rekonstrukcji kostnej wynosiło 42,9%, (Ryc. 13).

Z uwagi na niską czułość (0,22) drzewa dotyczącego przeżycia poniżej jednego roku od ope-

racji nie może być ono brane pod uwagę przy wspieraniu decyzji o wykonaniu rekonstrukcji una-

czynionym płatem kostnym.

≥58

wiek

<58

6,9%
6 / 87

grading

G1 
lub G2

G3

42,9%
3 / 7

30,8%
8 / 26

Rycina 13. Drzewo decyzyjne dla czasu przeżycia całkowitego poniżej jednego roku od zabiegu dla 

120 operacji. Czułość 0,22; swoistość 0,97; podział dla minimum 20 operacji

Biorąc pod uwagę ryzyko wystąpienia któregokolwiek z punktów końcowych badania (po-

wikłania miejsca dawczego, powikłania miejsca biorczego, powikłania ogólne, martwica płata, 

ECOG ≥2, przeżycie całkowite poniżej jednego roku od operacji), stwierdzono, że przy stężeniu 

albumin większym niż 38 mg/ml i jednoczesnym stopniu zróżnicowania histopatologicznego guza 

G1 lub G2 ryzyko było najmniejsze i wynosiło 12,8%, ale dla G3 przy prawidłowym stężeniu 

albumin było największe – 41,7% (Ryc. 14). Przy stężeniu albumin poniżej 38 mg/ml i BMI poni-

żej 24 dla guzów zlokalizowanych poza dnem jamy ustnej ryzyko powikłań było również wysokie 

i wynosiło 35,7%. Mniejsze ryzyko wystąpienia jakiegokolwiek z punktów końcowych badania 

obserwowano przy guzach zlokalizowanych w dnie jamy ustnej (18,2%) lub przy BMI większym 

niż 24 dla guzów w jamie ustnej (28,6%).

Decyzja o rekonstrukcji tkanek twarzoczaszki unaczynionym płatem kostnym powinna 

uwzględniać większe ryzyko obniżonej sprawności po operacji w przypadku pacjentów, którzy 

mają mniej niż 58 lat, ale ich BMI jest poniżej 21, lub jeżeli pacjent ma więcej niż 58 lat. Zwią-

zek z wystąpieniem któregokolwiek z powikłań, obniżonego poziomu sprawności po operacji lub 

zgonu w przeciągu pierwszego roku od operacji, ma również stopień zróżnicowania nowotwo-

ru G3 przy prawidłowym stężeniu albumin, stężeniu albumin poniżej 38 mg/ml, ze szczególnym 

uwzględnieniem wysokiego ryzyka u chorych z guzem zlokalizowanym poza dnem jamy ustnej 

i z BMI poniżej 24.

Rycina 13. 
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ALGORYTMY WSPIERAJĄCE WYBÓR METODY REKONSTRUKCJI ŻUCHWY

Tworząc drzewa decyzyjne dotyczące wyboru metody rekonstrukcji żuchwy, oparto się na zało-

żeniu, że jeżeli ubytek żuchwy ma długość do 9 centymetrów, istnieje możliwość wyboru pomię-

dzy FFF i ICFF. Jeżeli ubytek ma długość powyżej 9 centymetrów wskazane jest użycie FFF.

W grupie pacjentów, u których wykonano rekonstrukcję żuchwy, nie zaobserwowano związ-

ku czynników znanych przed operacją z ryzykiem wystąpienia powikłań ogólnoustrojowych, 

powikłań miejsca dawczego płata, martwicy płata, powikłań miejsca biorczego płata, obniżenia 

sprawności po zabiegu w skali ECOG lub zgonu w pierwszym roku po operacji rozpatrywanych 

osobno. Utworzenie drzew decyzyjnych było w tych przypadkach niemożliwe.

Jeżeli punkty końcowe analizy ujęto razem jako jakiekolwiek powikłanie w grupie operacji 

rekonstrukcyjnych żuchwy niezależnie od długości ubytku (97 operacji), częstość powikłań była 

związana ze stężeniem albumin, lokalizacją guza i BMI sprzed operacji. Rozkład wystąpienia jakie-

gokolwiek powikłania był niejednoznaczny i największe ryzyko było w przypadku jednoczesnego 

stężenia albumin poniżej 39 mg/ml, lokalizacji guza poza dnem jamy ustnej i BMI poniżej 24 – ry-

zyko wynosiło ponad 40% (Ryc. 15).

Jeżeli stężenie albumin było powyżej 39 mg/ml lub poniżej 39 mg/ml i guz był pierwotnie 

zlokalizowany w dnie jamy ustnej, to ryzyko wystąpienia któregokolwiek z powikłań było podob-

ne i wynosiło ponad 18%. Również przy stężeniu albumin poniżej 39 mg/ml, lokalizacji guza poza 

dnem jamy ustnej i BMI powyżej 24 – ryzyko wynosiło ponad 18%.

≥38

albuminy

BMI

<38

12,8%
6 / 47

grading lokalizacja

≥24 <24

28,6%
4 /14

18,2%
6 /33

35,7%
5 /14

41,7%
5 /12

G1 
lub G2

guz poza 
dnem 

jamy ustnej
guz 

w dnie 
jamy ustnej

G3

Rycina 14. Drzewo decyzyjne dla punktów końcowych analizy ujętych razem (powikłania miejsca daw-

czego, powikłania ogólne, martwica płata, ECOG ≥2, przeżycie całkowite poniżej 1 roku od zabiegu) dla 

120 operacji. Czułość 0,76; swoistość 0,82, podział dla minimum 20 operacji

Rycina 14. 
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W grupie rekonstrukcji żuchwy o długości ubytku poniżej 9 cm nie stwierdzono istotnych 

statystycznie różnic w częstości występowania powikłań lub obniżonego poziomu sprawności po 

operacji (ECOG ≥2) pomiędzy FFF a ICFF (Tab. XIV).

Liczba 55 operacji była zbyt mała do stworzenia modelu statystycznego regresji logistycznej 

badającej wpływ czynników znanych przed operacją dla ICFF i FFF na punkty końcowe badania.

Po zabiegach rekonstrukcyjnych żuchwy w ubytkach o długości do 9 cm nie zaobserwowa-

no związku czynników znanych przed operacją z ryzykiem wystąpienia powikłań ogólnoustro-

jowych, powikłań miejsca dawczego płata, martwicy płata, powikłań miejsca biorczego płata, 

obniżenia sprawności po zabiegu w skali ECOG lub zgonu w pierwszym roku po operacji rozpatry-

wanych osobno. Utworzenie drzew decyzyjnych było w tych przypadkach niemożliwe.

Rozpatrując ryzyko wystąpienia jakiegokolwiek powikłania po operacjach rekonstrukcyjnych 

ubytków żuchwy o długości do 9 cm, zaobserwowano związek wartości BMI poniżej 24 ze zwięk-

szonym ryzykiem powikłań. Ryzyko pojawia się pod warunkiem, że guz był zlokalizowany poza 

dnem jamy ustnej (Ryc. 16).

Z uwagi na niską czułość (0,45) i swoistość (0,1) drzewa dla jakiegokolwiek powikłania przy 

rekonstrukcji żuchwy mniejszej niż 9 cm, nie może być ono brane pod uwagę przy wyborze spo-

sobu rekonstrukcji unaczynionym płatem kostnym.

<39

albuminy

lokalizacja

≥39

18,2%
8 / 44

BMI

≥24 <24

40,0%
4 /10

18,8%
6 / 32

18,2%
2 /11

guz poza 
dnem 

jamy ustnej
guz 

w dnie 
jamy ustnej

Rycina 15. Drzewo decyzyjne dla któregokolwiek powikłania (powikłania miejsca dawczego, powi-

kłania ogólne, martwica płata, ECOG ≥2, przeżycie całkowite poniżej 1 roku od operacji) dla operacji 

rekonstrukcyjnych średnich i dużych ubytków żuchwy (97 operacji). Czułość 0,58; swoistość 0,85; 

podział na minimum 20 obserwacji

Rycina 15. 
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Porównanie częstości występowania czynników znanych przed operacją i punktów końcowych bada-

nia po operacjach rekonstrukcyjnych żuchwy o długości do 9 cm pomiędzy rekonstrukcjami ICFF i FFF 

(55 operacji)

FFF ICFF
p dla porównania 

rodzajów płata

Przebyta radioterapia przedoperacyjna 20 (58,82) 9 (42,86) 0,382

Bez leczenia przed operacją 14 (41,18) 12 (57,14)

Nowotwór nabłonkowy 14 (41,18) 10 (47,62) 0,851

Mięsak lub guz zębopochodny 20 (58,82) 11 (52,38)

Przebyta chemioterapia przedoperacyjna 29 (85,29) 15 (71,43) 0,3

Bez leczenia przed operacją 5 (14,71) 6 (28,57)

Guz w dnie jamy ustnej 14 (41,18) 15 (71,43) 0,057

Guz poza dnem jamy ustnej 20 (58,82) 6 (28,57)

Zaawansowanie nowotworu w stopniu G1 

lub G2

21 (70) 14 (87,5) 0,282

Zaawansowanie nowotworu w stopniu G3 9 (30) 2 (12,5)

Bez przekraczania torebki węzła 

chłonnego

30 (88,24) 21 (100) 0,286

Przekraczanie torebki węzłów chłonnych 

przez przerzuty

4 (11,76) 0 (0)

Brak jakiegokolwiek powikłania 24 (70,59) 19 (90,48) 0,104

Wystąpiło co najmniej jedno powikłanie 10 (29,41) 2 (9,52)

Nie obserwowano powikłań 

ogólnoustrojowych

30 (93,75) 19 (90,48) 0,1

Wystąpiły powikłania ogólnoustrojowe 2 (6,25) 2 (9,52)

Nie obserwowano powikłań miejsca 

dawczego

26 (81,25) 20 (95,24) 0,223

Wystąpiły powikłania miejsca dawczego 6 (18,75) 1 (4,76)

Nie obserwowano martwicy płata 27 (79,41) 20 (95,24) 0,136

Wystąpiła martwica płata 7 (20,59) 1 (4,76)

Nie obserwowano powikłań miejsca 

biorczego płata

28 (82,35) 18 (85,71) 0,1

Wystąpiły powikłania miejsca biorczego 

płata

6 (17,65) 3 (14,29)

Wiek 0,125

Mediana (IQR) 51,36 (45,02–56,48) 43,9 (28,43–57,5)

Zakres 18,7–65,5) 15,4–72,1

Stężenie albumin 0,125

Mediana (IQR) 36 (35–42,15) 39 (34–40)

Zakres 25–49 26,2–44,2

BMI 0,125

Mediana (IQR) 24 (22–26,7) 24 (20,5–25,65)

Zakres 18–36,9 17–36

Tabela XIV.  
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Decyzja o rekonstrukcji żuchwy unaczynionym płatem kostnym powinna uwzględniać stęże-

nie albumin, lokalizację guza i BMI. Jeżeli u chorego stężenie albumin jest poniżej 39 mg/ml, guz 

jest położony poza dnem jamy ustnej i BMI nie przekracza 24, należy uwzględnić wysokie ryzyko 

wystąpienia powikłań, obniżonej sprawności po operacji lub zgonu w przeciągu pierwszego roku 

od operacji. Nie stwierdzono różnicy w częstości powikłań pomiędzy grupami, w których ubytek 

żuchwy miał długość do 9 centymetrów i rekonstrukcję wykonano FFF albo ICFF. Wybór FFF albo 

ICFF u tych chorych może być uzależniony od innych czynników niż analizowane, jak warunki 

w miejscu dawczym, inne choroby czy preferencje pacjenta. 

<24

BMI

≥24

17,9%
5 / 28

lokalizacja

0,0%
0 / 9

33,3%
6 / 18

guz poza 
dnem 

jamy ustnej

guz 
w dnie 

jamy ustnej

Rycina 16. Drzewo decyzyjne dla któregokolwiek powikłania (powikłania miejsca dawczego, powi-

kłania ogólne, martwica płata, powikłania miejsca biorczego, ECOG ≥2, przeżycie całkowite poniżej 

1 roku od operacji) dla rekonstrukcji ubytków żuchwy o długości do 9 cm. Czułość 0,45; swoistość 0,1; 

podział na minimum 20 obserwacji

Rycina 16. 
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Kwalifikacja pacjentów do rekonstrukcji mikrochirurgicznym płatem kostnym musi uwzględniać 

możliwe powikłania, ryzyko martwicy płata i spodziewaną długość życia pacjentów. W dostęp-

nym piśmiennictwie istnieje wiele doniesień dotyczących częstości powikłań i martwicy płatów 

kostnych [60, 62, 86, 89, 91, 92, 116–118]. Opublikowano też algorytmy wspomagające wybór 

rodzaju rekonstrukcji zależnie od rodzaju ubytku [60, 66]. Sporadycznie jednak można znaleźć ba-

dania na temat spodziewanego OS u pacjentów chorych na nowotwory głowy i szyi w kontekście 

kwalifikacji do zabiegu [84]. Badania dotyczące wsparcia decyzji o kwalifikacji pacjenta do zabie-

gu z użyciem płata mikrochirurgicznego w obrębie głowy i szyi są także bardzo nieliczne [89].

Zebrane w tym badaniu dane i informacje wymagają konfrontacji z dostępnym piśmiennic-

twem przede wszystkim pod kątem użyteczności klinicznej uzyskanych wyników.

CHARAKTERYSTYKA KLINICZNA BADANEJ GRUPY

Rozkład cech klinicznych chorych w badanym materiale jest zbieżny z grupami opisywanymi 

w piśmiennictwie, w których wykorzystywano unaczynione płaty kostne (Tab. XII i Tab. XIII) 

[62, 84, 86, 91, 102, 115, 116].

W porównywanych publikacjach obserwowano podobny zakres i średnie wieku, mediany 

BMI, rozkład lokalizacji oraz histopatologicznego stopnia zróżnicowania guzów, stężenia albumin 

przed operacją oraz TNM u operowanych chorych. W przypadku płci zwraca uwagę znaczna prze-

waga mężczyzn w badaniach z Tajwanu (stosunek mężczyzn do kobiet wynosi 152 do 8), podczas 

gdy w przedstawionym materiale i w badaniu Ettinger i wsp. (USA) stosunek mężczyzn do kobiet 

był zbliżony do 2 do 1 [84, 91, 115]. Częstość chemioterapii neoadiuwantowej była nieco większa 

w analizowanej grupie niż w badaniu Ettingera i wsp. [91]. Może to wynikać z udziału w moim 

badaniu chorych z rozpoznaniem mięsaka (22 operacje). W przypadku zmienionego pola operacyj-

nego przebytą wcześniej inną operacją lub RTH obserwowano podobne ilości operacji pomiędzy 

grupą badaną (16,6% operacji) a grupami chorych opisywanymi w piśmiennictwie (odpowiednio 

30% i 35,4%) [91, 115].

Porównanie stanu ogólnego ocenianego według klasyfikacji ASA w badaniu Ettingera i wsp. 

oraz Kwok i wsp. wskazuje na większy udział chorych w III i IV stopniu niż w przedstawionym 

badaniu, co może być istotnym czynnikiem wpływającym na wyniki [91, 102]. Z kolei w badaniu 

Offodile i wsp. chorzy w gorszym stanie ogólnym byli klasyfikowani do rekonstrukcji ALTF i płyty 

rekonstrukcyjnej, choć nie było danych na temat oceny pacjentów w skali ASA [115]. Rozpatru-

jąc strategie kwalifikacji chorych obciążonych ogólnie do operacji rekonstrukcji unaczynionymi 

płatami kostnymi w sposób mniej wybiórczy [91], lub odwrotnie, przy gorszym stanie ogólnym 

decydując się jedynie na rekonstrukcje płatem miękkotkankowym i płytą tytanową [115], można 

podsumować, że zasady kwalifikacji do rekonstrukcji w przedstawionej grupie były pomiędzy 

dwoma przytoczonymi sposobami postępowania.

DYSKUSJA
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Charakterystyka cech klinicznych znanych przed operacją w grupie badanej w porównaniu z innymi 

publikacjami dotyczącymi rekonstrukcji poresekcyjnych ubytków kostnych twarzoczaszki

Autorzy – liczba chorych 

w badaniu
Rysz – 117

Offodile II i wsp. 

[115] ALTF 

z płytą rek. – 127 

Offodile II i wsp. 

[115] podwójny 

płat – 33

Ettinger 

i wsp.  

[91] – 154 

Lin i wsp. 

[84] – 185 

Stosowane płaty FFF, ICFF, 

OSFF

ALTF + płyta 

rekonstrukcyjna

Płat podwójny 

(FFF i płat 

miękkotkankowy)

FFF FFF

Średnia wieku (zakres) 49 (15–73) 55,9 (BD) 51,9 (BD) 60 (18–86) 52 (25–85)

Płeć M / K 81/39 120/7 32/1 103/51 175/10

BMI (mediana) 24 23,2 24,1 BD BD

Lokalizacja

Jama ustna 58 44 12 BD 114

Pozostałe lokalizacje 

(język, gardło, 

policzek, trójkąt 

zatrzonowcowy)

62 83 21 BD 71

Żuchwa 104 (86,7) BD BD BD 141 (76,2)

Szczęka 16 (13,3) BD BD BD 44 (23,8)

ASA

I 42 (35) BD BD 4 (3) BD

II 67 (55,8) BD BD 78 (51) BD

III 11 (9,1) BD BD 70 (45) BD

IV 0 (0) BD BD 2 (1) BD

Pole operacyjne zmienione 

po wcześniejszym 

leczeniu

36 (30) 45 (35,4) 2 (6,1) 46 (30) BD

Stężenie albumin 

(mediana, zakres) (mg/ml)

38 (20–49) 33 36 BD BD

Chemioterapia przed 

rekonstrukcją

29 (27,8) BD BD 25 (16) BD

cTNM

T1–T3 0 (0) 13 (10,3) 6 (18,2) BD 38 (20,5)

T4 104 (100) 114 (89,7) 27 (81,8) BD 147 (79,5)

N0 61 (58,6) BD BD BD 135 (73)

N1 32 (30,7) BD BD BD

N2 11 (10,6) BD BD BD 50 (27)

Grading

G1 21 (25) BD BD BD 173 (93,5)

G2 54 (50) BD BD BD

G3 21 (25) BD BD BD 12 (6,5)

Tabela XV.  
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WYNIKI LECZENIA

RODZAJ ZASTOSOWANEGO PŁATA

Spośród dostępnych płatów kostnych najczęściej stosowany był FFF, co jest zbieżne z innymi 

publikacjami (Tab. XV i Tab. XVI). Część autorów nie stosuje innych metod rekonstrukcji kost-

nych, poza płatem strzałkowym [84, 91, 115, 116]. Z kolei w wieloletniej obserwacji omówionej 

w artykule autorstwa Pohlenz i wsp. najczęstszą metodą rekonstrukcji kostnych był ICFF [119], 

który zastosowano w 35 spośród 119 zabiegów. OSFF we własnym materiale wykorzystano tylko 

w jednym przypadku. Użycie tego płata wiąże się z koniecznością obracania pacjenta podczas za-

biegu, powoduje wydłużenie czasu operacji i zwiększa ryzyko zakażenia. Pomimo tych trudności, 

niektóre ośrodki stosują OSFF częściej [60], w szczególności u starszych pacjentów [86].

Płaty hybrydowe oraz płaty podwójne są stosowane dużo rzadziej, podobnie jak było to 

w przedstawionym materiale. Wynika to z wątpliwości onkologicznych co do zasadności bardzo 

rozległych resekcji i spodziewanych powikłań [115].

Algorytmy wspierające wybór unaczynionego płata kostnego zostały omówione poniżej, 

a dobór rodzaju płata kostnego do rodzaju ubytku został szerzej opisany w Załączniku.

PRZEŻYCIE CAŁKOWITE

W piśmiennictwie nie odnaleziono publikacji dotyczących związku lokalizacji guza w obrębie dna 

jamy ustnej albo poza nią z OS. Opisano lokalizację pierwotnego guza w kontekście charaktery-

styki badanej grupy, ale nie ocenia się związku lokalizacji z przeżyciem [120]. W badanym mate-

riale stwierdzono istotne powiązanie lokalizacji guza poza dnem jamy ustnej z krótszym OS. Może 

być to spowodowane trudnościami technicznymi radykalnych resekcji w obrębie szczęki, gardła 

czy podstawy czaszki, do tyłu od płaszczyzny Ohngrena [9, 121].

Związek objętości guza z wynikami leczenia NGiS za pomocą radioterapii oraz chemioradio-

terapii jest analizowany w piśmiennictwie [122]. W przedstawionej grupie chorych leczonych chi-

rurgicznie ryzyko zgonu wzrastało o 0,6% przy zwiększeniu objętości guza o 1 ml. W badaniu 

Dejaco i wsp. ryzyko wzrastało o 1,4% na każdy ml guza [123]. Różnica może wynikać ze zróż-

nicowania rozpoznań histopatologicznych nowotworów uwzględnionych we własnym materiale, 

podczas gdy Dejaco i wsp. analizowali tylko nowotwory pochodzenia nabłonkowego. Duża obję-

tość guza, obok oceny TNM, może być niezależnym negatywnym czynnikiem prognostycznym 

w NGiS [124]. W przyszłych badaniach większe zrównoważenie próby pod względem rozpoznań 

histopatologicznych może ułatwić bardziej jednoznaczne określenie jej wartości predykcyjnej 

względem przeżycia po operacji. 

W badaniu Lin i wsp. analizowano związek zaawansowania nowotworu z OS w kontekście 

kwalifikacji chorego do rekonstrukcji FFF albo odbudowy żuchwy płytą tytanową i płatem mięk-

kotkankowym u pacjentów ze złym rokowaniem onkologicznym. Stwierdzono istotne powiązania 

pomiędzy obecnością przerzutów do IV i V strefy węzłów chłonnych szyi, przekraczaniem torebki 

węzła chłonnego przez przerzuty oraz głębokością nacieku powyżej 15 mm z OS. W cytowa-

nej pracy oceniano również stopień zróżnicowania nowotworu, ale został on określony jedynie 

w 31 przypadkach na 310 pacjentów zakwalifikowanych do badania i nie stwierdzono istotnego 

statystycznie powiązania z OS [84]. W materiale własnym liczba wyników histopatologicznych 

z oceną głębokości była zbyt mała do przeprowadzenia analizy statystycznej. Obecność przerzu-

tów do V strefy nie występowała w badanej grupie. Natomiast korelacja przekraczania torebki 
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węzłów chłonnych przez przerzuty z przeżyciem całkowitym, która jest znanym niekorzystnym 

czynnikiem prognostycznym, w badanej grupie nie osiągnęła istotności statystycznej (p = 0,058). 

Wynika to prawdopodobnie z ograniczonej reprezentatywności operowanych pacjentów pod 

względem częstości występowania przekraczania torebki węzłów chłonnych, ponieważ chorzy 

z przekraczaniem torebki rozpoznanym przed zabiegiem i innymi niekorzystnymi czynnikami 

prognostycznymi rzadziej byli kwalifikowani do leczenia chirurgicznego i rekonstrukcji unaczy-

nionymi płatami kostnymi. 

W przypadku przekraczania torebki jak i stopnia zróżnicowania nowotworu problematyczne 

może być jednoznaczne określenie tych czynników przed operacją. Mała objętość pobieranego 

wycinka pozwala na postawienie rozpoznania, ale nie zawsze wystarcza do oceny histopatologicz-

nego stopnia zróżnicowania guza. Przedoperacyjna ocena przekraczania torebki jest stosunkowo 

łatwa do przeprowadzenia na podstawie badania obrazowego przy obecności przerzutów do wę-

złów chłonnych naciekających okoliczne struktury anatomiczne szyi. Jednak mniejsze zmiany 

w węzłach chłonnych, bez naciekania mięśni lub naczyń szyi, mogą również przekraczać torebkę 

węzła chłonnego. W takich sytuacjach wskazana jest wnikliwa ocena tomografii komputerowej 

lub rezonansu magnetycznego szyi z kontrastem w zestawieniu z badaniem PET, co podkreślają 

Lin i wsp. Jest to kosztowna i czasochłonna procedura, ale w przypadkach rekonstrukcji kostnych 

warto rozważyć rozszerzenie diagnostyki o PET przy powiększonych i podejrzanych o przekra-

czanie torebki w standardowych badaniach radiologicznych węzłach chłonnych szyi [84].

Spodziewanym czynnikiem, który może wpływać na przeżycie całkowite jest wielkość mar-

ginesów chirurgicznych. W przedstawionym badaniu, oraz w badaniu Lin i wsp. i w badaniu Kan-

sy i wsp. nie stwierdzono takiej zależności [84, 117]. W badaniu Mitchel i wsp. analizowano dane 

480 pacjentów operowanych z powodu nowotworów NGiS i stwierdzono powiązanie pomiędzy 

szerokością marginesu chirurgicznego w tkankach miękkich a OS [125]. Również na dużym ma-

teriale (2082 pacjentów) Zanoni i wsp. zaobserwowali powiązania OS z szerokością marginesów 

chirurgicznych, pTNM i wiekiem chorych [120]. Przytoczone badania odnosiły się do grupy cho-

rych obejmującej nowotwory o różnym stopniu zawansowania, a nie pacjentów ze stwierdzonym 

naciekiem kości. 

Wpływ szerokości marginesów kostnych na OS pozostaje wątpliwy i może wymagać dal-

szych badań. Wynika to z trudności technicznych w ocenie histologicznej kości, a także trudności 

w określeniu, którą część kości należy brać pod uwagę – blaszkę zbitą czy kość gąbczastą? Brak 

danych o wpływie marginesów kostnych na OS nie może jednak prowadzić do zmniejszania za-

kresu resekcji kości, ponieważ skutkuje to niedostatecznym usunięciem guza w tkankach mięk-

kich i znacznym wzrostem ryzyka wznowy [117]. 

ZGON W PRZECIĄGU PIERWSZEGO ROKU OD OPERACJI

Spośród 416 pacjentów po rekonstrukcjach ubytków twarzoczaszki z wykorzystaniem FFF wy-

konanych w Memorial Sloan Kettering Hospital w Nowym Jorku, badanych pod kątem efektów 

funkcjonalnych przebytego leczenia, żyło jedynie 61 osób (14,6%) z medianą czasu obserwacji 

po zabiegu wynoszącą 7,9 roku. Poziom sprawności wynosił 64% w odniesieniu do populacji, 

co należy ocenić jako dobry wynik leczenia [126]. Na przykładzie danych z tego badania należy 

według autora zwracać uwagę na przewidywalną długość przeżycia pacjentów oraz jakość życia 

wśród chorych kwalifikowanych do rekonstrukcji unaczynionymi płatami kostnymi po leczeniu 

NGiS. Prawidłowa identyfikacja niekorzystnych czynników prognostycznych zmniejsza prawdo-

podobieństwo niekorzystnego wyniku pooperacyjnego i zapobiega narażaniu chorych na rozle-

głe, uciążliwe zabiegi. 
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W badanej grupie przerzuty do węzłów chłonnych szyi były związane z większym ryzykiem 

zgonu w przeciągu 365 dni od operacji. Zanoni i wsp. obserwowali silne powiązania pomiędzy 

5-letnim przeżyciem chorych a cechą N+, przy czym cecha N3 ponad trzykrotnie zwiększa ryzyko 

zgonu w okresie pięciu lat [120]. 

Naciekanie kości przez nowotwór nabłonkowy jest jednym z najważniejszych niezależnych 

negatywnych czynników rokowniczych [127]. Współwystępowanie innych cech klinicznych 

sprzyjających szybkiej wznowie nowotworu (jak cecha N+) skłania część autorów do rozważe-

nia zastosowania jedynie płyty rekonstrukcyjnej i płata miękkotkankowego zamiast rekonstrukcji 

płatem kostnym [84, 117]. Przy braku wznowy ewentualna rekonstrukcja mikrochirurgiczna ko-

ści może być wykonana w około 2 lata po zakończonym leczeniu onkologicznym [84]. 

Wykonanie rekonstrukcji unaczynionym płatem kostnym u chorych z negatywnymi czynni-

kami rokowniczymi wiąże się z dużym ryzykiem zgonu w przeciągu 365 dni od operacji. W pu-

blikacji Alvi i wsp. autorzy opisują grupę 24 chorych operowanych z powodu rozległych no-

wotworów naciekających żuchwę, błonę śluzową policzka i skórę policzka. Nie podano stopnia 

zróżnicowania histopatologicznego ani TNM operowanych nowotworów. Powierzchnia ubytków 

wynosiła od 15 do 98 centymetrów kwadratowych. Rekonstrukcje wykonano z użyciem ORFFF 

albo FFF i innego płata. Ośmioro spośród 23 pacjentów żyło krócej niż 11 miesięcy po operacji, 

a mediana OS wynosiła zaledwie 17 miesięcy. Nie podano informacji na temat jakości życia w ba-

danej grupie chorych [128].

W publikacji Lahtinen i wsp., analizującej rekonstrukcje unaczynionymi płatami mikrochi-

rurgicznymi (płaty kostne stanowiły około 16% rekonstrukcji), autorzy skupili się na czynnikach 

powiązanych ze zgonem w pierwszym roku po operacji. Stwierdzono, że w grupie chorych, którzy 

zmarli w przeciągu pierwszych 365 dni częściej obserwowano między innymi obniżone stężenie 

albumin przed operacją, podwyższoną liczbę leukocytów oraz ryzyko okołooperacyjne mierzone 

w skali ASA powyżej 2 [129].

POWIKŁANIA LECZENIA OPERACYJNEGO

Operacje rekonstrukcyjne żuchwy albo szczęki, w których wykonywana jest resekcja guza i re-

konstrukcja ubytku unaczynionym płatem kostnym, wiążą się z dużym odsetkiem powikłań, się-

gającym 50–76,5% [87, 101]. Skutki powikłań mogą zmniejszać lub niweczyć pozytywne efekty 

rekonstrukcji tkanek twarzoczaszki. Uzyskanie istotnej poprawy jakości życia po rekonstrukcji 

kości następuje po trudnym do sprecyzowania okresie od rozpoczęcia leczenia do zakończenia 

gojenia się ran. Zamykanie ubytku tkanek na podudziu po pobraniu FFF może wynosić 6 mie-

sięcy [103, 104, 106]. Jeżeli pacjent ma czynniki ryzyka szybkiej wznowy nowotworu lub jest 

istotnie obciążony innymi schorzeniami, przeżycie może być krótkie i pacjent nie będzie miał 

pozytywnego efektu rekonstrukcji kostnej. Biorąc pod uwagę spodziewane przeżycie całkowite, 

podczas decyzji o sposobie rekonstrukcji ubytku kostnego należy brać pod uwagę także etyczne 

aspekty podejmowanego wyboru [84]. Dlatego czynniki kliniczne możliwe do oceny przed opera-

cją, związane z większym ryzykiem wystąpienia powikłań, powinny być brane pod uwagę przy 

kwalifikacji chorych do rekonstrukcji ubytków twarzoczaszki unaczynionymi płatami kostnymi. 

Zestawienie powikłań opisywanych w piśmiennictwie oraz w materiale własnym zamieszczono 

w Tabeli XVI.
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POWIKŁANIA OGÓLNOUSTROJOWE

W badaniu Ettingera i wsp. częstość występowania jakiegokolwiek z powikłań ogólnych i miejsca 

dawczego ujętych razem u chorych po rekonstrukcji FFF wyniosła 71%. W tym u 33% operowa-

nych pacjentów stwierdzono poważne powikłania, a powikłania miejsca dawczego stanowiły oko-

ło 19% wszystkich przypadków [92]. W materiale własnym u pacjentów, u których wykonano re-

konstrukcje FFF, częstość powikłań ogólnych wynosiła około 14%, a powikłań miejsca dawczego 

– 19%. Różnica w częstości powikłań ogólnych może wynikać z dysproporcji w liczbach chorych 

z podwyższonym ryzykiem w skali ASA. W przedstawionym badaniu chorzy kwalifikowani jako 

ASA III stanowili jedynie 9%, podczas gdy w materiale Ettingera i wsp. było to 47% pacjentów.

W dostępnym piśmiennictwie analizy powiązań pomiędzy lokalizacją nowotworu a często-

ścią powikłań lub częstością martwicy płata są pomijane [91] lub nie wykazują istnienia takiego 

związku [89]. Może to wynikać z oceny każdej lokalizacji z osobna, a nie względem dna jamy 

ustnej, co zmniejsza liczebność grup i różnice nie są istotne statystycznie [89, 130]. W analizo-

wanej grupie chorych powikłania ogólnoustrojowe występowały częściej, jeżeli guz znajdował 

się poza dnem jamy ustnej, co – pomijając lokalizacje w podniebieniu – jest tożsame z położeniem 

nowotworu do tyłu i powyżej płaszczyzny Ohngrena. W pierwotnym doniesieniu z 1936 roku 

zwracano uwagę na trudności techniczne podczas operacji oraz gorsze wyniki leczenia w przy-

padku guzów leżących powyżej opisanej płaszczyzny [121]. Współcześnie obserwuje się większą 

częstość nieradykalnych resekcji w operacjach ablacyjnych mięsaków tkanek miękkich zlokalizo-

wanych powyżej płaszczyzny Ohngrena [9]. W odniesieniu do lokalizacji guza poza jamą ustną, 

w rekonstrukcjach po resekcjach NGiS z wykorzystaniem płatów piersiowych, zwracano uwagę 

na większą częstość powikłań ogólnoustrojowych i przetok w miejscu rekonstrukcji w przypadku 

leczenia operacyjnego nowotworów gardła [131].

Operacje w rejonie głowy i szyi często są związane z trudnościami technicznymi wynikający-

mi ze złożonej budowy anatomicznej. Przedstawione wyniki badania wskazują, że również przy 

rekonstrukcjach unaczynionymi płatami kostnymi lokalizacja guza poza dnem jamy ustnej może 

predysponować do częstszych powikłań ogólnoustrojowych, co niezwykle rzadko jest analizowa-

ne przez innych autorów [132].

W badaniu McMahona i wsp. (unaczynione płaty kostne stanowiły 19,4% wszystkich wy-

korzystanych płatów mikrochirurgicznych) częstość powikłań płucnych, najczęstszych wśród 

ocenianych powikłań ogólnoustrojowych, była większa w grupie pacjentów z podwyższonym 

poziomem CRP, z większą średnią wieku, przedoperacyjną sterydoterapią, przedłużoną anty-

biotykoterapią, ze zwiększonym ryzykiem okołooperacyjnym mierzonym w skali ASA i obniżo-

nym poziomem sprawności przed operacją, mierzonym w skali ECOG. Jednak przedoperacyjne 

stężenie albumin we krwi obwodowej nie wpływało na częstość powikłań płucnych, choć dla 

wszystkich powikłań ujętych razem obserwowano taką silną zależność [127]. Z kolei Xu i wsp. 

(unaczynione płaty kostne stanowiły 21,2% wszystkich wykorzystanych płatów mikrochirur-

gicznych) w retrospektywnej ocenie suplementacji albumin w okresie okołooperacyjnym nie 

wykazali zmniejszonego ryzyka powikłań ogólnoustrojowych [133]. Ettinger i wsp. (wszystkie 

analizowane rekonstrukcje dotyczyły FFF) nie oceniali wpływu stężenia albumin na częstość 

występowania powikłań ogólnoustrojowych, ale zauważyli taki związek z niskim śródoperacyj-

nym stężeniem hemoglobiny oraz przetoczeniami powyżej 7000 ml płynów w okresie okołoope-

racyjnym [92].

Wpływ na wyniki obserwacji z piśmiennictwa stwierdzające obniżone stężenie albumin i czę-

ste powikłania ogólnoustrojowe może mieć duży udział płatów miękkotkankowych w przyto-

czonych publikacjach i inny dobór badanych grup pacjentów. Podobnie jak w ocenie związku 
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lokalizacji guza z częstością powikłań ogólnoustrojowych, również związek przedoperacyjnego 

stężenia albumin we krwi obwodowej z częstością powikłań jest rzadko analizowany [127]. 

POWIKŁANIA MIEJSCA DAWCZEGO

Długi okres gojenia podudzia [103, 104], zespół ciasnoty międzypowięziowej oraz zaburzenia 

ukrwienia stopy [105, 106] po pobraniu FFF lub przepuklina, krwiak i przedłużony drenaż z rany 

[54, 55] po pobraniu ICFF stanowią istotne problemy kliniczne. Dlatego badania powiązań pomię-

dzy czynnikami znanymi przed operacją rekonstrukcyjną ubytku twarzoczaszki z wykorzysta-

niem unaczynionych płatów kostnych a powikłaniami w miejscu dawczym płata są podejmowane 

przez wielu autorów.

W przedstawionym badaniu stwierdzono, podobnie jak w analizie McMahona i wsp., że po-

wikłania miejsca dawczego korelowały z obniżonym stężeniem albumin [127]. Również Lo i wsp., 

w ocenie czynników wpływających na powikłania po rekonstrukcjach tkanek głowy i szyi z wy-

korzystaniem płatów mikrochirurgicznych (płaty kostne stanowiły 13,2% wszystkich rekon-

strukcji), zaobserwowali między innymi związek pomiędzy występowaniem powikłań miejsca 

dawczego płata i obniżonym stężeniem albumin. Ci sami autorzy zaobserwowali także istotną za-

leżność pomiędzy powikłaniami miejsca dawczego płata a obniżonym BMI, czego nie stwierdzono 

w przedstawionym badaniu [130]. Wśród powikłań określanych jako „lokalne” w grupie chorych 

bez suplementacji albumin w badaniu Xu i wsp. częściej występowały powikłania miejsca daw-

czego płata [133].

POWIKŁANIA MIEJSCA BIORCZEGO

Podobnie jak w przypadku powikłań ogólnoustrojowych, częstość powikłań miejsca biorczego 

płata w odniesieniu do pierwotnej lokalizacji resekowanego guza jest rzadko omawiana lub wręcz 

pomijana w piśmiennictwie [89, 92, 130]. Zaobserwowany w przedstawionym badaniu związek 

pomiędzy lokalizacją guza poza jamą ustną a większą częstością powikłań miejsca biorczego jest 

analogiczny do obserwacji opisanych w pierwotnym doniesieniu Ohngrena [121]. Frederick i wsp. 

(unaczynione płaty kostne stanowiły 26% badanej grupy) opisali większą częstość powikłań 

w przypadkach leczenia chirurgicznego guzów znajdujących się w obrębie szczęki lub powyżej 

kąta żuchwy [132].

Ocena w skali ASA jest przytaczana zwłaszcza w przypadku analizy grup chorych w po-

deszłym wieku [87]. Część autorów wykazała w swoich doniesieniach istnienie powiązania po-

między wyższym stopniem w skali ASA a większą częstością powikłań i martwicy płatów [87, 

89, 90]. Z kolei Ettinger i wsp. oraz McMahon i wsp. nie wykazali powiązania pomiędzy ASA 

a większą częstością powikłań miejsca biorczego [91, 127]. W prezentowanym badaniu było je-

dynie 11 przypadków z ASA ≥3 na 120 operacji. Niereprezentatywny rozkład zmiennej mógł być 

przyczyną uzyskania wyników rozbieżnych z częścią danych z piśmiennictwa.

Związek pomiędzy obniżonym stężeniem albumin przed operacją a większą częstością powi-

kłań miejsca biorczego płata zaobserwowano w przedstawionym badaniu oraz w innych publi-

kacjach [127, 130, 131]. McMahon i wsp. zaobserwowali istotną korelację między powikłaniami 

w miejscu biorczym płata, z uwzględnieniem martwicy płata, a obniżonym stężeniem albumin, 

podwyższonym poziomem CRP, wydłużonym czasem operacji, zastosowaniem płata zawierają-

cego kość i przetoczeniami krwi [127]. Również Xu i wsp., wśród powikłań „lokalnych” w grupie 

chorych bez suplementacji albumin, częściej obserwowali krwiaki, przetoki i infekcje w miejscu 

biorczym płata [133].
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MARTWICA PŁATA

Częstość martwicy płatów kostnych stosowanych do rekonstrukcji ubytków twarzoczaszki waha 

się od 1,8 do 14,8% [102]. W badaniach na dużej liczbie pacjentów procent utraconych płatów 

mikrochirurgicznych w rekonstrukcjach ubytków głowy i szyi wynosi około 3,8% [132, 134].

W publikacji Fredericka i wsp. analizowano związek lokalizacji guza z częstością martwicy 

płata i nie stwierdzono powiązania z lokalizacją guza [132]. W badaniu Kwoka i wsp. częstość 

utraty płatów mikrochirurgicznych w rekonstrukcjach ubytków okolicy głowy i szyi była więk-

sza w porównaniu z innymi lokalizacjami ciała, jak na przykład piersi lub kończyny dolnej [102]. 

Większy odsetek powikłań lub martwicy płata w leczeniu ubytków NGiS poza jamą ustną stwier-

dzony w materiale własnym może wynikać ze skomplikowanej budowy anatomicznej przestrzeni 

przygardłowej, szczęk, oczodołów i podstawy czaszki, co sprzyja uciskowi szypuły płata i krwa-

wieniom.

Powiązanie pomiędzy częstością wystąpienia martwicy płata a rodzajem rekonstrukcji było 

na granicy istotności statystycznej (p = 0,051, Tab. IX). U 20 chorych rekonstrukcje płatem kost-

nym wykonano jednoczasowo z chirurgią ratunkową (20 pacjentów w prezentowanym badaniu). 

Większe ryzyko martwicy płata wynikało z popromiennego uszkodzenia tkanek w polu opero-

wanym, małego wyboru naczyń dawczych płata, jeżeli pacjent był wcześniej operowany, oraz 

popromiennego uszkodzenia śródbłonka naczyń dawczych płata na szyi [60]. W analizie Kwo-

ka i wsp. spośród 1187 płatów jedynie 5 operacji dotyczyło pacjentów chorych na NGiS, którzy 

mieli wykonane rekonstrukcje płatem mikrochirurgicznym po chirurgii ratunkowej – w jednym 

przypadku stwierdzono martwicę płata. Analiza statystyczna nie wykazała związku pomiędzy 

martwicą płata a przebytą radioterapią [102]. W większej grupie pacjentów Chang i wsp. rów-

nież nie stwierdzili powiązania pomiędzy przebytą RTH a częstością martwicy płata [135]. Z kolei 

Preidl i wsp. zaobserwowali większą częstość powikłań i reoperacji, ale nie częstości martwi-

cy płata w grupie chorych operowanych po przebytej radioterapii [89]. Arce i wsp. porówna-

li grupę pacjentów po chirurgii ratunkowej i po rekonstrukcjach płatami mikrochirurgicznymi 

(około połowę badanych stanowiły rekonstrukcje kostne) z grupą chorych po rekonstrukcjach 

unaczynionymi płatami, którzy nie przebyli wcześniej radioterapii. W grupie chorych po RTH 

stwierdzono większą częstość martwicy. Różnice nie były istotne statystycznie [59]. W badaniu 

Offodile’a i wsp. zaobserwowano, że chorzy po chirurgii ratunkowej znacznie częściej byli kwa-

lifikowani do prostszych zabiegów rekonstrukcyjnych (płyta tytanowa i płat z tkanek miękkich) 

niż chorzy operowani pierwotnie, którzy mieli wykonane rekonstrukcje unaczynionymi płatami  

kostnymi [115].

Druga możliwość istnienia związku pomiędzy rodzajem operacji a większą częstością mar-

twicy płatów obserwowaną w badaniu dotyczy rekonstrukcji wtórnych. Spośród 16 pacjentów, 

u których wykonano rekonstrukcję jako oddzielny zabieg, 4 przeszło RTH pomiędzy pierwotną 

operacją resekcji guza a wtórną rekonstrukcją i zwiększone ryzyko martwicy płata najprawdopo-

dobniej wynikało z czynników opisywanych w badaniach grup chorych po chirurgii ratunkowej. 

Pozostałych 12 chorych nie było obciążonych przebytą RTH, ale i w tej grupie częstość martwi-

cy płata i powikłań miejsca biorczego była wyższa niż w przypadku rekonstrukcji pierwotnych. 

W materiale własnym i w publikacji Fredericka i wsp. różnice te nie były istotne statystycz-

nie [132].

Przyczyny martwicy płatów mikrochirurgicznych są szeroko analizowane w piśmiennictwie, 

lecz niektóre potencjalnie ważne czynniki kliniczne nie były oceniane w przedstawionym bada-

niu. W publikacji Chao i wsp. częstość martwicy płatów po leczeniu chirurgicznym mięsaków 

głowy i szyi u 133 chorych, u których wykonano 133 rekonstrukcje (z czego 39 przeprowadzono 
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z wykorzystaniem unaczynionych płatów kostnych), była podobna jak w przypadku leczenia 

nowotworów nabłonkowych lub guzów zębopochodnych (4%) [62]. Większą częstość martwicy 

płata stwierdzono po wykonaniu przedłużenia naczyń płata za pomocą osobno pobranej żyły 

(shunt naczyniowy). W badaniach Preidla i wsp. oraz Kwoka i wsp., a także Chang i wsp. wyka-

zano istotny związek pomiędzy częstością martwicy płata a wydłużonym czasem operacji, zaś 

Lin PC i wsp. stwierdzili, że ryzyko utraty płata jest większe, jeżeli operacja rozpoczęła się po 

godzinie 12 [89, 102, 136, 137]. W przytoczonych analizach nie stwierdzono zależności pomię-

dzy częstszym występowaniem martwicy płata a rodzajem rekonstrukcji, leczeniem martwicy 

bisfosfonianowej [89], oceną w skali ASA, wskaźnikiem BMI powyżej 35 lub wiekiem powyżej  

65 lat [102].

OBNIŻENIE POZIOMU SPRAWNOŚCI

Ocena związku pomiędzy obniżonym poziomem sprawności po rekonstrukcji ubytku głowy i szyi 

z wykorzystaniem unaczynionych płatów kostnych a czynnikami klinicznymi związanymi z za-

biegiem w przedstawionym badaniu nie wykazała istotności statystycznej. Publikacje analizują-

ce poziom sprawności po leczeniu koncentrują się na ocenie jakości życia [21, 43] lub efektach 

funkcjonalnych po operacji rekonstrukcyjnej [116, 126]. Ogólny poziom sprawności jest brany pod 

uwagę jako czynnik oceniany przed operacją i związany z częstością powikłań [127], ale nie był 

badany jako punkt końcowy, tak jak w przedstawionym badaniu.

Pośrednia ocena poziomu sprawności w wybranych publikacjach jest możliwa na podstawie 

wydłużonego czasu hospitalizacji, na co wpływa brak suplementacji albumin w okresie okołoope-

racyjnym [133] lub większy odsetek wypisów pacjentów nie do domu, lecz do ośrodków prowa-

dzących całodobową opiekę [86]. W drugim z przytoczonych badań autorzy porównywali grupy 

pacjentów operowanych w wieku powyżej i poniżej 70 lat. Nie stwierdzono różnic w częstości 

martwicy płatów, natomiast starsi chorzy częściej byli wypisywani do ośrodków zapewniających 

stałą opiekę z powodu obniżonego poziomu sprawności. Ocena w skali ECOG nie była wykona-

na [86]. 

WYSTĄPIENIE KTÓREGOKOLWIEK Z POWIKŁAŃ

Wspólne ujęcie w analizie punktów końcowych, czyli wystąpienie jakiegokolwiek powikłania, ob-

niżonego poziomu sprawności w skali ECOG lub zgonu w ciągu roku od zabiegu, wzmacnia niektó-

re, zaobserwowane powyżej, zależności. Podobne wnioski opublikowali Ettinger i wsp., McMahon 

i wsp. oraz Lo i wsp. [92, 127, 130].

Opisane w badanym materiale większe ryzyko wystąpienia któregokolwiek z punktów koń-

cowych badania dla lokalizacji poza jamą ustną jest zgodne z publikacją Ohngrena [121] oraz 

Fredericka i wsp. [132].

Zwiększone ryzyko przedoperacyjne mierzone w skali ASA korelowało z wystąpieniem które-

gokolwiek z powikłań również w badaniach McMahona i wsp. oraz Preidla i wsp. [89, 127]. Z ko-

lei Ettinger i wsp. nie stwierdzili takiej zależności [91, 92]. Różnice w uzyskanych wynikach są 

trudne do uzasadnienia. W badaniu Ettingera i wsp. oraz w przedstawionym badaniu analizowano 

jedynie grupy po rekonstrukcji płatami kostnymi, podczas gdy w analizach Preidla i wsp. oraz 

McMahona i wsp. płaty kostne stanowiły jedynie część przypadków.

Związek obniżonego stężenia albumin z wystąpieniem któregokolwiek z powikłań jest po-

dobny do stwierdzonego w innych publikacjach [127, 129–131, 133]. W analizie 1284 rekon-

strukcji tkanek po resekcjach NGiS przy użyciu tylko ALTF, Lin PC i wsp. obserwowali związek 
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obniżonego stężenia albumin z częstością występowania powikłań i martwicy płata. Badanie nie 

obejmowało płatów kostnych, ale wyniki opracowane na podstawie bardzo licznej badanej grupy, 

w której zastosowano podobną technikę rekonstrukcji przeniesionym wolnym płatem, zasługują 

na uwagę [136]. Podobnie jak w przypadku skali ASA, brak zależności pomiędzy stężeniem al-

bumin a wystąpieniem powikłań obserwowano w badaniach Ettingera i wsp. [91, 92]. Może to 

wynikać z odmiennej charakterystyki grupy leczonej przez tego autora.

W innych doniesieniach dotyczących przewidywania powikłań pooperacyjnych w przy-

padku rekonstrukcji mikrochirurgicznych autorzy nie oddzielają płatów z tkanek miękkich od 

płatów kostnych [90, 138]. Uzyskiwane wyniki mogą być odmienne niż w przypadku oceny sa-

mych rekonstrukcji mikrochirurgicznymi płatami kostnymi [92]. Ciekawą obserwacją jest istnie-

nie związku pomiędzy częstością powikłań a nadmiernym wykorzystaniem płynów stosowanych 

dożylnie w trakcie zabiegu i w pierwszej dobie po operacji [90, 91, 138, 139]. Ten czynnik nie 

może być jednak uwzględniony w ocenie ryzyka przed operacją, podczas kwalifikacji pacjenta do  

zabiegu.

W Tabeli XVI przedstawiono zbiorcze dane dotyczące obecności powikłań ogólnych, powi-

kłań miejsca dawczego i częstości martwicy płata w wybranych badaniach analizujących wyniki 

rekonstrukcji mikrochirurgicznymi płatami kostnymi.

Zestawienie wyników z wybranych publikacji obejmujących rekonstrukcje płatami kostnymi w obrę-

bie głowy i szyi

Autorzy (liczba 

chorych 

w badaniu)

Stosowane 

płaty 

(procent 

płatów 

kostnych)

Średnia 

wieku 

(zakres)

ASA III 

lub IV 

(%)

Powikłania 

ogólno-

ustrojowe 

(%)

Powikłania 

miejsca 

dawczego 

(%)

Powikłania 

miejsca 

biorczego 

(%)

Całkowita 

martwica 

płata (%)

Rysz (117) FFF, ICFF, 

OSFF (100%)

49 (15–73) 9,4 14 15 34 9

Sakuraba 

i wsp. (101)

FFF (100%) 57,2 (BD) BD 6 BD 30 4

Chao i wsp. 

(133)*

FFF, ORFF 

(24%)

41,2 (BD) 4 10 8 28 4

Ettinger i wsp. 

(154)

FFF (100%) 60 (18–86) 46,7 33 19 46 3

Weaver i wsp. 

(44 >70 lat

vs 44 <70 lat)

FFF, OSFF 

(100%)

77 (71–93) BD 11 27 25 7

58 (17–69) BD 20 36 27 9

Baumann 

i wsp. (63)

FFF, ICFF, 

OSFF (68%)

61 (29–88) BD 38 BD 8 5

Pohlenz i wsp. 

(540)

113 ICFF,  

54 FFF (31%)

53 (4–92) BD 28,1 BD 13,8 12 ICFF

6,2 FFF

Kwok i wsp. 

(1187)

78 płatów 

kostnych 

(6,5%)

53 (BD) 42,8 BD BD BD 5,1

Cheng-Chun 

Wu i wsp. 

(1918)

372 FFF 

(19,3%)

52,1 (14–87) BD BD BD BD 3,8

Tabela XVI.  
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W przedstawionym badaniu przeanalizowano czynniki kliniczne mogące mieć wpływ na wy-

bór metody rekonstrukcji rozległego ubytku twarzoczaszki albo unaczynionym płatem kostnym, 

albo płatem z tkanek miękkich. Podejmując taką decyzję, należy brać pod uwagę obniżenie jako-

ści życia chorego po operacji oraz ryzyko wystąpienia powikłań, w tym martwicy płata. W publi-

kacji z ośrodka Chang Gung na Tajwanie retrospektywnie porównano grupę chorych po resekcji 

nowotworu naciekającego żuchwę z rekonstrukcją płatem kostnym i drugim płatem mikrochirur-

gicznym z grupą, w której wykonano rekonstrukcję ALTF i płytą rekonstrukcyjną [140]. Przy kwa-

lifikacji chorych do jednej lub drugiej grupy kierowano się głównie zaawansowaniem nowotworu 

i doświadczeniem chirurga. Dlatego chorzy w grupie z rekonstrukcją płytą i płatem ALTF mieli 

znacznie częściej wznowy, historię przebytej radioterapii oraz istotnie gorszy stan ogólny, ocenia-

ny za pomocą skali Charlson Comorbidity Index. Wiek, przeżycie całkowite, wskaźnik BMI, lokali-

zacja guza, stopień zaawansowania klinicznego nie różniły się pomiędzy badanymi grupami. Czas 

trwania operacji, wielkość usuniętego fragmentu skóry i fragmentu żuchwy były istotnie większe 

w grupie z rekonstrukcją FFF i płatem miękkotkankowym. W grupie z rekonstrukcją płytą i ALTF 

stwierdzono istotnie większą częstość infekcji i przetok oraz większe dolegliwości bólowe, co 

może przekładać się na niższą jakość życia w porównaniu z pacjentami, którzy mieli rekonstruk-

cję płatem kostnym. W dyskusji autorzy zalecają ostrożność przy kwalifikowaniu pacjentów do 

rekonstrukcji podwójnym płatem – FFF i płatem miękkotkankowym [140].

ALGORYTMY WSPIERAJĄCE KWALIFIKACJĘ PACJENTA DO REKONSTRUKCJI 

KOŚCI TWARZOCZASZKI UNACZYNIONYM PŁATEM KOSTNYM

Podczas tworzenia algorytmów wspierających decyzję o kwalifikacji chorego do rekonstrukcji 

ubytku okolicy głowy i szyi lub samej żuchwy z wykorzystaniem unaczynionego płata kostnego 

wykorzystywane są metody matematyczne różniące się od analizy regresji logistycznej. Dlatego 

drzewa decyzyjne mogą uwzględniać także czynniki, których związek z wystąpieniem punktów 

końcowych badania w analizie regresji nie jest istotny, oraz – w przypadku zmiennych ciągłych 

– wskazywać może wartości ocenianych cech odmienne niż powszechnie przyjęte wartości pra-

widłowe albo nieprawidłowe [113].

Zaobserwowany wpływ obniżonego stężenia albumin na zwiększone ryzyko powikłań miej-

sca dawczego jest tożsamy z wynikami uzyskanymi w analizie związku tego czynnika z punk-

tami końcowymi w przedstawionym badaniu i z wynikami przedstawionymi w piśmiennictwie 

[127, 130, 133].

Związek wieku i BMI z występowaniem powikłań miejsca dawczego oraz z poziomem spraw-

ności mierzonym po operacji na podstawie skali ECOG nie ujawniał się w analizie regresji logi-

stycznej, natomiast inni autorzy obserwowali istnienie tego typu zależności. Lo i wsp. stwierdzili 

istotne powiązania pomiędzy powikłaniami miejsca dawczego a obniżonym stężeniem albumin 

i obniżonym BMI [130]. W publikacji Ohkoshi i wsp. (28 pacjentów spośród 52 operowanych mia-

ło wykonane rekonstrukcje unaczynionymi płatami kostnymi) prospektywnie badano związek 

przedoperacyjnych predyktorów zaburzeń żucia z wynikami operacji resekcji i jednoczesnej re-

konstrukcji płatami z tkanek miękkich i płatami kostnymi tkanek głowy i szyi. Stwierdzono za-

burzenia żucia w grupie chorych starszych – powyżej 65. roku życia, u pacjentów z BMI poniżej 

18,5 oraz po przebytej radioterapii [141]. Chang i wsp. oraz Kwok i wsp. nie stwierdzili powiązania 

pomiędzy powikłaniami a obniżonym BMI. Różnica może wynikać ze sposobu przeprowadzenia 

analizy – prawdopodobnie w publikacji Chang i wsp. (autorzy nie podają zakresu nieprawidłowe-

go BMI), a w badaniu Kwoka i wsp. (za nieprawidłowe BMI przyjęto ≥35) brano pod uwagę osoby 

otyłe i także nie stwierdzono powiązania z powikłaniami [102, 137].
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Ocena związku wieku z częstością powikłań w analizowanym piśmiennictwie jest utrudnio-

na z powodu niejednakowego podziału na grupy wiekowe przez autorów. W publikacji Ohkoshi 

i wsp. do osób starszych są zaliczani pacjenci po 65. r.ż. [141], w publikacji Weavera i wsp. pa-

cjenci w wieku powyżej 70 lat [86], a w publikacji Sugiura i wsp. – po 80. r.ż. [87]. U pacjentów po 

70. roku życia, u których wykonywano rekonstrukcje kostne ubytków poresekcyjnych, Weaver 

i wsp. oraz Sugiura i wsp. nie zaobserwowali zwiększonej częstości powikłań w obrębie miejsca 

dawczego. Nie zaobserwowano również większej częstości martwicy płata [86, 87]. W badaniu 

Weavera i wsp. autorzy zaznaczyli, że – niezależnie od grupy wiekowej – chorzy, u których wy-

korzystano do rekonstrukcji płat FFF, mieli częściej powikłania miejsca dawczego niż pacjenci 

z rekonstrukcją OSFF [86]. Również w badaniu Torabi i wsp. wykazano, że wiek powyżej 71. roku 

życia nie ma związku z częstością powikłań, częstością martwicy płata lub długością operacji. 

W grupach starszych pacjentów obserwowane są dłuższe pobyty szpitalne związane z ogólnymi 

schorzeniami typowymi dla podeszłego wieku [88], a ocena w skali ASA jest wyższa niż w gru-

pach młodszych pacjentów [87].

W przedstawionej powyżej dyskusji dotyczącej obniżonego poziomu sprawności wskazano, 

że analizy zawierające informację o ECOG po leczeniu nie zostały opublikowane. Pośrednią oceną 

stanu sprawności pacjentów operowanych po 70. roku życia w badaniu Weavera i wsp. może być 

częstość wypisów starszych chorych do ośrodków oferujących stałą opiekę pielęgniarską i me-

dyczną, co może świadczyć o gorszej sprawności tych chorych [86].

Wpływ niskiego stopnia zróżnicowania histopatologicznego guza na długość przeżycia 

(Ryc. 13) był obserwowany w analizie Coxa i czynnik ten znalazł się również w przedstawionych 

drzewach decyzyjnych. Analizy tego czynnika z innych publikacji są zbieżne z tymi wynikami 

[136, 142].

Omówiony powyżej związek czynników znanych przed operacją z występowaniem punktów 

końcowych badania jest bardziej istotny, jeżeli w drzewie decyzyjnym uwzględnimy zbiorczy 

punkt końcowy polegający na wystąpieniu któregokolwiek z powikłań lub obniżenie poziomu 

sprawności bądź przeżycie krótsze niż 1 rok od operacji. Obniżone stężenie albumin, niskie zróż-

nicowanie histopatologiczne guza, obniżone BMI i, najsłabiej opisana w piśmiennictwie, zależność 

lokalizacji guza od dna jamy ustnej, są wskazywane jako czynniki zwiększonego ryzyka wystą-

pienia powikłań w wynikach analiz innych autorów [127, 130, 132, 133, 141, 142]. Sumaryczne 

przedstawienie tych obserwacji w jednym algorytmie (Ryc. 14) może wspierać decyzje o kwalifi-

kacji chorych do rekonstrukcji ubytków twarzoczaszki unaczynionymi płatami kostnymi.

ALGORYTM WSPIERAJĄCY WYBÓR METODY REKONSTRUKCJI ŻUCHWY

Rozpatrując powiązania czynników znanych przed operacją z punktami końcowymi przedstawio-

nego badania dla rekonstrukcji żuchwy (Ryc. 15), stwierdzono nieco inny rozkład czynników ry-

zyka niż w przypadku algorytmów dla odbudowy żuchwy i szczęki. Uwzględnione w algorytmie 

dotyczącym rekonstrukcji samej żuchwy obniżone stężenie albumin [127, 130, 133], lokalizacja 

guza poza jamą ustną [132] oraz nieprawidłowe BMI [130, 141] są czynnikami opisywanymi także 

w piśmiennictwie jako mające związek ze zwiększoną częstością występowania powikłań. Wyraź-

nie większe ryzyko powikłań u chorych ze stężeniem albumin <39 mg/ml, guzem zlokalizowanym 

poza dnem jamy ustnej i z BMI <24 może wskazywać, że u takich chorych celowe jest rozważenie 

leczenia niechirurgicznego albo zastosowanie prostszej metody rekonstrukcji tkanek.

Publikacje dotyczące rekonstrukcji żuchwy koncentrują się głównie na technicznych aspek-

tach wykonywanej operacji i powikłaniach związanych z występowaniem przetok, martwicą pła-

tów, brakiem zrostu odłamów lub obnażeniem płyt użytych do zespolenia kości [5, 46, 61, 79, 
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87, 143]. Ocena związku czynników znanych przed operacją z częstością powikłań po rekon-

strukcjach żuchwy jest rzadko przedstawiana w piśmiennictwie. Spośród czynników uwzględnio-

nych na Rycinie 15 Ritschl i wsp. również zaobserwowali związek powikłań z nieprawidłowym 

BMI [144], a w badaniu Fredericka i wsp. zauważono większą częstość powikłań przy rekon-

strukcjach żuchwy powyżej kąta [132]. Nie odnaleziono publikacji dotyczących związku obniżo-

nego stężenia albumin z częstością powikłań w grupie, w której wykonano tylko rekonstrukcje  

żuchwy.

W badaniu Ritschla i wsp., autorzy zaproponowali własny algorytm rekonstrukcji żuchwy, 

uwzględniający przebytą RTH (taki związek nie był istotny w przedstawionym badaniu ani nie 

miał wpływu na algorytm postępowania), wskaźnik BMI oraz wielkość ubytku kości. Ostatecz-

nym czynnikiem rozstrzygającym, przyjętym w proponowanym przez tych autorów algorytmie, 

jest ocena naczyń podudzia w badaniu tomografii komputerowej w sekwencji angio [144]. Droż-

ność naczyń podudzia w badaniu obrazowym jest podstawą oceny, czy w ogóle pobranie frag-

mentu strzałki jest możliwe. Natomiast przedstawiony na Rycinie 15 algorytm uwzględnia czyn-

niki kliniczne znane przed operacją i może wspierać operatora w kwalifikacji chorych do operacji 

rekonstrukcyjnej, obrazując ryzyko wystąpienia powikłań.

Przydatność algorytmu dotyczącego rekonstrukcji ubytków żuchwy nieprzekraczających 

9 cm (Ryc. 16) jest ograniczona z uwagi na niską czułość i swoistość. Stwierdzony w badaniu 

wpływ obniżonego BMI i lokalizacji guza na większą częstość występowania powikłań, obniżenie 

poziomu ECOG i ryzyko zgonu w pierwszym roku od operacji nie jest opisywany przez innych 

autorów. Publikacje dotyczące ubytków żuchwy o ograniczonej długości, które mogą być rekon-

struowane za pomocą różnych płatów, dotyczą technicznych aspektów rekonstrukcji [5, 75, 76, 

78, 79], dlatego ocena powikłań po tego typu operacjach z wykorzystaniem różnych płatów wy-

magałaby prospektywnego badania na większej grupie chorych.

PODSUMOWANIE DYSKUSJI

Lokalizacja guza poza jamą ustną w analizowanej grupie miała związek ze skróceniem przeżycia 

całkowitego, większą częstością występowania powikłań i większym ryzykiem operacji po rekon-

strukcjach unaczynionymi płatami kostnymi. Powiązanie położenia guza pierwotnego z występo-

waniem powikłań jest rzadko opisywane w piśmiennictwie. Uzyskane w przedstawionym bada-

niu wyniki są istotne, i różnice związane z lokalizacją guza wyraźnie rzutowały na potencjalny 

stopień trudności w resekcji i rekonstrukcji.

Obniżone stężenie albumin jest zagadnieniem szeroko analizowanym w publikacjach nauko-

wych. Obserwowano jego wpływ na większą częstotliwość powikłań oraz większe ryzyko opera-

cji rekonstrukcyjnych twarzoczaszki lub samej żuchwy unaczynionymi płatami kostnymi. Zależ-

ność taka została potwierdzona przez autorów innych prac.

Także zaobserwowane w przedstawionym badaniu zwiększone ryzyko omawianych rekon-

strukcji twarzoczaszki i żuchwy przy nieprawidłowym BMI jest opisywane w innych publikacjach, 

w których podobna korelacja została również zauważona.

Niskie zróżnicowanie histopatologiczne guza jest dobrze poznanym i zbadanym czynnikiem 

skracającym przeżycie całkowite. W analizowanej grupie również stwierdzono taki związek. Po-

wiązanie czynnika zróżnicowania histopatologicznego z OS ze zwiększonym ryzykiem operacji 

zostało analogicznie zaobserwowane i zakomunikowane w wielu aktualnych doniesieniach na-

ukowych. Także obecność przerzutów do węzłów chłonnych szyi wpływa na większe ryzyko 

zgonu w przeciągu roku od operacji – ta istotna obserwacja z prezentowanego badania jest tak 

samo zbieżna z analizami prac innych autorów.
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Publikacje dotyczące powiązania pomiędzy OS a objętością guza są nieliczne i dotyczą głów-

nie efektów leczenia po radioterapii lub radiochemioterapii. Związek objętości guza z OS, obser-

wowany w prezentowanym badaniu w kontekście leczenia chirurgicznego, nie był jednak opisy-

wany przez innych autorów. 

Rozbieżności dotyczące wyników badań innych autorów odnośnie wpływu zwiększonego 

ryzyka przedoperacyjnego ocenianego w skali ASA oraz mała liczba pacjentów z ASA ≥3 w przed-

stawionym badaniu uniemożliwiają pełną oceną tego czynnika bez analizy obszerniejszego ma-

teriału.

Oceniana grupa składała się z pacjentów, którzy przeszli selekcję odnośnie sposobu leczenia, 

jak i sposobu wykonania zabiegu, co wpływało na jej reprezentatywność. Uzyskane wyniki i cha-

rakterystyka badanych pacjentów jest podobna do innych grup chorych analizowanych w pi-

śmiennictwie, niemniej jednak stwierdzono różnice dotyczące lokalizacji guza poza jamą ustną, 

objętości guza czy wpływu oceny w skali ASA. Dlatego celowe byłoby przeprowadzenie badania 

prospektywnego i wieloośrodkowego, które wprawdzie nie może być badaniem randomizowa-

nym, ale pozwoliłoby zidentyfikować i przeanalizować rolę czynników związanych z ustalaniem 

wskazań do określonego leczenia.
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Decyzja o odtworzeniu ubytku twarzoczaszki unaczynionym płatem kostnym jest każdorazowo 

trudnym zagadnieniem klinicznym. Przeprowadzona ocena powikłań i wyników leczenia umożli-

wia przedstawienie pacjentowi możliwych następstw leczenia w zależności od jego stanu, a opra-

cowane algorytmy stanowią wsparcie decyzji chirurga o wykonaniu operacji.

1. Lokalizacja guza pierwotnego poza jamą ustną, objętość guza przekraczająca 100 cm3 i sto-

pień zróżnicowania histopatologicznego nowotworu są związane ze skróconym przeżyciem 

całkowitym, a obecność przerzutów do węzłów chłonnych z większym ryzykiem zgonu 

w przeciągu pierwszego roku od operacji. Duże ryzyko braku korzyści z rozległej operacji 

i ze złożonej rekonstrukcji unaczynionym płatem kostnym wynika ze znacznej częstości po-

wikłań i z konieczności wykonania dodatkowych procedur medycznych w celu ich leczenia. 

Należy więc rozważyć możliwości zniwelowania niekorzystnych czynników znanych przed 

operacją, poinformować pacjenta o przewidywanym ryzyku oraz zapewnić wszelkie warunki 

do skutecznego leczenia powikłań.

2. Obniżone stężenie albumin ma związek z większą częstością wystąpienia powikłań ogólno-

ustrojowych, miejsca biorczego i miejsca dawczego płata. Dlatego przed operacją należy dą-

żyć do uzyskania prawidłowego stężenia albumin lub zaproponować prostszą metodę rekon-

strukcji.

3. Jeżeli pierwotny guz jest zlokalizowany poza jamą ustną, a stężenie albumin we krwi jest 

obniżone, zaś wskazanym sposobem leczenia jest resekcja z rekonstrukcją kości twarzo-

czaszki unaczynionym płatem kostnym, należy poinformować pacjenta o zwiększonym ry-

zyku wystąpienia powikłań, ryzyku obniżonego poziomu sprawności po zabiegu i ryzyku 

zgonu w przeciągu pierwszego roku od operacji, jak również o możliwości leczenia innymi 

 metodami.

4. Występowanie czynników klinicznych znanych przed operacją rekonstrukcyjną twarzoczasz-

ki lub samej żuchwy, określonych w algorytmach przygotowanych w przeprowadzonym ba-

daniu, umożliwia ocenę podwyższonego ryzyka leczenia chirurgicznego z wykorzystaniem 

unaczynionego płata kostnego. Należy wówczas rozważyć prostszą metodę rekonstrukcji, na 

przykład płatem z tkanek miękkich i płytą tytanową.

5. Rozległe resekcje zaawansowanych NGiS, wymagających rekonstrukcji unaczynionymi płata-

mi kostnymi, dotyczą wyselekcjonowanej grupy pacjentów, co utrudnia określenie związku 

czynników klinicznych z wynikami leczenia nawet w dość licznej grupie chorych, analizo-

wanej w przedstawionym badaniu. Dlatego przedoperacyjna ocena czynników klinicznych, 

takich jak lokalizacja pierwotnego guza, mogących dawać wskazówki co do pozytywnych 

i negatywnych efektów leczenia, wymaga dalszych badań.

6. Zidentyfikowane w przedstawionej pracy czynniki ryzyka powikłań i niekorzystnych efek-

tów rekonstrukcji z wykorzystaniem unaczynionych płatów kostnych powinny być brane 

pod uwagę podczas kwalifikacji do leczenia, ale wyniki analizy wskazują, że ich przydatność 

kliniczna jest ograniczona, i kwalifikacja musi być indywidualizowana.

WNIOSKI



78

Wyniki przedstawionych w badaniu analiz oraz algorytmy postępowania mogą być pomocne 

i powinny być wykorzystywane przy kwalifikacji chorych do rekonstrukcji ubytków twarzoczasz-

ki unaczynionymi płatami kostnymi.
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Rozważania dotyczące metod i kwalifikacji chorych do rekonstrukcji twarzoczaszki unaczynio-

nymi płatami kostnymi obejmują szereg zagadnień technicznych nieujętych w opisanym powy-

żej badaniu [144]. Dlatego w załączniku przedstawiono najważniejsze czynniki kliniczne mogące 

wpływać na wybór metody rekonstrukcji w wybranych przypadkach pacjentów operowanych 

przez autora oraz porównanie ich z czynnikami opisywanymi w piśmiennictwie. W rezultacie 

opracowano schematy decyzyjne, które wymagałyby weryfikacji w osobnym badaniu. W przy-

padku rekonstrukcji SSŻ przedstawiono na podstawie piśmiennictwa i przypadków własnych 

metody odtwarzania różnych elementów stawu. W podrozdziale dotyczącym rehabilitacji implan-

toprotetycznej omówiono metody zabiegów przedprotetycznych i sposoby implantacji w zależ-

ności od czasu, jaki upłynął od rekonstrukcji kostnej płatem unaczynionym szczęki lub żuchwy. 

Postępowanie u chorych z zaawansowanymi nowotworami głowy i szyi wymaga bardzo zindywi-

dualizowanego podejścia. W leczeniu kompleksowym należy zawsze uwzględniać przedstawione 

poniżej zagadnienia.

WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA PŁATÓW KOSTNYCH  

W REKONSTRUKCJACH ŻUCHWY

Do rekonstrukcji żuchwy stosowane są rozmaite techniki chirurgiczne, z czego najpowszech-

niejszą pozostaje rekonstrukcja wolnym płatem mikrochirurgicznym ze strzałki. FFF jest obec-

nie uznawany za złoty standard postępowania w przypadkach odbudowy żuchwy [26, 46, 145]. 

Pozostałe płaty są stosowane znacznie rzadziej, niemniej jednak należy zwrócić uwagę na od-

powiedni dobór metody rekonstrukcji do wielkości i rodzaju ubytku żuchwy. W piśmiennictwie 

można spotkać różne propozycje algorytmów wspierających wybór rekonstrukcji w zależności 

od wielkości i charakteru ubytku [68–72]. Żadna z proponowanych klasyfikacji nie została jednak 

szeroko wprowadzona do praktyki klinicznej. Na potrzeby niniejszego opracowania podzielono 

ubytki żuchwy wymagające rekonstrukcji kostnych na małe, średnie i duże (Ryc. 17):

•	 Małe ubytki żuchwy – bez przerwania ciągłości kości, do kilku centymetrów długości.

•	 	Średnie ubytki żuchwy – z przerwaniem ciągłości kości, długość ubytku nie przekracza 9 cm, 

konieczna jest najwyżej jedna osteotomia.

•	 	Duże ubytki żuchwy – z przerwaniem ciągłości kości, długość ubytku przekracza 9 cm, ko-

nieczna jest jedna lub więcej osteotomii, może istnieć potrzeba odbudowy SSŻ lub przeszcze-

pu wyspy skórnej.

Załącznik:

REKONSTRUKCJE TWARZOCZASZKI 

UNACZYNIONYMI PŁATAMI KOSTNYMI  

NA PODSTAWIE PIŚMIENNICTWA  

I WŁASNYCH PRZYPADKÓW
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MAŁE UBYTKI ŻUCHWY

Małe ubytki żuchwy dotyczą w większości przypadków części zębodołowej. Przeszczepiana 

kość nie musi przenosić pełnego obciążenia, ponieważ pozostała część żuchwy samodzielnie, lub 

wzmocniona płytą rekonstrukcyjną, spełnia to zadanie. Przy małych ubytkach żuchwy najczęściej 

stosowane są techniki z zakresu chirurgii przedprotetycznej – nieunaczynione przeszczepy kości 

lub dystrakcja kości, o ile nie jest konieczna rekonstrukcja tkanek miękkich (Ryc. 18). U pacjentów 

po przebytej radioterapii lub z BRONJ istnieją wskazania do zastosowania płatów unaczynionych. 

Odtworzenie niewielkiego ubytku żuchwy jest możliwe za pomocą płata z przedramienia pobra-

nego z fragmentem kości promieniowej, płata z kłykcia przyśrodkowego uda (MCFF) lub płata 

podbródkowego uszypułowanego, pobranego z fragmentem dolnego brzegu żuchwy [73, 74]. 

Ubytki części zębodołowej żuchwy mogą być odtwarzane z wykorzystaniem nieunaczynio-

nych fragmentów kości izogenicznej, allogenicznej lub materiałów kościozastępczych. Warunkiem 

powodzenia jest wystarczająca ilość tkanek miękkich, umożliwiająca szczelne pokrycie odtwarza-

nej kości, oraz brak radioterapii w okolicy operowanej. Zastosowanie przeszczepów nieunaczy-

nionych opiera się na dokładnym ich dopasowaniu do ubytku, ustabilizowaniu i rewaskularyzacji 

od okolicznych tkanek (Ryc. 18). Jeżeli przeszczepiona kość jest zbyt duża lub jeśli dojdzie do 

zakażenia, szanse powodzenia zabiegu są znikome. 

Martwica bisfosfonianowa najczęściej występuje w obrębie szczęki, ale w obrębie żuchwy 

również może dochodzić do manifestacji choroby. W zależności od stopnia zaawansowania BRONJ 

wdrażane są różne metody terapeutyczne. W najcięższych stadiach choroby zalecana jest re-

konstrukcja płatem unaczynionym. Bisfosfoniany wywołują martwicę kości szczękowej zarów-

no poprzez upośledzanie funkcjonowania osteoklastów, jak i poprzez działanie blokujące rozwój 

naczyń. Dlatego przeszczep płata kostnego zawierający własne unaczynienie poprawia gojenie 

w loży po usuniętej BRONJ [146].

Małe ubytki żuchwy mogą być odbudowywane za pomocą płata z przedramienia pobranego 

z fragmentem kości promieniowej. Wraz z płatem pobierana jest około połowa obwodu kości 

promieniowej, która wymaga wzmocnienia płytą tytanową, aby uniknąć ewentualnego złama-

nia. W przypadku planowanego leczenia implantologicznego możliwe jest zdwojenie pobranego 

fragmentu kości promieniowej dla uzyskania wystarczającej ilości tkanki do wprowadzenia im-

plantów zębowych [73]. Rekonstrukcje żuchwy tą techniką są wykonywane stosunkowo rzadko, 

z uwagi na ograniczenie objętości pobieranej kości i możliwe złamanie kości przedramienia. Zale-

tę stanowi obecność wyspy skórnej, umożliwiająca odtworzenie tkanek miękkich.

Rycina 17. Podział ubytków żuchwy: A – mały, B – średni, C – duży

Rycina 17. 
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Zastosowanie MCFF do odtworzenia małych ubytków żuchwy jest niezwykle rzadkie [74]. 

Ograniczony rozmiar pobieranej kości uniemożliwia szersze wdrożenie tej techniki do praktyki 

klinicznej pomimo sporadycznych powikłań w miejscu dawczym. Bliskie sąsiedztwo pobierane-

go fragmentu kości udowej z torebką stawu kolanowego nie przekłada się na dolegliwości ze 

strony kończyny dolnej, zaburzenia chodu lub niestabilność. Jedynym istotnym powikłaniem jest 

ból o różnym nasileniu i czasie trwania, charakterystyczny również dla pacjentów po operacjach 

przeprowadzonych z wykorzystaniem FFF lub ICFF [147].

Małe ubytki żuchwy mogą z powodzeniem być odtworzone z wykorzystaniem przeszczepów 

nieunaczynionych, o ile nie jest potrzebna rekonstrukcja tkanek miękkich. Pacjenci z upośledzo-

nym łożyskiem naczyniowym w odtwarzanej okolicy powinni być brani pod uwagą jako kandyda-

ci do rekonstrukcji płatami z zespoleniem mikrochirurgicznym. Decyzja o zastosowaniu bardziej 

zaawansowanej techniki chirurgicznej eskaluje koszty i zakres operacji.

ŚREDNIE UBYTKI ŻUCHWY

Średnie ubytki żuchwy obejmują przypadki z przerwaniem ciągłości kości i nie przekraczają ok. 

9 cm długości. Rekonstrukcja krzywizn żuchwy wymaga odpowiedniego ukształtowania płata 

lub wykonania jednej osteotomii. Istnieje możliwość rekonstrukcji tego typu ubytków z wykorzy-

staniem płata ICFF lub FFF, co było przedmiotem przeprowadzonego badania. Dokonane analizy 

nie wykazały różnic dotyczących większego ryzyka wystąpienia punktów końcowych badania 

Rycina 18. Rekonstrukcja ubytku żuchwy nieunaczynionym przeszczepem kości. A, B – guz w części 

zębodołowej żuchwy; C, D – stan po resekcji; E, F – rekonstrukcja ubytku nieunaczynionym przeszcze-

pem z talerza biodrowego

Rycina 18. 
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(Tab. XIV), dlatego oba płaty mogą być stosowane zamiennie, wedle opinii chirurga lub specyficz-

nej potrzeby przy odbudowie żuchwy, jak np. dobór krzywizny lub wysokości kości.

Ubytki żuchwy o ograniczonej długości mogą być rekonstruowane za pomocą płata z talerza 

biodrowego (ICFF) [75] (Ryc. 19). Do zalet tego płata należy zaliczyć stosunkowo niewielką ilość 

powikłań miejsca dawczego i odpowiednią wysokość kości, odpowiadającą odbudowywanemu 

fragmentowi żuchwy [56]. Przy odpowiednim zaplanowaniu operacji naturalna krzywizna tale-

rza biodrowego dość dokładnie odwzorowuje kształt dolnej części twarzy. Duża objętość i ilość 

kości zbitej ICFF ułatwia leczenie implantoprotetyczne oraz zapewnia zadawalające odtworzenie 

konturów i zarysów twarzy. Do wad należą trudności z pobraniem wyspy skórnej i ograniczenie 

długości kości. Pobierany z talerzem biodrowym mięsień skośny brzucha może służyć do rekon-

strukcji ubytków jamy ustnej, ale nie skóry szyi lub twarzy. Niektórzy chirurdzy do ograniczeń 

ICFF zaliczają ograniczoną do jednej ilość możliwych do wykonania osteotomii. Badania kliniczne 

poświęcone temu zagadnieniu pokazują jednak, że ICFF może zostać podzielony nawet na cztery 

fragmenty po wykonaniu 3 osteotomii bez szkody dla unaczynienia kości [78]. Największe wy-

zwanie stanowi krótka szypuła o stosunkowo małej średnicy naczyń. Odpowiednie planowanie 

Rycina 19. Rekonstrukcja żuchwy płatem z ICFF. A, B – stan przed resekcją przedniego odcinka żuchwy; 

C – preparat poresekcyjny; D, E – obrazy tomografii komputerowej po rekonstrukcji kostnej; F – płat 

ICFF w miejscu dawczym; G, H – kilkanaście tygodni od rekonstrukcji; I – nabłonkujący fragment mię-

śnia skośnego brzucha wewnątrzustnie

Rycina 19. 
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zabiegu umożliwia właściwe przeprowadzenie operacji, niemniej jednak zastosowanie ICFF pozo-

staje kontrowersyjne z powodu wspomnianych trudności technicznych i ryzyka powstania jatro-

gennej przepukliny. Analizy dużych serii rekonstrukcji kostnych wskazują na większą częstość 

powikłań i martwicy dla ICFF w porównaniu z innymi płatami (głównie FFF) [5] i odwrotną zależ-

ność dla powikłań miejsca dawczego [56].

W przypadku chorych leczonych operacyjnie z powodu ORN większe korzyści uzyskiwano 

z rekonstrukcji ICFF w zestawieniu z innymi technikami. Może to wynikać z lepszej penetracji 

antybiotyków i lepszego ukrwienia kości talerza biodrowego [61].

Średnie ubytki żuchwy mogą być rekonstruowane również za pomocą płata z łopatki (OSFF). 

Długość odtwarzanego odcinka, podobnie jak w przypadku ICFF, jest ograniczona do ok. 7 cm 

[76, 79]. Maksymalna liczba osteotomii opisywana w piśmiennictwie w przypadku OSFF wyno-

si dwie, przy czym najczęściej wykorzystywany jest prosty odcinek kości [80]. Pobranie OSFF 

wiąże się ze stosunkowo małą ilością powikłań miejsca dawczego, i ten typ rekonstrukcji może 

być z powodzeniem stosowany u starszych pacjentów [76, 79]. Według niektórych autorów re-

konstrukcje OSFF wiążą się ze sporym odsetkiem braków zrostu pomiędzy kikutami żuchwy 

a kością płata [76]. W przypadku cytowanych badań mediana wieku wynosiła 67,6 roku, toteż 

zaburzenia zrostu kości mogły wynikać z osłabionego metabolizmu. Z kolei Blumberg i wsp. ob-

serwowali w swoim badaniu „doskonały” odsetek prawidłowych zrostów kostnych [79]. Brown 

i wsp. porównali częstość zaburzeń zrostu kości w miejscach osteotomii ICFF i FFF vs OSFF lub 

ORFF; mniej zaburzeń obserwowano w przypadkach płata z biodra lub strzałki – odpowiednio 

3,9% vs 9,1% [5].

Średnie ubytki żuchwy mogą być rekonstruowane z wykorzystaniem ICFF, OSFF lub FFF 

i stabilizowane za pomocą płytek tytanowych. Decyzje o rekonstrukcji średniej wielkości ubytku 

żuchwy należy podjąć indywidualnie dla każdego pacjenta, biorąc pod uwagę możliwe powikłania 

i kształt ubytku.

DUŻE UBYTKI ŻUCHWY

W przypadku ubytków żuchwy o długości powyżej 9 cm i obejmujących SSŻ, płatem z wyboru 

jest FFF [5] (Ryc. 20). Długi odcinek kości strzałkowej oraz możliwość pobrania wysp skórnych 

pozwala na elastyczne dopasowanie płata FFF do złożonych ubytków żuchwy i dna jamy ustnej. 

Odpowiednie planowanie osteotomii pozwala na odtworzenie złożonych krzywizn żuchwy lub 

szczęki. Długość szypuły jest najczęściej wystarczająca, a dystalne przesunięcie osteotomii po-

zwala na znaczne wydłużenie naczyń płata.

Aby prawidłowo wykorzystać potencjał FFF w rekonstrukcjach rozległych ubytków żuchwy, 

należy zwracać uwagę na możliwe komplikacje i ograniczenia. W badaniach na dużych grupach 

pacjentów średnia ilość poważnych powikłań obejmujących martwicę płata lub konieczność po-

nownej operacji wynosi około 5,5%, przy czym ilość osteotomii FFF nie wpływa na częstość po-

wikłań czy częstość martwicy [148]. W analizie 1918 pacjentów po operacjach z wykorzystaniem 

płatów mikrochirurgicznych z ośrodka na Tajwanie stwierdzono całkowitą martwicę w 3,8% przy-

padków, przy czym płaty FFF wykonano u 372 pacjentów i częstość powikłań w tej podgrupie 

była większa niż w przypadku płatów z tkanek miękkich. Najczęstszą przyczyną reoperacji był 

zastój żylny w płacie, krwiak (3,7%), przetoki (5,4%), częściowa martwica płata (7,5%) lub zakaże-

nie (17,8%) [134]. Według innych autorów jednoczasowa resekcja guza i rekonstrukcja FFF może 

wiązać się z dużym odsetkiem wszystkich powikłań, sięgającym 50–76,5% [87, 101]. W przypad-

ku martwicy FFF możliwe jest pobranie płata z drugiej kończyny dolnej i nie będzie to skutkowa-

ło znacznym pogorszeniem jakości chodu lub równowagi [100].
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Większość działań niepożądanych związanych z rekonstrukcją FFF wynika z powikłań miejsca 

dawczego. Należą do nich: obrzęk kostki, zwłaszcza przy dłuższym staniu, zaburzenia czucia w ob-

rębie stopy i podudzia, przewlekły ból, zaburzenia ruchomości palucha, ograniczone podeszwowo 

lub grzbietowo zginanie stopy, zmiana obciążenia stopy (po stronie dawczej płata z palców i śród-

stopia na piętę, na przeciwnej stopie – z pięty na palce i śródstopie). Kość strzałkowa przenosi 

około 10–16% ciężaru ciała, ale usunięcie przyczepów mięśniowych osłabia chód – szybkość, dłu-

gość kroku i częstotliwość kroków [149]. Po około roku od rekonstrukcji ubytku i prawidłowym 

wygojeniu rany ubytki funkcjonalne chodu są widoczne w porównaniu ze zdrowymi pacjentami, 

ale dolegliwości związane z pobraniem płata nie wpływają na codzienne funkcjonowanie [150].

Chirurgiczne zaopatrzenie rany na podudziu po pobraniu wyspy skórnej o szerokości więk-

szej niż 3 cm wymaga pokrycia ubytku miejsca dawczego płata przeszczepem skóry [103]. Powo-

duje to wydłużenie czasu pełnego powrotu do zdrowia, a średni czas gojenia miejsca dawczego 

FFF na podudziu wynosi wedle różnych autorów od 58 do 163 dni (Ryc. 21) [103, 104].

Jedną z wad FFF jest zbyt mała wysokość kości w stosunku do prawidłowej żuchwy [26]. 

Rozwiązaniem jest zdwojenie kości strzałkowej, co ułatwia protezowanie, jak i poprawia zarysy 

twarzy [151] (Ryc. 32A). Co ciekawe, w analizie dużej ilości płatów kostnych – 9499 rekonstrukcji 

– zaobserwowano, że rehabilitacja implantoprotetyczna była częściej wdrażana w przypadkach 

rekonstrukcji żuchwy ICFF, a nie FFF. Może to być związane z większą ilością kości i lepszymi 

warunkami do wszczepiania implantów oraz protezowania [5]. 

Rycina 20. Rekonstrukcja wtórna ubytku przedniego odcinka żuchwy płatem FFF. A, B – stan po resek-

cji; C, D – rekonstrukcja płatem FFF

Rycina 20. 
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Po wypreparowaniu FFF szypułę płata stanowi tętnica i dwie żyły o podobnej średnicy. Układ 

żylny płata ze strzałki zawiera wiele połączeń pomiędzy obiema żyłami. Jeżeli FFF zawiera jedną 

lub dwie wyspy skórne oraz dwa – trzy odłamy kostne, płat może zostać podzielony na kilka seg-

mentów. Układ naczyniowy jednej z pobieranych żył może nie obejmować wszystkich elementów 

składowych płata, stąd niektórzy autorzy zalecają wykonanie dwóch zespoleń żylnych, nawet 

jeżeli jedno z naczyń wydaje się być dominujące [26, 89]. Przy wykorzystaniu staplera naczynio-

wego różnica w czasie zespolenia pomiędzy jedną a dwiema żyłami jest znacznie mniejsza.

Wybór FFF do rekonstrukcji fragmentu twarzoczaszki jest zwykle podyktowany konieczno-

ścią odbudowy długiego odcinka żuchwy wymagającego odwzorowania krzywizn dolnej części 

twarzy. W takich przypadkach konieczne są dwie lub więcej osteotomii kości strzałki. Prawidłowe 

wykonanie osteosyntezy wymaga zastosowania płyt tytanowych dla odpowiedniego ustabilizo-

wania odłamów kostnych. Przy rekonstrukcji żuchwy mamy możliwość zastosowania jednej pły-

ty rekonstrukcyjnej o grubości 2 mm lub większej, zwykle ze śrubami blokowanymi w oczkach 

płyty (tzw. locking screws). Gruba płyta przenosi siłę żucia, ale możliwości dopasowania odła-

mów, zwłaszcza przy mnogich osteotomiach, są ograniczone (Ryc. 2 C, D). Druga możliwość to 

zastosowanie minipłytek po dwie na każdą osteotomię. Daje to większe możliwości dopasowania 

odłamów i uzyskania pożądanego kształtu żuchwy. Porównując chorych, u których wykonano 

osteosyntezę minipłytkową płata FFF, z chorymi, u których do połączenia odłamów kości strzał-

ki zastosowano płytę rekonstrukcyjną, nie stwierdzono różnic w częstości powikłań, zakażeń, 

nieprawidłowego zrostu lub braku zrostu odłamów. Zastosowanie minipłytek wymaga drugiego 

zabiegu w razie konieczności ich usunięcia [152]. Z kolei w badaniu Fontany i wsp. porówna-

no grupy pacjentów, u których stosowano minipłytki vs płyty tytanowe o różnych grubościach 

(2,3 vs 2,7 mm). Osteosynteza minipłytkowa powodowała większą niestabilność i przemieszcze-

nia odłamów kostnych, widoczne w badaniach obrazowych, natomiast w grupach z płytami 2,3 

i 2,7 nie obserwowano znaczących przemieszczeń, a wytrzymałość zespoleń była wystarczająca 

w przypadku płyty o grubości 2,3 mm [153].

Rycina 21. Gojenie rany podudzia po pobraniu płata FFF w trakcie kolejnych tygodni terapii hiper-

barycznej. A – rana podudzia na początku terapii hiperbarycznej; B – stan po 10 dniach; C – stan po 

20 dniach; D – rana w ostatnim tygodniu leczenia

Rycina 21. 
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Popularność unaczynionego płata ze strzałki wynika z mnogości zastosowań i elastyczności, 

z jaką chirurg może zmieniać położenie fragmentów kości lub wyspy skórnej w zależności od 

potrzeby. W przypadku rozległych ubytków poresekcyjnych, obejmujących śluzówkę jamy ustnej 

i skórę szyi lub policzka, możliwe jest zastosowanie FFF z dwiema wyspami skórnymi oparty-

mi na oddzielnych perforatorach. Zastosowanie takiej techniki jest alternatywą dla zastosowania 

dwóch płatów mikrochirurgicznych jednocześnie [154].

Rekonstrukcje dużych ubytków żuchwy, obejmujące również staw skroniowo-żuchwowy, zo-

stały omówione w osobnym podrozdziale (patrz: str. 90-91).

Zastosowanie FFF nie zawsze umożliwia pełną odbudowę utraconych funkcji pomimo oczy-

wistych zalet tej techniki. Rozległe resekcje, po których wdrażana jest odbudowa utraconych 

tkanek płatem z kości strzałkowej, często prowadzą do utraty wielu mięśni układu stomatogna-

tycznego. Tak znaczące defekty nie mogą być w pełni odtworzone za pomocą dostępnych me-

tod. Skuteczność rozdrabniania pokarmu zmniejsza się proporcjonalnie do ilości osteotomii kości 

strzałkowej [155]. Również uzupełniająca radioterapia po przebytym leczeniu chirurgicznym po-

woduje obniżenie siły żucia i zdolności do rozdrabniania pokarmu, co przekłada się na obniżenie 

jakości życia pacjentów [156].

Złotym standardem rekonstrukcji w przypadkach rozległych resekcji żuchwy jest FFF. Dłu-

gi odcinek kości, możliwość wykonania kilku osteotomii oraz obecność perforatorów skórnych 

pozwalają na odtworzenie rozległych ubytków poresekcyjnych dolnego piętra twarzy. Duża czę-

stość powikłań miejsca dawczego i konieczność starannej osteosyntezy odłamów kostnych mogą 

stanowić wyzwanie dla zespołu chirurgicznego.

W oparciu o wyniki przeprowadzonego badania (Ryc. 14) oraz przegląd piśmiennictwa można 

zaproponować schemat wspomagający podejmowanie decyzji klinicznej o sposobie rekonstrukcji 

żuchwy (Schemat 1). Ocena wartości klinicznej proponowanego schematu wymaga osobnego ba-

dania.

Ocena ryzyka rekonstrukcji unaczynionym płatem kostnym  
•  poziom stężenia albumin <39 mg/dl  
•  lokalizacja guza poza jamą ustną  
•  BMI <24  

Podwyższone ryzyko  
Akceptowalne ryzyko  

Mały ubytek – bez 
utraty ciągłości żuchwy 
– zastosuj przeszczep 
nieunaczyniony lub 
MFC w przypadku 
BRONJ  

Średni ubytek – do 9 cm długości, konieczna najwyżej jedna osteotomia 
– rozważ ICFF lub OSFF u starszych pacjentów 

Duży ubytek – występuje 
którykolwiek z warunków:  
• Długość ubytku przekracza 9 cm  
• Konieczna rekonstrukcja SSŻ 
• Konieczne co najmniej dwie 

osteotomie – rozważ FFF 

Duży lub średni 
ubytek – rozważ 
ALTF lub PMF. 
Wskazane 
połączenie 
kikutów żuchwy 
płytą 
rekonstrukcyjną  

Schemat 1. Wybór metody rekonstrukcji żuchwy

Schemat 1. 
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WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA PŁATÓW KOSTNYCH  

W REKONSTRUKCJACH SZCZĘKI

Odpowiednia kwalifikacja pacjenta do rekonstrukcji szczęki pozostaje jednym z największych wy-

zwań w chirurgii głowy i szyi [67]. Istnieją różne klasyfikacje ubytków poresekcyjnych sugerują-

ce rozmaite metody odbudowy utraconych struktur anatomicznych [65–67]. Żaden z proponowa-

nych algorytmów postępowania nie został szeroko przyjęty z powodu dużej zawiłości i mnogości 

podziałów oraz kontrowersji co do proponowanych metod rekonstrukcji.

Odtworzenie ubytku szczęki może być wykonywane za pomocą płatów mikrochirurgicznych 

kostnych lub z tkanek miękkich. Jest to uzależnione od lokalizacji ubytku, konieczności odbu-

dowy ścian oczodołu lub podstawy czaszki, możliwości retencji obturatora [65–67]. Pomiędzy 

różnymi płatami mikrochirurgicznymi stosowanymi do rekonstrukcji szczęki nie ma różnic w czę-

stości powikłań [67]. W dostępnym piśmiennictwie istnieje widoczna tendencja do stosowania 

płatów z tkanek miękkich w zespołach składających się głównie z chirurgów plastyków [65, 67], 

w przeciwieństwie do ośrodków, gdzie większa część lekarzy to chirurdzy szczękowi. Przeważa-

ją wówczas rekonstrukcje szczęk z wykorzystaniem płatów kostnych [66]. Ocena jakości życia 

pacjentów porównująca odbudowę szczęki za pomocą płatów z tkanek miękkich vs płaty kostne 

jest niejednoznaczna [83]. Wybór sposobu rekonstrukcji szczęki jest wypadkową zaleceń, często-

ści możliwych powikłań, a także preferencji chirurga lub ośrodka [67].

Poniżej zaproponowano podział resekcji szczęki z przyporządkowanymi metodami rekon-

strukcji ubytków:

•	 	Maksylektomia przyśrodkowa, wykonywana podczas rynotomii, obejmuje część kości noso-

wej, wyrostek szczękowy kości czołowej, boczną ścianę nosa i obramowania otworu grusz-

kowatego do okolicy otworu podoczodołowego.

•	 	Maksylektomia częściowa – resekcja obejmuje fragment szczęki.

•	 	Maksylektomia całkowita – zakres resekcji jest w dużej mierze zgodny z anatomicznymi gra-

nicami szczęki i przebiega w okolicy szwów pomiędzy kośćmi jarzmową, klinową, nosową, 

łzową i sitowiem.

•	 	Maksylektomia radykalna – klasyfikujemy ją jako całkowite usunięcie szczęki, rozszerzone 

o zawartość oczodołu.

•	 	Maksylektomia obustronna – oznacza częściową resekcję obu szczęk w liniach odpowiadają-

cych złamaniom Le Fort I lub Le Fort II.

MAKSYLEKTOMIA PRZYŚRODKOWA

Po tego typu resekcjach ubytek kości zostaje najczęściej pokryty skórą z brzegów rany. Usu-

nięte tkanki twarde nie obejmują wyrostka zębodołowego, a więc rekonstrukcja kostna nie jest 

konieczna i maksylektomia przyśrodkowa nie została ujęta w proponowanym schemacie rekon-

strukcji (Schemat 2). Następstwem rynotomii w części przypadków jest przetoka w okolicy kąta 

przyśrodkowego oka. Etiopatogeneza tego typu ubytku wynika z konieczności usunięcia guza 

z marginesem skóry lub jest następstwem radioterapii. Niedobór tkanek wymaga wówczas rekon-

strukcji płatem z czoła lub ALTF (Ryc. 22).
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MAKSYLEKTOMIA CZĘŚCIOWA

Częściowe usunięcie szczęki obejmuje szereg operacji ablacyjnych o różnym zakresie i odmien-

nych możliwościach odtworzenia ubytku.

Niewielkie zabiegi w obrębie podniebienia (nieobejmujące swoim zakresem wyrostka zębo-

dołowego) mogą być odtwarzane z zastosowaniem płatów z przedramienia lub ALTF. Umożliwiają 

one zamknięcie połączenia pomiędzy jamą ustną a nosem i zatoką szczękową [66].

Ograniczone do kilku centymetrów resekcje w obrębie wyrostka zębodołowego, po leczeniu 

chirurgicznym martwicy bisfosfonianowej lub guzów zębopochodnych, mogą być odtwarzane za 

pomocą MCFF [74]. Fragment szczęki resekowany z powodu BRONJ zwykle nie przekracza 5 cm 

w największym wymiarze i z powodzeniem może być zaopatrzony płatem z kłykcia przyśrodko-

wego kości udowej (Ryc. 23).

Ubytki po maksylektomii częściowej, o większym zakresie resekcji niż wymieniono powyżej, 

mogą być odtwarzane za pomocą obturatora. Ocena jakości życia pacjentów po tego typu opera-

cjach wykazała, że zastosowanie rekonstrukcji mikrochirurgicznej w zestawieniu z prawidłowo 

Rycina 22. Maksylektomia przyśrodkowa. A, B – rak woreczka łzowego, stan przed operacją; 

C, D – przetoka w bliźnie po maksylektomii przyśrodkowej i radioterapii; E, F – rekonstrukcja ubytku 

płatem indyjskim podskórnie uszypułowanym

Rycina 22. 
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wykonaną protezą opartą na implantach zębowych daje podobne rezultaty [57, 58]. Wyniki tych 

badań ciężko jest przenieść na rodzime warunki, gdzie ani implanty zygomatyczne, ani leczenie 

implantoprotetyczne pacjentów z rekonstrukcjami kostnymi nie jest finansowane ze środków pu-

blicznych.

Jeżeli proponowaną metodą odbudowy szczęki ma być obturator, należy zadbać, aby połą-

czenie pomiędzy jamą ustną a lożą po resekcji było szczelnie zamknięte. Kielich obturatora oraz 

klamry na zębach muszą zapewniać prawidłową retencję. Jeżeli pacjent jest kwalifikowany do 

rekonstrukcji kości z wykorzystaniem technik mikrochirurgicznych, po maksylektomii częściowej 

mamy do wyboru ICFF lub OSFF.

Zastosowanie ICFF do odbudowy ubytku po resekcji szczęki pozwala uzyskać zadowalają-

ce efekty funkcjonalne i estetyczne. Wysokość płata kostnego pobranego z talerza biodrowego 

może być indywidualnie dobierana do wielkości ubytku. Wykorzystanie mięśnia skośnego brzu-

cha umożliwia rekonstrukcję tkanek miękkich i oddzielenie jamy ustnej od jamy nosowej oraz 

zatok obocznych nosa [157]. ICFF zapewnia odpowiednią ilość tkanki kostnej do wszczepienia 

implantów zębowych (Ryc. 24). Po pobraniu płata z biodra powikłania miejsca dawczego wystę-

pują stosunkowo rzadko [56]. Wybór OSFF do rekonstrukcji ubytku szczęki daje możliwość wyko-

rzystania wyspy skórnej, fragmentu kości oraz fragmentu mięśnia opartego na jednej szypule na-

czyniowej. Szeroki wachlarz różnych tkanek w zakresie unaczynienia tętnicy podłopatkowej jest 

nazywany naturalną chimerą. Wykorzystanie naturalnych połączeń naczyniowych w tej okolicy 

jest szczególnie przydatne w rekonstrukcjach złożonych ubytków szczęki, policzka, podniebienia 

i oczodołu [158].

Rycina 23. Maksylektomia częściowa i rekonstrukcja ubytku MCFF. A – guz zębopochodny w przedniej 

części szczęk; B – planowanie płata na przyśrodkowej części uda; C – pobieranie płata; D – płat kostny 

z szypułą naczyniową; E – stan po rekonstrukcji ubytku

Rycina 23. 
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MAKSYLEKTOMIA CAŁKOWITA 

Całkowite usunięcie szczęki wiąże się z szerokim wycięciem struktur kostnych, po którym zada-

walająca stabilizacja przeszczepu nie jest możliwa. Siły zgryzowe przenoszone przez protezę lub 

implanty zębowe doprowadziłyby do destabilizacji płata kostnego i poważnych powikłań. Z tego 

powodu preferowaną metodą rekonstrukcji w tej grupie chorych będą płaty z tkanek miękkich 

– ALTF lub VRAM (vertical rectus abdominis muscle) [159]. Wskazania do zastosowania VRAM wy-

stępują przede wszystkim u pacjentów otyłych, gdy standardowo wykorzystywany ALTF ma zbyt 

dużą ilość tkanki podskórnej [62]. Po maksylektomii całkowitej rekonstrukcja ALTF umożliwia peł-

ne wypełnienie loży po resekcji, zamknięcie połączenia pomiędzy jamą ustną a zatokami obocz-

nymi nosa, ewentualne zabezpieczenie plastyki opony twardej oraz uzyskanie zadawalających 

konturów twarzy (Ryc. 25).

Rycina 24. Rekonstrukcja szczęki ICFF po maksylektomii całkowitej. A – implanty zębowe wprowa-

dzone w płat kostny; B – płat ICFF wgojony w ubytek po maksylektomii częściowej; C, D – stan po 

rekonstrukcji bez uzupełnienia protetyczngo; E – podniebienie twarde; F, G – stan z uzupełnieniem 

protetycznym opartym na implantach zębowych

Rycina 24. 
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Ściany oczodołu, usuwane w trakcie maksylektomii całkowitej, każdorazowo wymagają jed-

noczesnego odtworzenia z operacją ablacyjną. Do rekonstrukcji można zastosować siatkę tytano-

wą, powięź lub nici niewchłanialne [160, 161]. Siatka tytanowa umożliwia sztywne odtworzenie 

ścian oczodołu przy dość dużym odsetku powikłań pod postacią obnażenia metalu, zwłaszcza 

po przebytej radioterapii [160]. Wykorzystując powięź lub nici niewchłanialne do podwiesze-

nia oka wraz z mięśniami, należy liczyć się z ryzykiem wystąpienia podwójnego widzenia [161]. 

W dostępnym piśmiennictwie brak jest badań opartych na szerokim materiale i jednoznaczna 

odpowiedź na pytanie, która z metod jest lepsza: płyta tytanowa czy zastosowanie powięzi / nici 

niewchłanialnych – pozostaje otwarta. W opinii autora należy zwrócić szczególną uwagę na przy-

wrócenie więzadła przyśrodkowego powiek w prawidłowe położenie za pomocą szwu kostnego 

(dotyczy to również przypadków po maksylektomii przyśrodkowej).

MAKSYLEKTOMIA RADYKALNA

Wskazania do wykonania maksylektomii radykalnej pojawiają się w przypadkach zaawansowa-

nych nowotworów górnego piętra twarzy. W tego typu resekcjach, poza całkowitym usunięciem 

szczęki, wycinana jest zawartość oczodołu i ewentualnie okolica podstawy czaszki. Jednoczasowo 

Rycina 25. Maksylektomia całkowita i rekonstrukcja ubytku ALTF. A, B – nowotwór naciekający całą 

szczękę; C – widoczny zakres resekcji; D, E – stan w kilka tygodni po rekonstrukcji; F – wewnątrzustnie 

wgojony ALTF, odgraniczający jamę ustną od zatok obocznych nosa

Rycina 25. 
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z operacją ablacyjną w obrębie twarzoczaszki może zaistnieć konieczność wykonania plastyki 

opony twardej przedniego dołu czaszki. Duży zakres zabiegu oraz potrzeba oddzielenia zatok 

obocznych nosa i jamy ustnej od mózgoczaszki wymaga zastosowania płata z tkanek miękkich. 

Dostępne płaty kostne oferują zbyt małą powierzchnię przenoszonej skóry, a zakres resekcji 

szczęki uniemożliwia sensowną odbudowę struktur kostnych. Dodatkowym problemem wyklu-

czającym rekonstrukcję kostną po tego typu resekcjach jest brak punktów podparcia dla płytek 

tytanowych utrzymujących ewentualny przeszczep kostny i umożliwiających przenoszenie sił 

żucia. Dlatego w tego typu przypadkach metodą z wyboru jest rozległy ALTF. Pozwala on na 

przykrycie i uszczelnienie ewentualnego ubytku podstawy czaszki oraz zakrywa jamę po resekcji. 

Zawinięty do okolicy podniebienia miękkiego fragment przeszczepianej skóry i powięzi pozwala 

na oddzielenie pozostałej po resekcji części zatok obocznych nosa od jamy ustnej. Pacjent jest 

w stanie względnie prawidłowo połykać pokarmy i płyny, choć uzyskany efekt estetyczny jest 

w tego typu resekcjach daleki od pożądanego (Ryc. 26).

Rycina 26. Maksylektomia radykalna z rekonstrukcją ALTF. A – guz przed resekcją; B – preparat pore-

sekcyjny; C – zakres radykalnej resekcji szczęki z objęciem podstawy czaszki; D – 1. doba od operacji; 

E, F – stan po przebytej radioterapii, 5 mies. po operacji

Rycina 26. 
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MAKSYLEKTOMIA OBUSTRONNA 

W wybranych przypadkach zachodzi konieczność usunięcia obu szczęk w liniach odpowiadają-

cych złamaniom Le Fort I lub Le Fort II. Powstały defekt dotyczy całego podniebienia twardego, 

całego lub większości wyrostka zębodołowego wraz z dużą powierzchnią błony śluzowej. Jedną 

z metod odbudowy tego typu ubytków (zwłaszcza gdy resekcja przebiega w liniach Le Fort I) jest 

zastosowanie płata FFF uformowanego w kształcie litery Ω. Wyspa skórna z podudzia umożliwia 

odtworzenie utraconej błony śluzowej, a leczenie implantoprotetyczne może być wdrożone na-

wet jednocześnie z przeszczepieniem płata mikrochirurgicznego, jednak wykorzystanie FFF do 

rekonstrukcji szczęki wiąże się z większą ilością powikłań niż przy odbudowie ubytków żuchwy 

[38]. Alternatywną techniką rekonstrukcji po maksylektomii obustronnej jest zastosowanie ICFF 

(z jedną osteotomią) (Ryc. 27). Mięsień skośny zewnętrzny brzucha służy do odtworzenia utra-

conej błony śluzowej, a kość talerza biodrowego może być docinana odpowiednio do wysokości 

ubytku. W przypadku maksylektomii obustronnej wykonanej w liniach odpowiadających złama-

niu typu Le Fort II płatem z wyboru będzie ICFF.

Rycina 27. Maksylektomia obustronna z rekonstrukcją ICFF. A, B – wirtualne planowanie operacji 

z przymiarem fragmentu talerza biodrowego; C, D – szablony chirurgiczne do resekcji szczęki i pobra-

nia płata z biodra; E, F – pacjent 10 mies. od operacji; G – widok wewnątrzustny wgojonego mięśnia 

skośnego zewnętrznego brzucha; H – preparat z widocznym guzem po resekcji

Rekonstrukcje mikrochirurgiczne wiążą się z licznymi ograniczeniami i wyzwaniami technicz-

nymi. Jednym z nich jest długość szypuły naczyniowej płata. W większości płatów naczynia są 

zbyt krótkie, by wykonać zespolenie na szyi, dlatego planując rekonstrukcję mikrochirurgiczną 

w obrębie szczęki, należy dążyć do uzyskania jak najdłuższej szypuły podczas pobierania przesz-

czepu. Pobierając płat FFF, należy planować wykorzystanie fragmentu kości znajdującego się jak 

najbliżej kostki przyśrodkowej, przy zachowaniu odpowiedniego fragmentu strzałki do stabiliza-

cji stawu skokowego. Pobrana z dystalnej części podudzia kość strzałkowa ma najczęściej nie-

wystarczające wymiary do leczenia implantologicznego, co jest określane w piśmiennictwie jako 

 implantability [27].

Rycina 27. 
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Inną metodą wydłużenia szypuły płata mikrochirurgicznego jest wykonanie przeszczepów 

żylnych. Brakujący fragment naczynia można pobrać z fragmentu żyły szyjnej zewnętrznej lub 

żyły odpiszczelowej. Konieczne jest wówczas wykonanie dwukrotnie więcej zespoleń mikrochi-

rurgicznych.

Ostatnia technika pozwalająca uniknąć wydłużania szypuły płata to wykonanie zespolenia 

do naczyń twarzowych w obrębie policzka lub do naczyń skroniowych. W szczególnych przypad-

kach, dla uniknięcia blizny na twarzy lub szyi, można wykonać zespolenie z naczyniami twarzo-

wymi wewnątrzustnie [74, 162].

W rekonstrukcjach kostnych szczęki dysponujemy sporą gamą płatów, których wybór powi-

nien odpowiadać charakterowi i wielkości ubytku. Na podstawie wyników badania (Ryc. 14) i da-

nych z piśmiennictwa zaproponowano schemat (Schemat 2) wspierający wybór metody rekon-

strukcji szczęki. Podobnie jak w przypadku schematu dotyczącego rekonstrukcji żuchwy, także 

proponowany sposób wyboru odbudowy szczęki wymaga oceny klinicznej w osobnym badaniu.

Maksylektomia częściowa  Maksylektomia całkowita  

Pacjent poniżej 65 r.ż.  
–  rozważ ICFF lub MCF 
przy małych ubytkach 

Maksylektomia obustronna, brak 
możliwości utrzymania obturatora  
– każdorazowo rozważ FFF lub ICFF 

Ubytek tylko 
podniebienia  
– rozważ ALTF / RFFF 

Ubytek wyrostka 
zębodołowego   

Pacjent powyżej 65 r.ż.  
–  z uwagi na duże 
ryzyko martwicy ICFF 
rozważ obturator lub 
ALTF / RFFF 

Pacjent poniżej 65 r.ż. 
– rozważ ICFF lub OSFF 

Pacjent powyżej 65 r.ż. 
– rozważ OSFF lub 
obturator  

Ocena ryzyka rekonstrukcji unaczynionym płatem kostnym  
•  poziom stężenia albumin <39 mg/dl  
•  lokalizacja guza poza jamą ustną  
•  BMI <24  

Podwyższone ryzyko – 
rozważ ALTF lub obturator  

Akceptowalne ryzyko 

Schemat 2. Wybór metody rekonstrukcji szczęki

REKONSTRUKCJE STAWU SKRONIOWO-ŻUCHWOWEGO

Staw skroniowo-żuchwowy (SSŻ) jako najważniejszy element układu stomatognatycznego ma 

skomplikowaną budowę anatomiczną. Dostępne metody rekonstrukcji jedynie w części odtwarza-

ją struktury kostne. Odbudowa więzadeł i dysku stawowego jest na chwilę obecną niemożliwa.

Na potrzeby niniejszego opracowania podzielono resekcje struktur SSŻ na trzy typy w zależ-

ności od zakresu resekcji guza:

•	 	Typ I. Całkowita resekcja obejmuje głowę i panewkę stawową wraz z dyskiem i aparatem 

więzadłowym.

Schemat 2. 
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•	 	Typ II. Resekcja samej głowy żuchwy wiąże się z usunięciem fragmentu kości i ewentualnie 

dysku stawowego.

•	 	Typ III. Rozległa resekcja fragmentu żuchwy (hemimandibulektomia) wraz z głową stawową, 

przy czym dysk stawowy i część aparatu więzadłowego najczęściej pozostają nienaruszone.

TYP I

Najczęstszą przyczyną usunięcia wszystkich elementów stawu jest przewlekła choroba zwyrod-

nieniowa, prowadząca do ankylozy. Nowotwory wymagające selektywnej resekcji SSŻ są rzadkie. 

W Typie I odbudowa panewki i głowy stawowej jest wykonywana przy zastosowaniu całkowitej 

protezy SSŻ. Poszczególne elementy protezy naśladują anatomiczne krzywizny stawu, co do pew-

nego stopnia umożliwia zachowanie ruchomości żuchwy przy utrzymaniu prawidłowych warun-

ków zgryzowych (Ryc. 28). Jeżeli resekcja guza obejmuje również podstawę czaszki, przytwier-

dzenie panewki stawowej protezy całkowitej do kości skroniowej może być utrudnione. Szeroka 

resekcja prowadzi wówczas do odsłonięcia opony lub pozostaje bardzo cienka warstwa kości, do 

której nie jest możliwe przykręcenie panewki protezy stawu. 

Rycina 28. Rekonstrukcja SSŻ pełną protezą po resekcji pierwotnego chrzęstniakomięsaka stawu. 

Panewka wykonana z polimeru niewidoczna na pantomogramie. Warunki zgryzowe po operacji

Rycina 28. 
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Całkowita proteza SSŻ może być wykonywana indywidualnie dla pacjenta w technologii   

CAD/CAM lub dostarczana w kilku standardowych rozmiarach. Pomiędzy różnymi typami protez 

nie ma różnic wpływających na funkcjonowanie lub częstość powikłań [163].

TYP II

Występuje stosunkowo rzadko. Najczęstszą przyczyną są patologie SSŻ diagnozowane we wcze-

snym etapie, kiedy nie dochodzi do zniszczenia panewki, a jedynie głowy żuchwy i ewentualnie 

dysku stawowego. Mogą to być również nowotwory kości obejmujące jedynie górną część gałęzi 

żuchwy. Odtworzenie częściowego defektu stawu w tym typie jest możliwe za pomocą tytano-

wej głowy żuchwy przykręcanej do płyty rekonstrukcyjnej (Ryc. 29). Połączenie pomiędzy płytą 

rekonstrukcyjną a głową jest możliwe za pomocą specjalnego zestawu śrub wytwarzanego przez 

wielu producentów zestawów do osteosyntezy w obrębie głowy i szyi.

Według niektórych autorów użycie metalowej głowy żuchwy może prowadzić do przebicia 

kości skroniowej i przemieszczenia rekonstruowanego fragmentu żuchwy do środkowego dołu 

czaszki [164]. Ryzyko takiego powikłania jest szczególnie prawdopodobne, jeżeli usuwany jest 

również dysk stawowy.

Rycina 29. Rekonstrukcja głowy żuchwy elementem tytanowym mocowanym do płyty rekonstrukcyj-

nej. Warunki zgryzowe po operacji

Rycina 29. 
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TYP III

Najrozleglejsze resekcje, określone jako Typ III, dotyczą przede wszystkim głowy stawowej, która 

jest usuwana wraz z fragmentem gałęzi i trzonu żuchwy (hemimandibulektomia). Trwałe zamoco-

wanie tytanowego elementu stawu jest wówczas niemożliwe. Podczas usuwania nowotworu gło-

wa żuchwy jest wyłuszczana ze stawu, a panewka, dysk i większa część aparatu więzadłowego 

pozostają nienaruszone.

Rekonstrukcje w Typie III są najczęściej wykonywane za pomocą FFF. Dystalny koniec kości 

strzałkowej zostaje ukształtowany odpowiednio do naturalnych krzywizn głowy stawowej. Kość 

strzałki może zostać umocowana do łuku jarzmowego za pomocą nici niewchłanialnych lub pozo-

stawiona luźno „wisząca” w stawie (Ryc. 30). Porównując różne metody rekonstrukcji samej głowy 

żuchwy – głowa tytanowa mocowana do płyty rekonstrukcyjnej przykręconej do płata FFF, kikut 

Rycina 30. Rekonstrukcja SSŻ i żuchwy płatem FFF po resekcji raka trójkąta zatrzonowcowego nacie-

kającego żuchwę. Warunki zgryzowe po operacji i wykonaniu uzupełnień protetycznych opartych na 

implantach zębowych

Rycina 30. 
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kości strzałkowej mocowany do łuku jarzmowego lub luźno wiszący w stawie – stwierdzono, 

że ta ostatnia metoda przynosi najlepsze odległe efekty. Pomimo przemieszczenia kikuta kości 

strzałkowej w obrębie stawu, ruchomość żuchwy w tej grupie pacjentów pozostaje zachowana 

w największym zakresie. Nie obserwuje się ankylozy czy stanów zapalnych [143]. Rekonstrukcje 

żuchwy i stawu są najczęściej wykonywane z wykorzystaniem płata ze strzałki. W dużych opra-

cowaniach dotyczących rekonstrukcji twarzoczaszki unaczynionymi płatami kostnymi zaobser-

wowano, że pozostałe płaty (ICFF, OSFF lub ORFFF) są stosowane jedynie sporadycznie [5]. 

Alternatywną metodą odbudowy żuchwy i SSŻ w Typie III jest rekonstrukcja unaczynionym 

płatem kostnym i całkowitą protezą stawu skroniowo-żuchwowego. Przeszczep z talerza biodro-

wego (ICFF) pozwala na odtworzenie ubytku dolnej szczęki, a proteza – głowy i panewki stawu. 

Metalowy element głowy stawowej zostaje przytwierdzony do przeszczepu mikrochirurgicznego 

(Ryc. 31). Panewka stawu zostaje przymocowana do kości jarzmowej.

Rycina 31. Rekonstrukcja SSŻ płatem ICFF i protezą całkowitą stawu po resekcji mięsaka Ewinga gałęzi 

żuchwy naciekającego dołek stawowy kości skroniowej. Panewka wykonana z polimeru niewidoczna 

na pantomogramie

Rycina 31. 
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LECZENIE IMPLANTOPROTETYCZNE U PACJENTÓW PO REKONSTRUKCJACH 

TWARZOCZASZKI UNACZYNIONYMI PŁATAMI KOSTNYMI

Odbudowa uzębienia przy wykorzystaniu implantów zębowych wprowadzanych do przeszczepio-

nych płatów kostnych z mikrochirurgicznym zespoleniem naczyń może odbywać się w ramach 

protokołu implantacji natychmiastowej, implantacji odroczonej lub jednoczasowo z rekonstrukcją.

Wszczepianie implantów zębowych w implantacji odroczonej odbywa się po zakończeniu le-

czenia onkologicznego, zwykle 6 miesięcy po radioterapii. Z kolei implantacja natychmiastowa 

to wszczepienie implantów zębowych jednoczasowo z rekonstrukcją kostną. W obu schematach 

postępowania odsłonięcie implantów i wykonanie koron następuje po około 3–6 miesiącach od 

pierwotnego zabiegu. Obie strategie postępowania mają swoje wady i zalety. W przypadku im-

plantacji natychmiastowej czas od operacji resekcyjnej do oddania protezy jest około dwukrotnie 

krótszy niż w grupie chorych po implantacji odroczonej. Ilość utraconych implantów i powikłań 

jest podobna w obu grupach w badaniu Woodsa i wsp., a w badaniu Fenlona i wsp. ilość utraco-

nych implantów i powikłań jest większa w grupie chorych z implantacją natychmiastową. Ponad-

to część wszczepów wprowadzonych podczas pierwotnej operacji nie nadawała się do wykorzy-

stania jako podparcie protezy z powodu nieprawidłowego położenia osi implantów [165, 166].

Istnieje również możliwość wykonania rekonstrukcji kostnej, wszczepienia implantów i wy-

konania koron protetycznych podczas jednego znieczulenia. Taki schemat terapeutyczny jest opi-

sywany w piśmiennictwie jako jaw in a day [167, 168]. Decydując się na tego typu procedurę, 

skracamy czas leczenia implantoprotetycznego do jednego dnia – jednej operacji. Unikamy w ten 

sposób około 12-miesięcznego okresu leczenia, kiedy pacjent pozostaje bezzębny. Przekłada się 

to na dobrostan psychiczny chorego, redukowane są zaburzenia zwarcia. Położenie kości strzałki 

jest ściśle nakierowane na odpowiednie ułożenie implantów i koron w zgryzie. Przeprowadzenie 

zabiegu tą techniką wymaga odpowiedniego przygotowania (wirtualna operacja, szablony 3D) 

i oprzyrządowania do wykonania koron. Wydłużony okres oczekiwania na operację oraz ryzyko 

uszkodzenia implantów podczas radioterapii sprawia, że opisane w piśmiennictwie przypadki do-

tyczą chorych z guzami zębopochodnymi. Barierą może być również sumaryczny koszt związany 

z koniecznością zakupu implantów i zastosowania skanera oraz frezarki do wytworzenia koron 

na sali operacyjnej [167, 168].

Podczas leczenia implantoprotetycznygo u chorych po przeszczepach unaczynionych płatów 

kostnych można napotkać na szereg trudności technicznych. Są one związane z koniecznością 

odpowiedniego ukształtowania pola protetycznego. Jest to fragment tkanek miękkich i kości, na 

których zostanie oparta proteza. W przypadku rekonstrukcji żuchwy FFF wysokość kości może 

być niewystarczająca (Ryc. 30) lub nadmierna przy zastosowaniu zdwojonej FFF, tzw. double 

 barrel (Ryc. 32) [82]. Przed wszczepieniem implantów zębowych może być również konieczna 

korekta wyspy skórnej [35]. Nadmierna ruchomość i / lub grubość wyspy skórnej, pokrywająca 

przeszczepioną kość, uniemożliwia prawidłowe posadowienie protezy.

Dla uniknięcia niedopasowania pola protetycznego, przed leczeniem implantologicznym jest 

możliwe wdrożenie koncepcji wirtualnego planowania operacji z pierwotnym nastawieniem na 

warunki zwarciowe po zakończeniu rehabilitacji układu stomatognatycznego – tzw. occlusion 

first. Analogicznie do zasad stosowanych w chirurgii ortognatycznej planowane jest położenie 

zębów po wykonaniu rekonstrukcji kostnej ubytku. Drukowany szablon odtwarza warunki zgry-

zowe i na jego podstawie kształtowany jest unaczyniony przeszczep. Zastosowanie przedsta-

wionej techniki umożliwia uzyskanie optymalnych warunków do leczenia implantologicznego po 

zakończeniu leczenia onkologicznego [169].



100

Ciekawym zagadnieniem podejmowanym w piśmiennictwie jest wybór unaczynionego płata 

kostnego w aspekcie późniejszego leczenia implantologicznego. Ewolucja kości strzałkowej po 

wykonaniu rekonstrukcji żuchwy, obserwowana w badaniach, wykazuje stopniowe ścieńczenie 

blaszki zbitej wraz z upływem czasu, szczególnie nasilone u pacjentów bezzębnych [170]. Dlatego 

Rycina 32. Korekta zdwojonego FFF z jednoczasową implantacją. A, B – stan po rekonstrukcji ubytku 

żuchwy płatem kostnym, brak miejsca w zgryzie dla dolnych zębów przedtrzonowych i trzonowych 

po stronie prawej; C – usunięcie nadmiaru przeszczepionej kości strzałkowej; E – wszczepienie implan-

tów zębowych. Zdjęcia 32 C, D i E zamieszczone dzięki uprzejmości dr. n. med. Macieja Jagielaka

Rycina 33. Praca protetyczna oparta na implantach zębowych. A, B – stan po korekcie płata FFF 

i wszczepieniu implantów zębowych; C – łączniki pomiędzy implantami a protezą stałą. Widoczna 

zagojona błona śluzowa wokół implantów; D, E – efekt końcowy leczenia. Zdjęcia 33 C, D i E zamiesz-

czone dzięki uprzejmości dr. n. med. Macieja Jagielaka

Rycina 32. 

Rycina 33. 
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w przypadku FFF zalecane jest zakotwiczenie implantów w obu blaszkach kości zbitej (Ryc. 33). 

Podczas wszczepiania implantów do ICFF istnieje możliwość ich zakotwiczenia w jednej blasz-

ce zbitej, dlatego – według autora – korzystne będzie zastosowanie długich implantów (13 mm 

i więcej) wprowadzonych możliwie głęboko do kości gąbczastej. W dużych opracowaniach stwier-

dzono istotną zależność pomiędzy ICFF a pozostałymi unaczynionymi płatami kostnymi. W przy-

padku płata z biodra leczenie implantoprotetyczne było wdrażane częściej (44% rekonstrukcji) niż 

w przypadku innych płatów kostnych (26%) [5]. Z kolei Burgess i wsp. porównali ilość utraconych 

implantów wszczepianych do FFF, ICFF lub OSFF. Nie wykazano różnic w przeżyciu implantów 

zębowych pomiędzy grupami [39]. Również implantacja przed radioterapią i po upływie roku od 

zakończenia radioterapii nie wpływała na ilość utraconych wszczepów [171], podczas gdy sam 

fakt przebycia radioterapii zwiększał ilość utraconych implantów [165].
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Funkcjonalne i estetyczne rekonstrukcje rozległych ubytków twarzoczaszki często wymagają za-

stosowania unaczynionych płatów kostnych. Poważne i długotrwałe powikłania pooperacyjne po 

tego typu zabiegach mogą znacznie pogarszać pozytywny efekt wykonanych operacji odtwór-

czych. Decyzja o sposobie i wskazaniach do rekonstrukcji może być podparta przedoperacyjną 

oceną czynników wpływających na wyniki leczenia. Celem badania była identyfikacja czynników 

klinicznych mających wpływ na występowanie powikłań oraz opracowanie algorytmów wspiera-

jących decyzję o wyborze metody rekonstrukcji kości w obrębie twarzowej części czaszki.

Spośród kolejnych 512 rekonstrukcji twarzy po resekcjach NGiS z wykorzystaniem płatów 

z mikrochirurgicznym zespoleniem naczyń przeprowadzonych w Klinice Nowotworów Głowy 

i Szyi Instytutu Onkologii w Warszawie w latach 2006–2017 wykonano retrospektywną ocenę 

120 rekonstrukcji kostnych u 118 chorych. Zebrane dane kliniczne dotyczące leczenia, powikłań 

i długości przeżycia poddano analizie statystycznej.

Średnia wieku operowanych pacjentów wynosiła 49 lat (od 15 do 73). W analizie uwzględ-

niono 39 kobiet i 78 mężczyzn. Wykonano 77 rekonstrukcji z wykorzystaniem FFF, 35 – ICFF, 

1 – OSFF i 7 płatów podwójnych. 84 operacje odtwórcze przeprowadzono równocześnie z pierwot-

ną resekcją guza, 20 jednocześnie z resekcją wznowy po uprzednim leczeniu onkologicznym, zaś 

16 jako rekonstrukcje wtórne. Mediana długości przeżycia wynosiła 1174 dni, a całkowitą mar-

twicę płata stwierdzono w 9% przypadków. Większa częstość występowania powikłań była zwią-

zana z lokalizacją guza poza jamą ustną, podwyższonym ryzykiem operacji mierzonym w skali 

ASA oraz obniżonym stężeniem albumin (p < 0,05). Skróconą długość przeżycia obserwowano 

u chorych z lokalizacją guza poza dnem jamy ustnej, przy występowaniu przerzutów do węzłów 

chłonnych szyi, przy niskim stopniu zróżnicowania histopatologicznego guza (G3) oraz objętości 

guza przekraczającej 100 cm3 (p < 0,05). Wykonane algorytmy wskazały na podwyższone ryzy-

ko operacji rekonstrukcyjnej twarzoczaszki z wykorzystaniem unaczynionych płatów kostnych, 

jeżeli stężenie albumin i BMI było obniżone, jeżeli guz był zlokalizowany poza dnem jamy ustnej 

oraz jeżeli przy prawidłowym stężeniu albumin guz był nisko zróżnicowany. W przypadku rekon-

strukcji samej żuchwy stwierdzono większe ryzyko operacji, jeżeli stężenie albumin i BMI było 

obniżone oraz gdy guz był zlokalizowany poza dnem jamy ustnej (p < 0,05 dla obu algorytmów).

Przeprowadzona ocena przewidywanych powikłań i wyników leczenia umożliwia przedsta-

wienie pacjentowi najczęstszych komplikacji i niepowodzeń po operacji rekonstrukcyjnej twarzo-

czaszki unaczynionymi płatami kostnymi. Opracowane algorytmy stanowią wsparcie decyzji chi-

rurga o wykonaniu operacji. Znajomość czynników klinicznych zwiększających ryzyko powikłań 

umożliwia ich zniwelowanie przed operacją lub wybór prostszej metody rekonstrukcji. Z uwagi na 

ograniczenia badania opierającego się na analizie wyselekcjonowanej grupy pacjentów, zidentyfi-

kowane cechy wpływające na wyniki leczenia wymagają dalszych badań pod kątem przydatności 

klinicznej. Uzyskane wyniki mogą stanowić istotną wskazówkę przy kwalifikacji chorych do re-

konstrukcji twarzoczaszki unaczynionymi płatami kostnymi, ale ostateczna decyzja musi być za 

każdym razem podejmowana indywidualnie.

Streszczenie
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