
231

Srovnání léãebn˘ch v˘sledkÛ chirurgie a záchovného protokolu 
u pacientÛ s karcinomy hrtanu.
Horáková Z., Tóthová E., Salzman R., Binková H.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice U sv. Anny v Brnû
*Korespondenãní autor: zuzana.horakova@fnusa.cz

Úvod
Totální laryngektomie (s blokovou krãní direkcí) a pfiípadnû s adjuvantní radioterapií byla po dlouhou dobu povaÏována za

léãebn˘ standard pro lokálnû pokroãilé nádory hrtanu. Tato terapie s sebou pfiiná‰í znaãnou morbiditu a v˘znamnû ovlivÀuje kva-

litu Ïivota pacientÛ po léãbû. Pfielom v pohledu na terapeutické moÏnosti pfiinesla prospektivní randomizovaná studie (Veterans

Affairs Cooperative Study) publikovaná Wolfem zaãátkem 90-t˘ch let, ve které srovnával moÏnosti chirurgie s v˘sledky neoad-

juvantní chemoterapie a adjuvantní radioterapie u lokálnû pokroãil˘ch tumorÛ hrtanu. Dvû tfietiny pacientÛ v záchovné radiote-

rapeutické vûtvi se vyhnulo nutnosti laryngektomie bez zhor‰ení

v˘sledkÛ pfieÏití. Následovalo mnoÏství studií vyuÏívajících rÛzné

léãebné reÏimy u záchovn˘ch protokolÛ. Dosud není léãebné schéma

zcela standardizováno, zejména se li‰í názory na v˘znam neoadjuvantní

chemoterapie; v posledních letech je preferováno podání konkomitantní

chemoradioterapie bez pfiedchozí neoadjuvance.

Materiál
Sledovan˘ soubor tvofiili pacienti diagnostikovaní a chirurgicky

léãení pro karcinom hrtanu na ORL klinice FN U sv. Anny v Brnû.

Onkologická terapie (radio event. chemoterapie) probíhala na klinice

radiaãní onkologie FN USA, popfiípadû na sektorov˘ch onkologick˘ch

oddûleních. Data byla získána retrospektivnû ze záznamÛ o léãbû. Zpra-

covali jsme soubor pacientÛ s maligními nádory jedné lokality v ãaso-

vém období 2001-2006. Ve v‰ech pfiípadech se jednalo o histologicky

verifikovan˘, dfiíve neléãen˘ karcinom.

Vycházeli jsme z celkového poãtu pacientÛ s touto diagnózou pro

dané ãasové období – 223. Z toho 209 muÏÛ a 14 Ïen. Histologicky se

jednalo ve 3 pfiípadech o carcinoma in situ, v 1 pfiípadû o anaplastick˘

karcinom a ve 220 pfiípadech o spinocelulární karcinom. Pfii rozdûlení

dle sublokalit pfievaÏovala forma glotická (111), dále supraglotická (84),

subglotická (6) a transglotická (22). Pfii hodnocení lokální pokroãilos-

ti dle TNM klasifikace byla stádia v dobû stanovení diagnózy rozdûle-

na relativnû rovnomûrnû: Tcis-2; T1-48; T2-56; T3-74; T4-43. Pfii hod-

nocení lokoregionálních metastáz v krãních lymfatick˘ch uzlinách pfievaÏovala stadia N0-153 nad N1-23; N2-41; N3-6. Vzdá-

lené metastázy byly zji‰tûny pouze v jednom pfiípadû. Dle stadií bylo následující rozdûlení: st. 0-2; I-52; II-41; III-63 a IV-63.

Z hlediska léãebné strategie byl operaãní pfiístup jako primární léãebná metoda zvolen u 126 pacientÛ. 6 pacientÛ bylo léãeno

pouze symptomaticky. Ostatní pacienti byly léãeni konzervativní onkologickou modalitou (RT, CHT nebo jejich kombinací).

30 pacientÛ bylo léãeno samostatnou RT pfii nízkém stádiu onemocnûní (st. I), 11 dostalo naopak pouze paliativní léãbu pfii znaã-

nû pokroãilém stádiu onemocnûní.

146

T2-T4 n dosaÏení
remise 

recidiva exitus

chirurgie 108 100% 16% 31% 

záchovn˘ protokol 42 93% 26% 43% 

Tab. 1 
 

T2-T4 n DFI 
(5let) 

OAS 
(5let) 

DSS 
(5let) 

chirurgie 108 82% 59% 78% 

záchovn˘ protokol 42 76% 49% 68% 

Tab.2  
 

T3, T4 n DFI 
(5let) 

OAS 
(5let) 

DSS 
(5let) 

chirurgie 108 76% 54% 72% 

záchovn˘ protokol 19 58% 28% 46% 

Tab.3 
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V˘sledky
Cílem na‰í studie bylo srovnání v˘sledkÛ dvou základ-

ních léãen˘ch strategií : chirurgické a konzervativní onko-

logické léãby v rámci tzv. záchovného protokolu. Hodnoce-

na proto nebyla ãasná stádia onemocnûní, u kter˘ch chirur-

gická léãba nepfiedstavuje závaÏnû mutilující zákrok.

Do chirurgické vûtve bylo zafiazeno celkem 108 pacien-

tÛ. SloÏení dle TNM bylo následující: cT2-31; cT3-56; cT4-

21; cN0-74; cN1-14; cN2-17; cN3-3; st.II-27; III-49, IV-32.

Z operaãních postupÛ byla zvolena v 10 pfiípadech parciální

laryngektomie, v 98 totální laryngektomie. U 94 pacientÛ

následovala adjuvantní RT. 8 (7%) pacientÛ tuto léãbu neby-

lo schopno dokonãit. Recidiva za dobu sledování byla veri-

fikována u 17 (16%) pacientÛ. Zemfielo celkem 33 (31%)

pacientÛ, z toho 10 (9%) v souvislosti se základním one-

mocnûním.

Do vûtve konzervativní onkologické léãby bylo zafiaze-

no 50 pacientÛ. 8 z nich bylo hodnoceno jako inoperabilní

nález, tito pacienti byli vyãlenûni ze souboru pfii následují-

cím srovnávání, protoÏe nesplÀují základní podmínku resek-

ce persistujícího tumoru v pÛvodních hranicích. Soubor pro

srovnání tvofiilo 42 pacientÛ: cT2-23; T3-12; T4-7; cN0-25;

N1-7; N2-10; st II-19; III-11; IV-12. Léãebn˘ postup nebyl

zcela jednotn˘, byly vyuÏity moÏnosti radioterapie samo-

statné (21) nebo konkomitantní a chemoterapie podané neo-

adjuvantnû (18) nebo konkomitantnû (10) s radioterapií.

K záchranné operaci bylo nutno pfiistoupit u 12 pacientÛ.

Z toho u 9 se jednalo o zákrok pro nedostateãnou léãebnou

odpovûì po neoadjuvantní chemoterapii, 3 pacienti byli ope-

rováni pro persistenci tumoru po ukonãené radioterapii. Ve

v‰ech pfiípadech se jednalo o totální laryngektomii. To zna-

mená, Ïe orgán se podafiilo zachránit u 30 pacientÛ (u 71%).

Tracheostomii bylo nutno provést celkem u 21 pacientÛ

(u 12 souãasnû s totální laryngektomií). 5 pacientÛ mûlo TS

pouze na pfiechodnou dobu (20-66 t˘dnÛ), u 4 (13%) pacien-

tÛ se zachránûn˘m hrtanem zÛstávala trvale tracheostomie.

PÛvodnû plánovanou léãbu nedokonãilo 5 (12%) pacientÛ;

3 (7%) nedosáhli podanou léãbou kompletní remise. Za dobu

sledování bylo zji‰tûno 10 (26%) recidiv nádorového one-

mocnûní. Zemfielo 18 (43%) pacientÛ, z toho 11 (26%) v sou-

vislosti s nádorem. (tab.1)

Ke srovnání obou léãebn˘ch strategií jsme vyuÏili para-

metry pfieÏití (OAS, DFI, DSS). DFI (disease free interval)

pro 5 let byl 82% pro chirurgickou a 76% pro nechirurgic-

kou vûtev, pfii srovnání jen pokroãil˘ch nádorÛ (T3-4) 76%

pro chirurgické a 58% pro nechirurgické pacienty (graf 1).

Pûtileté celkové kumulativní pfieÏití (OAS – over all survi-

val) ãinilo 59% pro chirurgickou a 49% pro nechirurgickou

vûtev; 54% a 28% pouze pro pokroãilá stádia (graf 2). Disea-

se specific survival (DSS) dosáhlo hodnot 78% (operovaní)

vs 68% (záchovn˘ protokol); 72% vs 46% pro pokroãilá stá-

dia (graf 3). (tab. 2,3)

Závûr
V˘sledky srovnávají parametry pfieÏití mezi soubory

pacientÛ léãen˘ch radikálnû chirurgicky s eventuelní adju-

vantní radioterapií se souborem pacientÛ zafiazen˘ch do tzv. záchovného protokolu. Záchovné protokoly sestávají z kombinace

chemo a radioterapie, tj. nechirurgick˘ch onkologick˘ch léãebn˘ch modalit, jejichÏ smyslem je zachování anatomick˘ch struk-
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tur i funkce nádorem postiÏeného orgánu, tj. pfiedpokládáme vy‰‰í kvalitu Ïivota pacienta po léãbû ve srovnání s pooperaãním

stavem. Základním pfiedpokladem zÛstávají rovnocenné v˘sledky léãby a pfieÏití u obou terapeutick˘ch strategií. K ovûfiení toho-

to pfiedpokladu jsme retrospektivnû zhodnotili a vzájemnû srovnávali pacienty s karcinomy hrtanu léãen˘ch obûma zpÛsoby.

Získané v˘sledky ukazují, Ïe z obou terapeutick˘ch pfiístupÛ jsme dosáhli lep‰ích léãebn˘ch v˘sledkÛ pro chirurgickou vûtev,

a to pro pûtileté celkové kumulativní pfieÏití (OAS), pro nádor specifické kumulativní pfieÏití (DSS) i pro pûtilet˘ bezpfiíznakov˘

interval (DFI). V̆ raznûj‰í jsou rozdíly pro OAS neÏ pro DFI. Rozdíly jsou patrné pfii srovnání Kaplan-Meierov˘ch kfiivek jiÏ pro

‰ir‰í soubory zahrnující nádory T2-T4; ve v‰ech pfiípadech se podstatnû zv˘razÀují pfii srovnání pouze lokálnû pokroãil˘ch nádo-

rÛ (T3,4). Na‰e v˘sledky na sledovan˘ch souborech nepotvrdily rovnocennost obou léãebn˘ch pfiístupÛ z hlediska parametrÛ pfie-

Ïití. V souvislosti se získan˘mi v˘sledky jsme si vûdomi rizika pfii retrospektivním zpracování souboru relativnû malého poãtu

pacientÛ v záchovné vûtvi (n=19 pro T3,4) a heterogenity v pouÏitém terapeutickém schématu aplikovaném v prÛbûhu sledova-

n˘ch ‰esti let. 


