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Kirurška metoda je najstarejši način zdravljenja raka glave in vratu, ki kljub hitrem razvoju 
nekirurških metod ostaja še vedno nezgrešljivi del terapevtskega pristopa. Temu botruje tudi 
razvoj novih kirurških tehnik in rekonstruktivnih metod. Kirurško zdravljenje napredovale 
rakave tvorbe v področju glave in vratu obsega izrez primarnega tumorja z varnostnim robom 
obdajajočega zdravega tkiva in izpraznitev bezgavčnih regij na vratu z že dokazanimi zasevki 
oziroma regij za katere z dovolj veliko verjetnostjo domnevamo, da se tam nahajajo zasevki 
karcinoma. Rezultati novejših študij opravičujejo celo kirurško zdravljenje oddaljenih, 
predvsem pljučnih zasevkov pri skrbno izbranih bolnikih. Japonski avtorji poročajo o 26.5% 
petletnem preživetju po izrezu pljučnih zasevkov 114 bolnikov z rakom glave in vratu (1).     
    

Kirurško zdravljenje raka grla 

Zaradi pomembne vloge grla pri tvorbi glasu, dihanju in zaščiti spodnjih dihal, je med 
kirurškimi posegi s področja onkologije glave in vratu največje število kirurških postopkov 
opisanih v zvezi z rakom grla. Dunajski kirurg Theodor Billroth je 31.12.1873 izpeljal prvo 
odstranitev celotnega grla oziroma laringektomijo. V tem obdobju so bile vpeljane tudi tako 
imenovane ohranitvene operacije na grlu, pri katerih se odstrani le tumor s pasom 
obdajajočega zdravega tkiva in tako bolj ali manj ohrani funkcije organa, vendar je šele Som 
leta 1951 podal opis moderne tehnike vertikalne parcialne laringektomije. Pri tej operaciji se 
odstranjuje del ščitastega hrustanca skupaj z rakom na nivoju glasilk, poseg je primeren za 
zgodnje karcinome v stadiju T1 in T2 brez fiksacije glasilk. Na tem področju je mednarodno 
priznana rekonstrukcija po parcialni vertikalni laringektomiji z drsečim režnjem poklopca po 
metodi profesorja Vinka Kambiča, kasneje popularizirana v ZDA s strani Tuckerja (2, 3). 
Če je karcinom zamejen na zgornjo etažo grla je primerna supraglotisna laringektomija ali 
delna horizontalna laringektomija, ki jo je prvi opisal Alonso leta 1947 kot poseg v dveh 
fazah, kar je bilo s strani Ogure leta 1957 modificirano v enofazno operacijo (4). Po tej 
operaciji je kvaliteta glasu dobra, saj sta obe glasilki ohranjeni. 
Suprakrikoidno parcialno laringektomijo, ki so jo tekom sedemdesetih let prejšnjega stoletja  
pod imenom subtotalne laringektomije široko sprejeli v Franciji, premošča vrzel med 
parcialnimi odprtimi operacijami na grlu in popolno odstranitvijo grla (5). V osemdesetih letih 
je Laccourreye standardiziral dva osnovna načina rekonstrukcije pri suprakrikoidni parcialni 
laringektomiji kot krikohioidopeksijo (CHP) in krikohioidoepiglotopeksijo (CHEP). 
Suprakrikoidna parcialna laringektomija 

Endoskopska kirurgija karcinomov grla 

Že Lynch je leta 1915 pričel z rutinskimi endoskopskimi posegi na grlu (s pristopom skozi 
usta) (6), kasneje so pri teh posegih pričeli uporabljati še mikroskop, vendar je oče sodobne 
mikrolaringoskopije bil šele Kleinsasser, ki je leta 1963 publiciral svoje prve izkušnje s tega 
področja. Vsekakor pa je bil profesor Vinko Kambič tudi v svetovnem merilu eden prvih ki so 
sledili Kleinsasserju (7). Leta 1972 sta Jako in Strong pričela s pomočjo CO2 laserja 
endoskopsko izrezovati karcinome glasilk. V začetku so številni avtorji bili zadržani do 
endoskopske metode, vendar so kasneje dokazali, da odstranitev tumorja »po koščkih« ne 
vpliva na nadzor bolezni ter preživetje. Pri endoskopskih operacijah rakavih sprememb v grlu 
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menimo, da je zadostna korenitost izreza dosežena, če je tumor odstranjen v celoti skupaj z 2 
– 3 mm obdajajočega zdravega tkiva, seveda pa je treba  v času operacije po metodi 
zaledenelega reza preveriti rob izreza. Z endoskopsko lasersko mikrokirurgijo je moč 
dolgoročno doseči da se v 80-94% karcinom grla ne ponovi, ohranitev organa pa v do 94% 
bolnikov (8).  Z endoskopsko vertikalno parcialno laringektomijo (EVPL) je možno izrezati 
glotisne karcinome v stadijih T1 in T2 in hkrati ohraniti grlo  (9). Na področju endoskopske 
supraglotisne laringektomije je do znatnega napredka prišlo po uvedbi dvoperesnega 
laringoskopa ali tako imenovanega »supraglotiskopa« (Steiner, Zeitels, Vaughan)(10).  
Poleg ohranitve grla pri endoskopski tehniki ohranjujemo tudi čutno živčno nitje ter vpetost 
grla, medtem ko se potrebi po izdelavi začasne traheostome lahko izognemo. Vse zgoraj 
našteto ima za posledico krajše bivanje v bolnišnici, boljše požiranje in ugoden vpliv na 
bolnikovo počutje ob onkoloških rezultatih ki so primerljivi z odprtimi tehnikami in 
radioterapijo. 
Na Kliniki za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo v Ljubljani v zadnjih petih 
letih izvajamo endoskopske izreze karcinomov grla in žrela v stadijih T1 in T2 s 
funkcionalnimi in onkološkimi rezultati ki so primerljivi opisanim v literaturi. Pomembna 
prednost teh operacij je, da so v primeru ponovitve bolezni še vedno odprte vse možnosti 
zdravljenja karcinoma grla. 
V novejšem času so se klasični in laserski pridružile še endoskopske tehnike z mikrodebriderji 
ter koblacija. Koblacija, pri kateri s pomočjo radiofrekvence v fiziološki raztopini ustvarimo 
stanje plazme, je postopek ki ima prednosti v smislu minimalne ali nobene škode v okolici 
tumorja, odsotnosti zoglenelosti v področju vrzeli po izrezu tumorja, z boljšo hemostazo in 
pooperativnim obvladovanjem bolečine kot pri laserju ali diatermiji (11). 
Robotsko kirurgijo so vpeljali sorazmerno pred kratkim v kirurgiji srca  in ožilja ter urologiji. 
Uporabnost robotskega sistema da Vinci v kirurgiji zgornjih dihal in prebavil je bila 
preverjena v sklopu številnih raziskav, nato pa so na ORL oddelku Pennsylvanijske univerze 
leta 2005 pri treh bolnikih z rakom grla v stadiju T2-3 naredili robotsko parcialno 
supraglotisno laringektomijo. Okrajšavo TORS (Transoral Robotic Surgery) so skovali 
Weinstein in sodelavci, pod tem pojmom razumemo kirurške posege izpeljane skozi usta z 
vsaj tremi robotskimi rokami ki omogočajo dvoročno kirurško tehniko (12). Izkazalo se je, da 
robotska endoskopska kirurgija ima tudi v področju zgornjih dihal in prebavil številne 
prednosti v primerjavi s standardno endoskopsko kirurgijo, največja pomanjkljivost metode 
pa je visoka cena aparature.  

 
Kirurgija karcinomov spodnjega žrela 

Žrelo predstavlja pomembno križišče dihalne in prebavne poti ki vsebuje bogato mrežo 
mezgovnic, zato pa tudi raki ki vzniknejo v tem področju zasevajo sorazmerno hitro in 
pogosto. Pri kirurškem zdravljenju rakov spodnjega žrela je pogosto treba v izrez vključiti del 
ali žal tudi celotno grlo, saj sta žrelo in grlo v neposrednem stiku. Klasičen primer 
ohranitvenega posega na spodnjem žrelu je izrez rakov zunanje stene piriformnega ali 
hruškastega žepa. Pri tem posegu je treba za dosego korenitosti izrezati tudi del plošče 
ščitastega hrustanca, ki je eden od štirih velikih grlnih hrustancev, vendar so rezultati v 
funkcionalnem pomenu odlični. Na Kliniki za otorinolaringologijo in cervikofacialno 
kirurgijo v Ljubljani smo v zadnjem desetletju pomembno razširili indikacije za ohranitveni 
izrez rakov spodnjega žrela, kar pomeni da na ta način operiramo tudi bolnike katerih tumorji 
segajo tudi na notranjo steno ter v konico hruškastega žepa. Na ta način ohranimo grlo brez 
ogrožanja bolnikovega preživetja. Samo po sebi se razume, da trendi opisani pri kirurgiji raka 
grla v smislu rabe endoskopskega pristopa in novejših tehnologij prisotni tudi pri raku 
spodnjega dela žrela. 

 2



Disekcije na vratu 

Znano je, da prisotnost področnih zasevkov zniža preživetje bolnikov z rakom glave in vratu 
za približno petdeset odstotkov in zato je tudi nastal koncept disekcije na vratu kot obveznega 
dela kirurškega zdravljenja teh bolnikov. Obseg kirurškega posega na vratnih bezgavkah je 
odvisen od stopnje tumorja grla oziroma žrela ter obsega zasevkov v teh bezgavkah. Leta 
1906 je George Crile opisal radikalno disekcijo ali korenito izpraznitev vratu. Ugotovil je, da 
so področni zasevki eden največjih problemov pri zdravljenju bolnikov z rakom glave in 
vratu, saj zamejen izrez zgolj prizadete bezgavke običajno ni zadoščal za obvladovanje 
bolezni. Z operacijo ki vključuje odstranitev vseh bezgavk ene strani vratu, mišice obračalke, 
akcesornega živca in notranje jugularne vene je uspel doseči 75% triletno preživetje bolnikov 
v zasevki na vratu (13), kasneje je radikalna disekcija vratu postala rutinski sestavni del 
operacij malignomov glave in vratu. Žal je posledica radikalne disekcije na vratu vedno 
ohromitev akcesornega živca z atrofijo mišic ramenskega obroča, zaradi prereza živcev 
vratnega pleteža nastaja tudi bolečinski sindrom zmrznjene rame. Zato so v šestdestih letih 
razvili modificirano korenito izpraznitev vratu, pri kateri se, če je možno, skuša ohraniti 
notranjo jugularno veno, akcesorni živec in mišico obračalko (14).  
V osemdesetih letih je stroka priznala koncept selektivne disekcije na vratu, kot posega za 
odstranjevanje bezgavk, maščevja in ovojnic le tistih onkoloških področij vratu, v katerih 
glede na lokalizacijo in razsežnost primarnega tumorja pričakujemo prikrite zasevke z 
verjetnostjo večjo kot 15 - 20%. Vpeljano najprej le v pri bolnikih brez tipnih bezgavk na 
vratu, se dandanes selektivno disekcijo na vratu izvaja tudi v primeru očitnih oziroma 
napredovalih področnih zasevkov stadija N2 (15). Najbolj običajna selektivna disekcija v 
onkološki kirurgiji grla in žrela je lateralna disekcija, pri kateri odstranjujemo maščevje, 
bezgavke in ovojnice onkoloških vratnih področij 2, 3 in 4.  
V novejšem času se v nekaterih centrih skušajo izogniti standardni disekciji na vratu v vseh 
primerih pri katerih je možen endoskopski izrez primarnega tumorja. Opustitev disekcije 
utemeljujejo na zanesljivosti diagnostike stanja vratnih bezgavk z ultrazvočno vodeno 
aspiracijsko biopsijo (16), ali s kirurgijo varovalne bezgavke (17). Mnenja o tej praksi so še 
deljena. 

Rekonstruktivna kirurgija po izrezih malignih tumorjev grla in žrela 

Kadar po izrezu primarne rakave tvorbe glave in vratu ali zasevkov na vratu nastane vrzel ki 
je nezdružljiva s sprejemljivim videzom ali funkcijo, je potrebna rekonstrukcija z vezanim ali 
oddaljenim drobnožilnim režnjem. Leta 1965 je Bakamjian opisal deltopektoralni reženj iz 
kože in ovojnice prsnega koša spredaj, ki so ga nato skoraj dve desetletji najpogosteje 
uporabljali pri rekonstrukciji večjih vrzeli področja glave in vratu (18). Z uvedbo 
Ariyanovega vezanega mišično kožnega režnja velike prsne mišice je postala izvedljiva 
rekonstrukcija v skupni seji z izrezom tumorja (19), razvoj drobnožilne kirurgije pa je 
omogočil prenos režnjev poljubne velikosti in sestave z oddaljenih odvzemnih mest. Kljub 
nadaljnjemu razmahu drobnožilne kirurgije imajo vezani režnji zaradi svoje zanesljivosti še 
vedno zelo pomembno vlogo v kirurgiji malignomov glave in vratu, še posebej po obsevanju 
in pri bolnikih s pridruženimi boleznimi.  

Rešilna kirurgija raka grla in žrela 

Rešilno kirurgijo raka grla in žrela  predstavljajo kirurški posegi za odstranjevanje ponovnega 
lokalnega ali področnega vznika bolezni po predhodnem zdravljenju ne glede na njegovo 
obliko. V času, ko primarno zdravljenje z obsevanjem in kemoterapijo napredovalega raka 
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glave in vratu z namenom ohranitve organov postaja običajno, narašča tudi pomen rešilne 
kirurgije na tem področju. Ker najpogosteje gre za stanja po obsevanju, je rešilna kirurgija 
zahtevnejša od primarne in v pooperativnem obdobju pogosteje prihaja do komplikacij. Pri 
teh operacijah je velikokrat potrebno poleg grla in dela žrela odstraniti tudi celoten jezik, kar 
onemogoča običajno prehranjevanje in govorno rehabilitacijo. Vse zgoraj omenjeno, pa tudi 
pogoste spremljajoče bolezni in verjetnost da se bolezen znova ponovi je treba upoštevati pri 
odločanju če in na kakšen način se bomo lotili rešilne operacije. O vseh aspektih takšnega 
zdravljenja se moramo pogovoriti z bolnikom in ugotoviti, če si ta želi poseg ki v dokaj 
visokem odstotku ne bo zajezil bolezni, vendar potek le-te pogosto le začasno ustavil, ob 
možnosti, da zaradi pooperativnih komplikacij kvaliteta življenja ne bo boljša ampak celo 
slabša kot brez operacije. Čeprav je več kot očitno da z rešilno kirurgijo pri visokem odstotku 
bolnikov ne moremo doseči ozdravljenja ali izboljšanja kvalitete življenja, je po naših in tudi 
tujih izkušnjah tovrstna kirurgija vendar smiselna. Avtorji iz Miamija poročajo o rezultatih 
metaanalize v katero so vključili 1080 bolnikov po rešilni kirurgiji rakov glave in vratu  z 
39% petletnim preživetjem (20). 

                           Pogled v prihodnost  

Razvoj medicine je omogočil transplantacije že vseh pomembnih notranjih organov, leta 1998 
je ameriški kirurg Marshal Strome izpeljal prvo uspešno transplantacijo grla (21). Kljub 
novim uspešnim transplantacijam celo grla skupaj ščitnico in sapnikom, je očitno, da problem 
dihanja oziroma funkcije transplantiranega grla še ni rešen. Po mnenju delovnega telesa za 
transplantacijo grla Kraljevskega društva kirurgov Anglije žal bolniki po laringektomiji zaradi 
raka niso primerni kandidati za transplantacijo grla, ne nazadnje tudi zaradi terapije proti 
zavrnitvi organa ki lahko pripelje tudi do ponovitve bolezni. Nekaj upanja na tem področju 
nudi tehnologija matičnih celic, saj so že junija lani opravili prvo vsaditev spodnjega dela grla 
in sapnika iz umetne snovi, ki je bila z matičnimi celicami iz kostnega mozga obdana v 
posebnem reaktorju. Operacijo so  izpeljali pri dveh bolnikih v Krasnodaru, Rusija, pod 
vodstvom Paola Macchiarinija iz Inštituta Karolinska (Stockholm, Švedska). 
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