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STRESZCZENIE:    Cel: Ocena czułości i swoistości wideolaryngostroboskopii (LVS) w diagnostyce różnicowej zmian przednowotworo-
wych i złośliwych błony śluzowej krtani. 

  Materiał i metody: U 175 pacjentów (128 mężczyzn i 47 kobiet), w wieku od 19-88 lat, średnia wieku 61.5, którzy zostali 
przyjęci do Kliniki z rozpoznaniem zmian przednowotworowych błony śluzowej krtani (leukoplakia, przewlekłe prze-
rostowe zmiany zapalne) oraz pogrubieniem lub obecnością guza fałdu głosowego wykonano badanie LVS przed pla-
nowanym zabiegiem mikrochirurgii krtani. Badanie VLS uwzględniało ocenę: lokalizacji zmiany, ruchomości fałdów 
głosowych, przesunięcia brzeżnego, zwarcia fonacyjnego, amplitudy i symetrii wibracji. W ocenie zastosowano skalę 
punktową dla poszczególnych parametrów funkcjonalnych. Zakres skali wynosił od 0 do 14. Zmianę głośni kwalifiko-
wano jako złośliwą, gdy w LVS upośledzała ruchomość fałdu głosowego i/lub powodowała brak przesunięcia brzeżne-
go. Ograniczone przesunięcie brzeżne w LVS kwalifikowało zmianę jako dysplastyczną. Wyniki porównano z ostatecz-
nym badaniem histopatologicznym i wyliczono czułość, swoistość, dokładność, pozytywną (PPV) i negatywną (NPV) 
wartość predykcyjną metody. 

  Wyniki: Na podstawie badania histopatologicznego zmiany łagodne (prawidłowa lub zapalnie zmieniona błona ślu-
zowa) stanowiły 20% rozpoznań, zmiany przerostowe hiper – i parakeratoza 28%, dysplazja małego i średniego stop-
nia stanowiły 10 %, a zmiany złośliwe (dysplazja dużego stopnia, rak przedinwazyjny, rak inwazyjny) rozpoznano u 
42% chorych. Sumaryczny średni wynik oceny LVS wyniósł 4.5 oraz 8.0, odpowiednio dla zmian łagodnych i złośli-
wych. Czułość, swoistość, dokładność, PPV i NPV badania LVS w wykrywaniu zmian złośliwych wyniosły odpowiednio 
95.6%, 23.8%, 61.1%, 57.6% and 83.3% .Natomiast w wykrywaniu zarówno zmian dysplastycznych, jak i złośliwych 
wyniosły odpowiednio 90.7%, 31.4%, 78.9%, 84.1% and 45.8%. 

  Wnioski: Ze względu na dużą czułość LVS w wykrywaniu zmian przednowotworowych i złośliwych metoda ta stanowi 
bardzo dobre narzędzie do diagnostyki przesiewowej zmian patologicznych w krtani. 

SŁOWA KLUCZOWE:   wideolaryngostroboskopia, zmiany przednowotworowe, głośnia, rak głośni

ABSTRACT:   Objective: To assess the sensitivity and specificity of laryngovideostroboscopy (LVS) in the diagnosis of precancerous 
and malignant lesions of the vocal folds. 
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WPROWADZENIE 

Większość zmian łagodnych i przednowotworowych krtani 
jest zlokalizowana na fałdach głosowych, a niemal połowa no-
wotworów złośliwych krtani dotyczy głośni. Zgłaszane przez 
pacjentów dolegliwości oraz czynniki ryzyka dla zmian łagod-
nych, przednowotworowych i złośliwych są bardzo podobne 
i nie pozwalają na ich zróżnicowanie kliniczne [1]. Często ob-
serwowana jest u pacjentów progresja zmian łagodnych do 
przednowotworowych i złośliwych. Rozpoznanie i różnico-
wanie zmian łagodnych od przednowotworowych, a przedno-
wotworowych od inwazyjnych, na etapie diagnozy klinicznej 
umożliwiłoby planowanie radykalnego leczenia przy pierw-
szym zabiegu direktoskopii. Endoskopowe badanie krtani jest 
obecnie standardem postępowania u osób z patologią krtani 
(fot. 1). Ze względu na budowę fałdów głosowych i unikalny 
mechanizm drgań fonacyjnych, w przypadku patologii głośni 
konieczna jest ocena wibracji w badaniu stroboskopowym. 
Pierwsze stroboskopowe badanie krtani zostało wykonane 
w 1878 roku przez Oertela [2]. Przedstawiony w stroboskopii 
obraz jest jednak pozornym odzwierciedleniem drgań fałdów 
głosowych dostosowanym do możliwości rejestracji rucho-
mych obrazów przez ludzką siatkówkę (5 ruchów na sekundę). 
Rzeczywista częstotliwość drgań fałdów głosowych wynosi 
u kobiet ok. 256 Hz i ok. 120 Hz u mężczyzn. 

MATERIAŁ I METODY

Do badania włączono 175 chorych (47 kobiet, 128 mężczyzn) 
w wieku od 19 do 88 lat (średnia wieku 61,5) skierowanych 

Tab. I. Dane demograficzne i kliniczne badanej grupy.

Liczba wszystkich chorych; K/M 175; (47 K, 128 M)

Kobiety; średnia wieku; zakres 60,7±10,5; 62 (35–82)

Mężczyźni; średnia wieku; zakres 61,8±11,0; 62,5 (19–88)

Rozpoznania kliniczne wśród chorych

Guz fałdu głosowego 76

leukoplakia 45

zmiany przerostowe 39

brodawczaki 10

podejrzenie wznowy, stan po RTH 5

Tab. II.  Funkcjonalna ocena wideolaryngostroboskopii (LVS) z zastosowaniem 
skali punktowej.

Ruchomość 
fałdów 
głosowych

prawy prawidłowa – 0 ograniczona – 1 brak – 2

lewy prawidłowa – 0 ograniczona – 1 brak – 2

Przesunięcie 
brzeżne

prawy obecne – 0 ograniczone – 1 brak – 2

lewy obecne – 0 ograniczone – 1 brak – 2

Zwarcie 
fonacyjne

podłużne – 0 niedomykal-
ność tył – 0

niedomykal-
ności inne – 1

Wibracje 
fałdów 
głosowych

jednoczaso-
we – 0

niejednoczasowe – 1

Amplituda 
wibracji
fałdów 
głosowych

prawy prawidłowa – 0 zmniejszona 
– 1

brak – 2 

lewy prawidłowa – 0 zmniejszona 
– 1

brak – 2 

  Material and methods: In 175 patients (128 men and 47 women), aged 19-88 years, mean age 61.5, who were admit-
ted to the clinic with diagnosed premalignant conditions of vocal fold mucosa (leukoplakia, chronic hypertrophic in-
flammatory lesions) and thickening or tumor on the vocal fold, there was performed LVS before the laryngeal micro-
surgery. The LVS study included: localization of the leasion, mobility of the vocal fold, mucosal wave, shape of glottis 
clousure, amplitude and symmetry of vocal fold vibration. In the evaluation, a point scale was applied for the individ-
ual functional parameters. The scale ranged from 0 to 14. Patients with impaired vocal fold motion or absent mucosal 
wave were positive on LVS for malignant lesions. Those with limitted mucosal wave were positive on LVS for dysplastic 
lesions. The results were compared with the final histopathological examination and the sensitivity, specificity, accu-
racy, positive (PPV) and negative (NPV) predictive value were calculated. 

  Results: On the basis of histopathological examination, benign lesions (normal or inflammatory mucosa) accounted 
for 20% of diagnoses, hypertrophy and parakeratosis for 28%, low and middle grade dysplasia accounted for 10% and 
malignant lesions (high-grade dysplasia, pre-invasive cancer, Invasive cancer) was diagnosed in 42% of patients. The 
overall mean score for LVS was 4.5 and 8.0, respectively for benign and malignant lesions. Sensitivity, specificity, accu-
racy, PPV and NPV of LVS in detecting malignant lesions were respectively - 95.6%, 23.8%, 61.1%, 57.6% and 83.3% and 
in detecting both premalignant and malignant lesions were respectively – 90.7%, 31.4%, 78.9%, 84.1% and 45.8%. 

  Conclusions: Because of the high sensitivity of LVS in detecting precancerous and malignant lesions, this method is a 
very good tool for screening of pathology within the larynx.

KEYWORDS:  laryngovideostroboscopy, precancerous lesions, larynx, glottis, early glottic cancer
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do kliniki na zabieg direktoskopii lub mikrochirurgii krta-
ni z powodu wstępnej  diagnozy klinicznej zmian przedno-
wotworowych lub złośliwych w obrębie głośni. Kryteriami 
wyłączenia z badania były: rozpoznanie zmian łagodnych 
fałdów głosowych (obrzęki Reinke, polipy, guzki, torbiele), 
guz upośledzający ruchomość fałdu głosowego na podsta-
wie badania laryngoskopowego przy użyciu lusterka. Wśród 
zakwalifikowanych do badania pacjentów 76 z nich miało 
rozpoznanie kliniczne guza fałdu głosowego, 45 – leukopla-
kię, 34 – zmiany przerostowe fałdów głosowych, 10 – bro-
dawczaki, a u 5 chorych podejrzewano wznowę raka głośni 
po radioterapii (tab. 1).

MATERIAŁ I METODY

U wszystkich pacjentów przedoperacyjnie została wykonana 
ocena wideolaryngostroboskopowa (LVS - laryngovideostrobo-
scopy) (Xion Endo STROB E, Berlin, Germany) uwzględniająca 
ocenę ruchomości fałdów głosowych, obecność przesunięcia 
brzeżnego, typ zwarcia fonacyjnego, symetrię i amplitudę wi-
bracji. Badania wykonywane były przez dwie osoby z dużym 
doświadczeniem w ocenie stroboskopowej. Zmianę klasyfi-
kowano jako przednowotworową (oczekując wyniku histo-
patologicznego dysplazji małego lub średniego stopnia), gdy 
w badaniu LVS stwierdzano jedynie ograniczenie przesunię-
cia brzeżnego. Jako kryterium rozpoznania złośliwej zmiany 
głośni w ocenie funkcjonalnej głośni przyjęto upośledzenie 

ruchomości fałdu głosowego lub nieobecność przesunięcia 
brzeżnego. Na potrzeby badania ocena poszczególnych funk-
cji wykonywana była w skali punktowej wzorowanej na ocenie 
zaproponowanej przez Europejskie Towarzystwo Laryngolo-
giczne [3]. Sposób oceny punktowej czynności fałdów głoso-
wych przedstawiono w tabeli 2. Skala zakresu wyniku bada-
nia wynosiła od 0 dla pacjentów z prawidłową funkcjonalną 
oceną głośni do 14 – u chorych z obustronnym maksymalnym 
upośledzeniem ocenianych parametrów. Ostateczna diagnoza 
ustalana była na podstawie wyniku badania histopatologicz-
nego usuniętych zmian. 

Analiza statystyczna wykonana została przy użyciu oprogramo-
wania Statistica12 package StatSoft, Dell Statistica Partner. Oce-
niono czułość, swoistość, dokładność, dodatnią (PPV) i ujemną 
(NPV) wartość predykcyjną funkcjonalnej oceny głośni w ba-
daniu wideolaryngostroboskopowym przy różnicowaniu zmian 
złośliwych. Wartość p<0,05 uznano za istotną statystycznie. 
Zmienne ciągłe zostały porównane nieparametrycznym testem 
ANOVA Friedman oraz testem par Wilcoxona z poprawkami 
Bonferroniego (p=0,017). Test Kruskal-Wallisa zastosowano do 
porównania zmiennych z rozkładem nienormalym.

WYNIKI

W badanej grupie chorych na podstawie badania histopatolo-
gicznego u 13 chorych (7,4%) rozpoznano prawidłową błonę 

Tab. III. Wyniki procentowe oceny przesunięcia brzeżnego w (LVS) w odniesieniu do ostatecznego rozpoznania histopatologicznego wśród wszystkich chorych (n=175).

[%] PRAWIDŁOWA 
BŁONA 
ŚLUZOWA
N=13

ZMIANY 
ZAPALNE
N=23

ZMIANY 
PRZEROSTOWE 
N=49

DYSPLAZJA 
ŁAGODNA 
N=8

DYSPLAZJA 
ŚREDNIEGO 
STOPNIA
N=10

DYSPLAZJA 
DUŻEGO 
STOPNIA
N=12

RAK 
PRZEDINWAZYJNY
N=11

RAK INWAZYJNY
N=49

Przesunięcie brzeżne

Obecne (%) 61,5 47 36,7 45  30 33,4 18,2 13,5

Ograniczone (%) 19,2 33,5 26,5 20 18,8 12,5 36,4 18,4

Nieobecne (%) 15,4 13 18,4 10 31,3 29,2 18,2 47,8

Brak możliwości 
oceny (%)

3,9 6,5 18,4 25 19,9 24,9 27,2 20,3

Tab. IV. Wyniki punktowej skali LVS dla poszczególnych rozpoznań histopatologicznych dla grupy 143 pacjentów.

  prawidłowa zmiany 
zapalne

zmiany 
przerostowe 

dysplazja 
łagodna

dysplazja 
średnia

dysplazja 
dużego 
stopnia

rak przedin-
wazyjny

rak inwazyjny

LVS Średnia ± OS 4,5
±2,9

4,7
±3,0

5,2
±2,7

6,3
±3,6

6,8
±3,2

8,3
±3,0

7,3
±1,9

8,0
±2,3

LVS mediana 4 5 5 6,5 6,5 7,5 7 8

LVS zakres 0–9 0–10 0–10 0–11 2–12 3–12 4–10 1–12



WWW.OTOLARYNGOLOGYPL.COM16

artykuł oryginalny / original article

głosowych, stwierdzonej we wstępnej ocenie w badaniu lu-
sterkiem, na podstawie badania wideostroboskopowego u 2 
chorych zauważono ograniczoną ruchomość fałdu głosowego. 
Niestety u 32 spośród 175 chorych (18%) ocena funkcji fałdów 
głosowych w badaniu wideostroboskopowym była niemożli-
wa ze względu na obecność mechanizmów kompensacyjnych 

śluzową w obrębie zmian, u 23 (13,1%) – zmiany zapalne bło-
ny śluzowej, u 49 (28%) – zmiany przerostowe (hiper- i pa-
rakeratoza), u 8 (4,5%) – dysplazję małego stopnia, u 10 (6%) 
– dysplazję średniego stopnia, u 12 (7%) – dysplazję dużego 
stopnia, u 11 (6,3%) raka przedinwazyjnego oraz u 49 (28%) 
raka inwazyjnego. Pomimo prawidłowej ruchomości fałdów 

Ryc. 1.  Obrazy wideolaryngoskopowe różnych patologii głośni (rozpoznania histopatologiczne): 1a parakeratoza, 1b – dysplazja średniego stopnia, 1c – rak inwazyjny, 1d – 
hiperplazja, obrzęk podścieliska.

A

C

B

D
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Na podstawie zastosowanej skali punktowej do oceny badania wi-
deolaryngostroboskopowego, wśród 143 chorych z prawidłowymi 
warunkami do oceny drgań fałdów głosowych zaobserwowano 
znacznie wyższe wartości sumarycznej punktacji dla zmian dys-
plastycznych i raków (6,3 –8,3) w porównaniu do zmian łagod-
nych (4,5–5,2) (tab. 4). Stosując wykresy krzywych ROC w celu 
wyboru wartości progowej dla punktacji LVS, przy optymalnych 
parametrach czułości i swoistości uzyskaliśmy punkt odcięcia 
dla wartości 3 w stosowanej skali dla różnicowania zmian łagod-
nych od przednowotworowych oraz punkt odcięcia dla warto-
ści 6 przy różnicowaniu zmian przednowotworowych od złośli-
wych (ryc. 2 i 3).

DYSKUSJA

Arens i wsp. wykazali, że grubość błony śluzowej fałdu głoso-
wego różni się i wzrasta w zależności od jej stanu: prawidłowy 
nabłonek – 147 μm, dysplazja małego stopnia – 258 μm, dys-
plazja średniego stopnia – 301 μm, rak in situ – 445 μm, rak 
inwazyjny – 974 μm [4]. Zmieniona grubość nabłonka fałdu 
głosowego, powodując wzrost jego masy, wpływa na zabu-
rzenia drgań fonacyjnych fałdu głosowego. W prezentowanej 
pracy wykazano znacznie wyższy odsetek braku przesunię-
cia brzeżnego u chorych z rakiem inwazyjnym głośni (48%) 

w krtani, takich jak np. fonacja fałdami przedsionka. W tej 
grupie pacjentów ocena przesunięcia brzeżnego, symetrii i am-
plitudy drgań była niemożliwa. Odsetek chorych, u których 
nie udało się wykonać dokładnej oceny wideostroboskopowej 
był znacznie wyższy wśród chorych z rozpoznaniem zmian 
o charakterze dysplazji (20–25%) oraz raka przedinwazyjne-
go i inwazyjnego (20–27%) w porównaniu do pacjentów ze 
zmianami łagodnymi (4–18%). Zależności te pokazuje tabe-
la 3. Wśród pozostałych chorych prawidłowe przesunięcie 
brzeżne stwierdzano znacznie częściej u osób ze zmianami 
łagodnymi (37–61%) niż w grupie z dysplazją (30–45%) i ra-
kiem (18–23%). Natomiast odsetek chorych, u których roz-
poznano brak przesunięcia brzeżnego był najwyższy wśród 
pacjentów z rakiem inwazyjnym 48% oraz u chorych z dys-
plazją średniego i dużego stopnia (29–31%).

Czułość LVS w wykrywaniu zmian o charakterze dysplazji 
i raka złośliwego wyniosła 90,7%, a swoistość 31,4%. Do-
kładność metody wyniosła 78,9%, a pozytywna i negatywna 
wartość predykcyjna odpowiednio 84,1% i 45,8%. 

Czułość LVS w wykrywaniu tylko zmian o charakterze złośli-
wym wyniosła 95,6%, a swoistość 23,8%. Dokładność metody 
wyniosła 61,1%, a pozytywna i negatywna wartość predykcyj-
na odpowiednio 57,6% i 83,3%. 

Ryc. 2.  Wykres ROC gr1 (łagodne zmiany) vs gr2 (przednowotworowe zmiany) - 
ROC curve gr1 (benign lesions) vs gr2 (premalignant lesions)

Ryc. 3.  Wykres ROC gr2 ( zmiany przednowotworowe) vs gr3 ( zmiany złośliwe) - 
ROC curve gr2 (premalignant lesions) vs gr3 (malignant lesions)
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cjonalny po zabiegach chordektomii typu I i II, inny po bardziej 
radykalnej chordektomii typu III, po której nie spodziewamy 
się drgań fonacyjnych w obrębie blizny. Również wcześniejsza 
radioterapia obejmująca krtań będzie upośledzała prawidłową 
budowę histologiczną poszczególnych warstw fałdu głosowe-
go, powodując zaburzenia ich drgań. Prezentowane wyniki nie 
uwzględniają wpływu oceny morfologicznej zmiany na posta-
wienie diagnozy, która na pewno jest również istotnym czynni-
kiem. W przeprowadzonym badaniu interesowało nas jednak, 
jaki wpływ na rozpoznanie w przypadku podejrzanych zmian 
organicznych głośni ma ocena funkcjonalna drgań fałdów gło-
sowych. Wstępne wyniki takiej oceny przy zastosowaniu za-
proponowanej skali punktowej wydają się bardzo interesujące.

WNIOSKI

• Badanie wideolaryngoskopowe jest bardzo czułym 
badaniem w wykrywaniu patologii fałdów głosowych 
i może być stosowane jako metoda przesiewowa.

• Niestety ocena funkcjonalna drgań fałdów głosowych 
jest mało specyficzna i nie pozwala na precyzyjne 
różnicowanie zmian łagodnych od złośliwych.

• Zaproponowana w badaniu skala punktowa może 
być pomocna w porównywaniu wyników badania  
wideolaryngostroboskopowego w patologiach 
organicznych krtani.

oraz dysplazją średniego (31%) i dużego stopnia (29%) w po-
równaniu ze zmianami łagodnymi (13–15%). Djukic i wsp. 
prezentują podobne wyniki braku przesunięcia brzeżnego 
w zmianach przednowotworowych i złośliwych krtani: 15% 
dla pacjentów ze zmianami przerostowymi, 38,5% przy  dys-
plazji średniego stopnia i 54,5% w dysplazji ciężkiego stopnia 
[5]. Uzyskana w prezentowanej pracy wysoka czułość bada-
nia wideolaryngostroboskopowego potwierdza, że metoda 
ta prawidłowo diagnozuje wczesnego raka u 95,6% chorych, 
jednak uzyskana niska swoistość metody wskazuje, że tylko 
u 23,8% badanej populacji został on prawidłowo wykluczony. 
Dostępne w literaturze prace przedstawiają również wysoką 
czułość wideolayngostroboskopii w identyfikowaniu zmian 
złośliwych – od 86% do 100% [6–10]. Rozbieżne są dane do-
tyczące swoistości metody w prezentowanych badaniach od 
7% do 93% [6–10].

Negatywnym czynnikiem, który ogranicza możliwość rzetelnego 
wykorzystania oceny czynnościowej  w badaniu wideolaryngo-
stroboskopowym dla celów różnicowania zmian złośliwych od 
przednowotworowych, jest występowanie w tej grupie chorych 
mechanizmów kompensacyjnych w krtani i tworzenie zwarcia 
i drgań w obrębie jej wyżej położonych struktur. Wówczas oce-
na czynności fałdów głosowych staje się niemożliwa. Kolejny 
problem w ocenie czynnościowej krtani powstaje u chorych po 
uprzednich zabiegach mikrochirurgii krtani z resekcją nabłonka 
i głębszych warstw fałdu głosowego. Inny będzie wynik funk-
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