
doi: 10.5604/01.3001.0013.2309 www.otolaryngologypl.com12

oryginalny artykuł / original article

Porównawcza ocena wartości diagnostycznej 
biopsji wycinkowej i badania NBI u chorych 
z nowotworami gardła dolnego i krtani
Comparative evaluation of the diagnostic value of biopsy 
and NBI endoscopy in patients with cancer of the 
hypopharynx and larynx

Magdalena WacławekBDE, Jarosław MiłońskiCF, Jurek OlszewskiA

Klinika Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii, II Katedry Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego 
w Łodzi; Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. n. med. J. Olszewski

Article history: Received: 31.05.2019 Accepted: 04.06.2019 Published: 12.06.2019

StreSzczenie:    Wstęp: Obiecującą metodą wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi wydaje się być nowoczesna endoskopia 
z wykorzystaniem wąskiej wiązki światła NBI (Narrow Band Imaging). W porównaniu do standardowej endoskopii z użyciem 
białego światła endoskopia z wykorzystaniem NBI daje nam wgląd w procesy neoangiogenezy błony śluzowej i podśluzowej 
obserwowanych patologii. Celem pracy była ocena wartości diagnostycznej biopsji wycinkowej i badania NBI u chorych 
z nowotworami krtani i gardła dolnego.

  Materiał i metody: Badanie przeprowadzono u 100 osób hospitalizowanych w Klinice Otolaryngologii, Onkologii 
Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi, u których planowano 
przeprowadzić zabieg operacyjnego usunięcia bądź biopsji chirurgicznej zmian przerostowych gardła dolnego lub krtani. 
Pacjentom wykonano badania: podmiotowe, przedmiotowe, laryngologiczne, endoskopowe z wykorzystaniem wąskiej 
wiązki światła (NBI) oraz histopatologiczne podejrzanych zmian rozrostowych. Unaczynienie opisywanych zmian było 
oceniane według kryteriów skali Ni. W kolejnym etapie porównano wynik badania endoskopowego (typu unaczynienia 
według skali Ni) z wynikiem badania histopatologicznego. Uzyskane dane poddano analizie statystycznej.

  Wyniki badań: Czułość endoskopii z wykorzystaniem wąskiej wiązki światła NBI w wykrywaniu nowotworów o charakterze 
złośliwym u chorych ze zmianami przerostowymi w obrębie gardła dolnego i krtani wynosi 90,48%, swoistość – 91,14%, 
pozytywna wartość predykcyjna – 73,08%, negatywna wartość predykcyjna – 97,30%.

  Wnioski: Endoskopia z wykorzystaniem wąskiej wiązki światła jest nowoczesną metodą obrazowania, zwiększającą 
potencjał diagnostyczny endoskopii we wczesnym wykrywaniu zmian nowotworowych w obrębie gardła dolnego i krtani.

SłoWa kluczoWe: NBI, rak gardła dolnego, rak krtani

abStract:   introduction: Novel endoscopic technique – Narrow Band Imaging (NBI) seems to be a promising method for an early 
detection of neoplastic lesions of the upper aerodigestive tract. Compared to white light endoscopy, NBI improves the 
visualisation of the mucosal and submucosal microvascular patterns of observed pathologies. The aim of the study was to 
evaluate the diagnostic value of biopsy and NBI in patients with cancer of the larynx and hypopharynx.

  Material and methods: The study was conducted in 100 adult subjects hospitalized in the Clinic of Otolaryngology, 
Laryngological Oncology, Audiology and Phoniatrics of Military Medical Academy University Teaching Hospital in Lodz, 
who were planned for surgical procedures for excision or surgical biopsy of pathological lesions of the hypopharynx or 
larynx. The following examinations were performed: subjective and objective, otorhinolaryngological, NBI endoscopy 
and histopathological assessment of suspicious lesions. The microvascular pattern of observed lesions was assessed 
according to the Ni scale criteria. The next stage of the study was to compare the endoscopic examination results (type 
of vascular pattern according to the Ni scale) with the histopathological result. The obtained results were subjected to 
statistical analysis.

  results: The sensitivity of NBI endoscopy in detection of malignant neoplasms in patients with hypopharynx and larynx 
lesions is 90.48%, specificity – 91.14%, positive predictive value – 73.08%, negative predictive value – 97.30%.
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WStęp

Nowotwory głowy i szyi pozostają wciąż aktualnym problemem, 
a zarazem wyzwaniem diagnostyczno-terapeutycznym. Na świe-
cie rozpoznaje się powyżej 850 tysięcy nowotworów tej okolicy 
rocznie. Najwięcej, ponad 350 tysięcy zachorowań dotyczy jamy 
ustnej oraz warg. Na kolejnych miejscach są: krtań, nosogardło, 
część ustna gardła, część krtaniowa gardła oraz nowotwory ślinia-
nek [1]. W Europie uśredniony współczynnik zachorowalności na 
nowotwory głowy i szyi wynosi 10,8/100 000 osób [2]. Pomimo 
propagowania zdrowego trybu życia współczynnik zachorowal-
ności utrzymuje się na podobnym poziomie. W krajach wysoko-
rozwiniętych obserwuje się zmianę profilu pacjenta – coraz więk-
szy odsetek chorych stanowią ludzie młodzi, często znajdujący się 
w wieku rozrodczym [3]. Jest to spowodowane większą ilością za-
każeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), który według naj-
nowszych doniesień jest trzecią najczęstszą przyczyną powstawania 
transformacji nowotworowej w tkankach głowy i szyi zwłaszcza 
w obrębie gardła środkowego [4].

Objawy nowotworów głowy i szyi są niecharakterystyczne i często 
mało niepokojące dla pacjentów, aby wcześnie zgłosić się do lekarza. 
Późne rozpoznania zmian złośliwych przekładają się na niekorzyst-
ne rokowania. Wczesna diagnostyka tych zmian mogłaby zmienić 
niepomyślne statystki dotyczące leczenia nowotworów głowy i szyi.

Jednymi z chętniej stosowanych metod diagnostycznych w prak-
tyce otolaryngologicznej są badania endoskopowe. W czasie bada-
nia lekarz może łatwo ocenić umiejscowienie podejrzanej zmiany 
oraz jej relację w stosunku do poszczególnych struktur anatomicz-
nych. Dodatkowych informacji o charakterze podejrzanych zmian 
dostarcza endoskopia z wykorzystaniem wąskiej wiązki światła 
(Narrow Band Imaging – NBI). 

Dzięki niej możemy prześledzić przebieg unaczynienia opisy-
wanej zmiany oraz jej umiejscowienie w obrębie podejrzanego 
obszaru (np. obrzękniętej, zmienionej błony śluzowej), a tym sa-
mym określić czy zmiana może mieć charakter złośliwy [5]. Tra-
dycyjna endoskopia sprawdza się w rozpoznawaniu typowych, 
często zaawansowanych zmian patologicznych w obrębie błon 
śluzowych jamy ustnej, gardła, krtani, jednak wykazuje ograni-
czenia w stosunku do powierzchownych, małych zmian o cha-
rakterze nowotworowym [6].

Endoskopia z wykorzystaniem wąskiej wiązki światła oparta jest 
na modyfikacji spektralnych właściwości wiązki fali z wykorzy-
staniem specjalnego filtra umieszczonego w systemie optycznym. 
Filtr ten wybiórczo przepuszcza światło zielone, niebieskie uzy-
skując wiązki o długości fal 400–430 nm (docelowo 415 nm) oraz 
525–555 nm (docelowo 540 nm) [7, 8]. Im dłuższa długość fali, 
tym głębsza penetracja w głąb tkanek.

Wygląd podejrzanej zmiany różni się w zależności od tego czy ba-
damy ją w świetle białym czy NBI (Ryc. 1.). W pierwszej kolejności 
należy ocenić wielkość zmiany oraz jej lokalizację, co można uczy-
nić w czasie endoskopii z użyciem światła białego. Po włączeniu 
światła NBI skupiamy się już tylko na analizie wyglądu i przebiegu 
naczyń krwionośnych, a także widocznym marginesie zmiany [9]. 

Fala o długości 415 nm penetruje do naczyń włosowatych bło-
ny śluzowej, kontrastując je na brązowawy kolor, natomiast fala 
o długości 540 nm do naczyń błony podśluzowej, zabarwiając je 
na cyjanowy (sinoniebieski) kolor [10]. Ponadto, dzięki wykorzy-
staniu technologii High Definition Television (HDTV), w którą 
zaopatrzone są kamery niektórych endoskopów, jesteśmy w sta-
nie uzyskać obraz o wysokiej rozdzielczości ok. 4 razy lepszy niż 
w standardowej endoskopii [11].

Wygląd zmian określanych jako złośliwe za pomocą obrazowania wą-
ską wiązką światła opisywany jest jako obecność dobrze ograniczonych 
ciemnych obszarów, zawierających miejsca wzmożonej neowaskulary-
zacji z nieregularnie „poskręcanymi” naczyniami [12]. Przyjmuje się, że 
obecność przynajmniej jednego hipertroficznego naczynia układającego 
się w kształt małych pętli lub nagle urywającego się w bliskim sąsiedz-
twie podejrzanej zmiany jest wskaźnikiem złośliwości [13]. 

Aby uporządkować te dość subiektywne obrazy Ni i wsp. [14] stwo-
rzyli klasyfikację zmian na podstawie przeprowadzonych przez sie-
bie badań na 104 podejrzanych ogniskach zlokalizowanych w krta-
ni. Porównywano obraz zmiany uzyskany za pomocą endoskopii 
z wykorzystaniem NBI z wynikiem badania histopatologicznego. 
Na tej podstawie wyróżniono pięć typów zmian:

•	 I typ – spotykany przede wszystkim w łagodnych zmianach 
(polipach) – zmiany pod postacią nieprawidłowych naczyń 
krwionośnych są niemalże niezauważalne;

•	 II typ – obserwuje się powiększenie skośnych i drzewiasto 
rozgałęzionych naczyń, które jest zwykle łatwo zauważalne;

•	 III typ - pojawia się w nim przerost komórek 
płaskonabłonkowych, który częściowo uniemożliwia ocenę 
architektury naczyń;

•	 IV typ – nieprawidłowe śródnabłonkowe pętle kapilarne 
są tutaj łatwo rozpoznawalne, ale charakteryzują 
się uporządkowanym, regularnym obrazem, z niską 
densyjnością. Diagnoza wyżej opisanych zmian obejmuje 
zarówno płaskonabłonkową hiperplazję, jak i dysplazję 
niskiego oraz wysokiego stopnia;

•	 V typ – nieprawidłowe śródnabłonkowe naczynia są 
wyraźnie rozszerzone, o wysokiej densyjności układają się 
w Va – plamiste, różnorodne kształty; Vb – są częściowo 
zniszczone, mają „robakowaty” przebieg; Vc – widoczne 
zmiany nekrotyczne z dziwacznym, różnorodnym 
przebiegiem naczyń.

  conclusions: NBI endoscopy is a modern imaging method, increasing the diagnostic potential of endoscopy in the early 
detection of malignant lesions within the hypopharynx and larynx.

keyWorDS:  hypopharynx carcinoma, larynx carcinoma, NBI
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•	 negatywna wartość predykcyjna – 97,30%,
•	 pole pod krzywą, AUC – 96,67% (Ryc. 3.). 

oMóWienie WynikóW

Jednym z rozwiązań, które poprawią rokowanie w nowotworach 
głowy i szyi, jest jak najwcześniejsze wykrycie zmian o charakterze 
nowotworowym – najlepiej już na etapie dysplazji błony śluzowej. 
Nieustannie trwają poszukiwania idealnej metody przesiewowej, któ-
ra – według literatury – powinna być: niedroga, łatwa do przeprowa-
dzenia, bezpieczna i komfortowa dla pacjentów, ale przede wszyst-
kim musi wykazywać się wysoką czułością i swoistością [15–16].

ryc. 1.  Porównanie obrazu zmian patologicznych w obrębie prawego fałdu głosowego 
w świetle białym (A) oraz w świetle NBI (B). Na Ryc. 1b. widoczne są wyraźne 
granice zmiany oraz jej unaczynienie. Ryc. 2a. ukazuje patologiczną zmianę, 
jednak nie jest możliwe tak dokładne określenie jej zasięgu.

ryc. 2.  Rozkład procentowy typu unaczynienia według skali Ni w grupie badanej.

ryc. 3.  Czułość i swoistość zastosowania endoskopii z wykorzystaniem wąskiej wiązki 
światła NBI w wykrywaniu zmian nowotworowych o charakterze złośliwym 
w grupie badanych ze zmianami przerostowymi w obrębie gardła dolnego i krtani.

Materiał i MetoDy

W okresie od listopada 2016 roku do stycznia 2019 roku do pre-
zentowanych badań zakwalifikowano 100 osób ze zmianami prze-
rostowymi w gardle dolnym i krtani, którzy wyrazili dobrowolną 
chęć i pisemną zgodę na udział w badaniu. Byli to pacjenci hospi-
talizowani w Klinice Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicz-
nej, Audiologii i Foniatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego 
im. WAM w Łodzi, u których planowano przeprowadzić zabieg 
operacyjnego usunięcia bądź biopsji chirurgicznej zmian przero-
stowych gardła dolnego lub krtani.

Po uzyskaniu pisemnej zgody u każdej osoby były wykonane na-
stępujące badania: podmiotowe i przedmiotowe, laryngologicz-
ne, endoskopowe z wykorzystaniem wąskiej wiązki światła (NBI) 
oraz histopatologiczne podejrzanych zmian rozrostowych. Ba-
dania endoskopowe były wykonywane w izolowanym pomiesz-
czeniu wyposażonym w endoskop firmy Olympus model CV170 
z wykorzystaniem obrazowania wąską wiązką światła, wyświetla-
ne na chirurgicznym monitorze NDS ENDOVUE 90K0010 oraz 
archiwizowane za pomocą programu IRIS. 

Unaczynienie patologicznych zmian rozrostowych było oceniane 
i kwalifikowane do poszczególnych grup według kryteriów skali 
Ni (typ I–IV jako zmiana łagodna, typ V jako zmiana charakte-
rze złośliwym).

Kolejnym etapem badań było porównanie wyniku badania endo-
skopowego (uzyskanego typu unaczynienia według skali Ni) z wy-
nikiem badania histopatologicznego.

Uzyskane wyniki zostały poddane analizie statystycznej.

Wyniki baDań

Badania przeprowadzono u 100 osób ze zmianami przerostowy-
mi zlokalizowanymi w obrębie gardła dolnego lub krtani, w wieku 
27–91 (średnia wieku 58,95 lat), w tym u 44 kobiet i 56 mężczyzn.

Średni wiek w grupie badanej u kobiet wynosił 56,43, a u męż-
czyzn 60,9. Mediana wieku w grupie badanej u kobiet wynosiła 
59, a u mężczyzn 62.

Typ unaczynienia zmian według skali Ni w grupie badanej przed-
stawiał się następująco: typ I – prezentowało 20% przypadków, typ 
II – 23%, typ III – 19%, typ IV – 17%, typ Va – 9%, typ Vb – 3%, 
typ Vc – 9% (Ryc. 2.).

Wartości diagnostyczne zastosowania endoskopii z wykorzysta-
niem wąskiej wiązki światła NBI w wykrywaniu zmian nowotwo-
rowych o charakterze złośliwym w grupie badanych ze zmianami 
przerostowymi w obrębie gardła dolnego i krtani przedstawiają 
się w sposób następujący:

•	 czułość – 90,48%,
•	 swoistość – 91,14%,
•	 pozytywna wartość predykcyjna – 73,08%,
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Inną często spotykaną zmianą przerostową, która sprawia trudno-
ści diagnostyczne w czasie endoskopii z wykorzystaniem wąskiej 
wiązki światła, są brodawczaki. Pierwsze doniesienia o zastosowa-
niu NBI w diagnozowaniu nawracających brodawczaków krtani 
i gardła dolnego zostały opisane przez Tjong Pian Gi i wsp. [26]. 
Oceniono, że endoskopia z wykorzystaniem wąskiej wiązki świa-
tła wykazuje się wysoką czułością (97%), ale niską specyficznością 
(28%). Dzieje się tak dlatego, że pętle kapilarne widoczne w czasie 
badania do złudzenia przypominają unaczynienie zmian złośliwych. 
Bertino i wsp. [27] opisują brodawczaki krtani w świetle NBI jako 
zmiany ze znacznie poszerzonymi naczyniami krwionośnymi, 
o wysokiej densyjności, z widocznymi obszarami brązowawej bar-
wy o różnorodnych kształtach. Opis ten przypomina wzór unaczy-
nienia zmiany o typie Va według skali Ni. Pomocnych informacji 
ułatwiających rozróżnienie brodawczaka od raka płaskonabłon-
kowego udzielił w swoim badaniu Lukes i wsp. [28]. Określili oni, 
że brodawczaki złożone są z uporządkowanych w rożnym stop-
niu struktur brodawkowatych, z charakterystycznym centralnym 
unaczynieniem wewnątrz każdej z nich. Zaobserwowali ponad-
to, że powierzchnia brodawczaka jest gładka, z kolei raka płasko-
nabłonkowego nieregularna, z ogniskami hiperkeratozy. Aby to 
stwierdzić, konieczna jest dość wnikliwa ocena (kamera endo-
skopu musi znaleźć się w bezpośrednim otoczeniu zmiany). Nie 
zawsze jest to możliwe do wykonania u pacjentów poddanych ba-
daniu w znieczuleniu miejscowym w warunkach ambulatoryjnych. 
W prezentowanej pracy u dziewięciu osób wynik histopatologicz-
ny potwierdził rozpoznanie brodawczaka. Wszyscy pacjenci w ba-
daniu NBI zostali zakwalifikowani do typu IV.

Kwestią sporną pozostaje również zastosowanie endoskopii z wy-
korzystaniem wąskiej wiązki światła u pacjentów podejrzanych 
o wznowę po przebytej radiochemioterapii. Opublikowane przez 
Piazza i wsp. [29], Nonaka i wsp. [30] oraz Lin i wsp. [31] badania 
dowodzą, że NBI jest skuteczną metodą diagnostyczną w rozróż-
nianiu zmian poradiacyjnych, a wznową nowotworu złośliwego. 
Z kolei w badaniu przeprowadzonym przez Zwakenberga i wsp. [32] 
aż 96% takich pacjentów wykazywało typ IV lub V według skali 
Ni, choć badanie histopatologiczne wykluczyło złośliwy charakter 
zmian. Autorzy badania tłumaczą uzyskane wyniki przewlekłymi 
zmianami zachodzącymi w błonie śluzowej tkanek po przebytym 
leczeniu radiochemioterapią. Ocena subtelnego wzoru unaczynie-
nia patologicznych zmian za pomocą endoskopii NBI jest masko-
wana przez zmienioną błonę śluzową [33]. Piazza i wsp. [29] wraz 
z Lin i wsp. [31] za kryterium złośliwości w takich przypadkach 
przyjęli obecność dobrze odgraniczonych brązowawych obsza-
rów (podobnych do występujących w typie Va według skali Ni). 
Zwakenberg i wsp. [32] stwierdzają, że poskręcane naczynia 
o regularnym przebiegu, niskiej densyjności i zatartych granicach 
można uznać za obraz prawidłowego unaczynienia w tkankach po-
radiacyjnych. Zabrodski i wsp. [33] przypominają, że ważny jest 
także makroskopowy wygląd opisywanej zmiany, gdyż obecność 
owrzodzeń czy martwicy jest charakterystyczna dla nowotworów 
złośliwych. Kwestia oceny unaczynienia zmian u pacjentów po 
przebytej radiochemioterapii wymaga dalszych badań.

Do prezentowanych badań włączono dwie osoby ze zmianą prze-
rostową krtani, które w przeszłości przeszły zabieg operacyjny 
z następczą radiochemioterapią.

Porównując NBI z innymi metodami diagnostycznymi stosowa-
nymi w otorynolaryngologii u pacjentów w grupie ryzyka wy-
stępowania nowotworów głowy i szyi, oceniono, że endoskopia 
z wykorzystaniem wąskiej wiązki światła jest metodą szybką, nie-
powodującą powikłań oraz tanią [17]. Kryteria te spełniają część 
wymagań idealnej przesiewowej metody diagnostycznej.

W czasie endoskopii NBI uzyskujemy szybki wynik, który umożli-
wia podjęcie dalszych czynności diagnostyczno-terapeutycznych. 
W przypadku kwalifikacji do zabiegu biopsji chirurgicznej badanie 
endoskopowe ułatwia lokalizację najbardziej podejrzanych o pro-
ces nowotworowy miejsc. Natomiast regularne badania kontrolne 
przeprowadzane u pacjentów po zabiegach operacyjnych pozwa-
lają na ocenę pod kątem wznowy i mogą określić odpowiedni mo-
ment na ponowne wykonanie biopsji chirurgicznej. Przyczynia się 
więc do zmniejszenia liczby biopsji oraz ilości fałszywie ujemnych 
wyników histopatologicznych [18].

Próbę odpowiedzenia na pytanie, co sprawia najwięcej trudności 
w endoskopii z wykorzystaniem NBI podęli Valls-Mateus i wsp. [19], 
którzy ocenili cechy charakterystyczne dla fałszywie pozytywnych 
i fałszywie negatywnych rozpoznań.

Rzadkie nowotwory krtani nie mają swojego ustalonego wzoru 
unaczynienia widzianego w wąskiej wiązce światła. Do tej pory 
jedynie Nonaka i wsp. [20] oraz Valls-Mateus i wsp. [19] opisali 
przypadki wyglądu mięska w NBI. Jest to uniesiona, dobrze una-
czyniona zmiana, która nie posiada charakterystycznych pętli ka-
pilarnych. Opis ten, nawiązując do skali Ni, nie spełnia kryteriów 
typu V (unaczynienia świadczącego o charakterze złośliwym), co 
wpływa na fałszywie negatywny wynik. 

W niniejszej pracy fałszywie negatywny wynik stanowił rak pła-
skonabłonkowy niezróżnicowany pochodzenia neuroendokryn-
nego. Jest to niezwykle rzadki nowotwór, stanowiący poniżej 1% 
wszystkich nowotworów krtani [21]. W literaturze znajduje się 
po jednym opisie wyglądu guza neuroendokrynnego w świetle 
NBI, dotyczącego zmiany zlokalizowanej w świetle jelita [22] oraz 
w obrębie głowy i szyi [19]. Autorzy nie zaobserwowali żadnego 
charakterystycznego unaczynienia świadczącego o złośliwości 
zmiany. Powyższe obserwacje dowodzą, że endoskopia z wyko-
rzystaniem NBI ma ograniczone zastosowanie w rozpoznawaniu 
nowotworów rzadkich.

Podobna sytuacja dotyczy zmian limfoproliferacyjnych ocenianych 
za pomocą wąskiej wiązki światła. Przypadki te dotyczą głównie 
układu pokarmowego [23–25]. W otorynolaryngologii do tema-
tu tego odnieśli się jedynie Valls-Mateus i wsp. [19]. Według nich, 
w porównaniu do zmian umiejscowionych w układzie pokarmo-
wym, chłoniaki głowy i szyi nie wykazują żadnego specyficznego 
unaczynienia dostępnego w badaniu NBI. 

W niniejszej pracy przebadana została jedna osoba, której wywiad 
i objawy wskazywały na ryzyko występowania zmiany limfoproli-
feracyjnej. Widoczna w badaniu NBI patologia była umiejscowiona 
w gardle dolnym i wykazywała się podejrzanym unaczynieniem 
najbardziej zbliżonym do typu IV w skali Ni. Wynik histopatolo-
giczny wykluczył jednak złośliwy charakter opisywanej zmiany.
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i wsp. wpływa pozytywnie na czułość i swoistość badania (91,6% 
vs 88,6%, 93,8% vs 88,6%). 

Podsumowując, endoskopia z wykorzystaniem wąskiej wiązki 
światła wykazuje się wysokimi wartościami czułości i swoistości, 
które oscylują w granicach 90%. Wartość pola pod krzywą AUC 
powyżej 90% wskazuje na dużą przydatność kliniczną i praktycz-
ną badanej metody diagnostycznej. 

WnioSki

1.  Endoskopia z wykorzystaniem wąskiej wiązki światła jest no-
woczesną metodą obrazowania, zwiększającą potencjał diagno-
styczny endoskopii we wczesnym wykrywaniu zmian nowotwo-
rowych w obrębie gardła dolnego i krtani;

2.  Obrazowanie wąskopasmowe umożliwia bardzo wiarygodne, 
bezpieczne i atrakcyjne ekonomicznie rozróżnianie zmian no-
wotworowych, przednowotworowych i zapalnych od prawidło-
wej błony śluzowej na wielu etapach diagnostyki. 

W czasie endoskopii z NBI zakwalifikowano je jako typ IV według 
skali Ni. Zmiany te wykazywały się nieprawidłowym unaczynie-
niem pod postacią poszerzonych, poskręcanych pętli kapilarnych, 
ale bez towarzyszących brązowawych obszarów charakteryzują-
cych typ Va. Badanie histopatologiczne potwierdziło rozpozna-
nie wznowy nowotworu złośliwego u obydwu z nich. Opisane 
powyżej przypadki dowodzą o trudnościach interpretacyjnych 
jakie napotykane są w czasie endoskopii NBI u pacjentów po 
przebytej radiochemioterapii.

W 2018 roku Zhou i wsp. [34] podjęli się stworzenia metaanalizy 
oceniającej wartość endoskopii z wykorzystaniem wąskiej wiąz-
ki światła w diagnostyce zmian nowotworowych występujących 
w obrębie głowy i szyi. Czułość badania wyniosła 88,5%, swoistość 
– 95,6%, pole pod krzywą AUC – 96,94%. Wyodrębniając badania 
obejmujące tylko krtań i gardło dolne czułość badania wyniosła 
92,9%, a swoistość – 97,5%. Są to wyniki zbliżone do uzyskanych 
w niniejszej pracy (czułość – 90,48%, swoistość – 91,14%, pole 
pod krzywą AUC – 96,67%). Sprzęt, za pomocą którego wy-
konywano badania zawarte w niniejszej pracy był wyposażony 
w technologię High Definition, która nawiązując do pracy Zhou 
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