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STRESZCZENIE:    Nowotwory neuroendokrynne głowy i  szyi stanowią rzadki rodzaj nowotworu. Najczęstszym miejscem lokalizacji 
nowotworów neuroendokrynnych głowy i  szyi jest krtań, zwłaszcza nagłośnia i  okolica nadgłośniowa. Pierwszy 
opisany przypadek neuroendokrynnego raka krtani został przedstawiony w 1969 roku przez Goldmana i wsp. Wśród 
cech guzów neuroendokrynnych, wykrywanych w badaniach immunohistochemicznych, należy wymienić ekspresję 
dwóch kluczowych markerów: synaptofizyny i chromograniny wraz z cząsteczką adhezji komórek nerwowych (CD56). 
Wykrycie zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV 16/18) w neuroendokrynnym raku krtani może stanowić 
jeden z czynników etiologicznych i powinno być traktowane jako standardowa procedura w diagnostyce i terapii.

   Metody: Przegląd artykułów opublikowanych w  czasopismach na całym świecie; interdyscyplinarne konsylium 
pomiędzy patologami a klinicystami na temat nowotworów neuroendokrynnych głowy i szyi.

SŁOWA KLUCZOWE:   nowotwór neuroendokrynny, głowa i szyja

ABSTRACT:   Neuroendocrine carcinoma is a rare neoplasm, and its  most common location in the head and neck area is the larynx, 
especially the epiglottis and the supraglottic region. The first case of neuroendocrine carcinoma of the larynx was re-
ported in 1969 by Goldman et al. Expression of the two crucial markers, synaptophysin and chromogranin, along with 
neural cell adhesion molecule (CD56) should be mentioned  among the  neuroendocrine features detected on immu-
nohistochemistry. Human papilloma virus (HPV16/18) infection in the laryngeal neuroendocrine carcinoma can be 
one of the causal factors, and the detection of HPV should be considered as a standard procedure for the diagnosis 
and treatment..

  Methods:  Review of the articles published in international journals; interdisciplinary discussion between clinicians 
and pathologists on the topic of neuroendocrine carcinoma of the head and neck.

KEYWORDS:  neuroendocrine carcinoma, head and neck

WSTĘP:

Nowotwory neuroendokrynne stanowią rzadki nowotwór 
regionu głowy i szyi. Występują w obrębie zatok przyno-
sowych, ucha, nosa, języka, gruczołów ślinowych, krtani 
i tchawicy. Nowotwory te stanowią 0,5-1% wszystkich no-
wotworów nabłonkowych krtani. Pierwszy opisany przypa-

dek neuroendokrynnego raka krtani został przedstawiony 
w 1969 roku przez Goldman’a i wsp. Rzeczywista liczba roz-
poznanych przypadków NECs (ang. neuroendocrine carcino-
mas - nowotwory neuroendokrynne) głowy i szyi pozostaje 
przedmiotem kontrowersji w dyskusjach pomiędzy autora-
mi. Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Toma P. van 
der Laan’a i wsp. [26], którzy dokonali przeglądu literatury 
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dotyczącej NECs krtani (MEDLINE i bazy danych EMBA-
SE), wśród 436 przypadków NEC krtani wybranych spośród 
182 badań, najczęściej spotykanym typem NEC był drobno-
komórkowy rak neuroendokrynny. Drugą najczęściej wystę-
pującą zmianą patologiczną był rakowiak atypowy. Pomimo, 
że drobnokomórkowy rak neuroendokrynny głowy i szyi jest 
rzadki, w literaturze angielskiej opisano około 75 przypad-
ków zlokalizowanych w obrębie nosa i zatok przynosowych. 
Ponadto, warto wspomnieć, że czynnikiem przyczyniającym 
się do niekorzystnego rokowania SCNEC (ang. small cell neu-
roendocrine carcinoma - drobnokomórkowy rak neuroendo-
krynny) obejmującego okolicę zatok przynosowych jest nacie-
kanie blaszki sitowej. [25] Najczęstszym miejscem lokalizacji 
nowotworów neuroendokrynnych głowy i szyi jest krtań, 
zwłaszcza nagłośnia i okolica nadgłośniowa. Jak podkreślają 
Barnes i wsp. [2], najczęstszym rodzajem NEC w gruczołach 
ślinowych jest drobnokomórkowy rak neuroendokrynny, sta-
nowiący 2% wszystkich guzów występujących w tej lokaliza-
cji. Zasadniczo, NECs głowy i szyi można podzielić na dwie 
grupy. Jedna grupa ma pochodzenie nabłonkowe (rakowiak 
typowy, rakowiak atypowy, drobnokomórkowy rak neuroen-
dokrynny i wielkokomórkowy rak neuroendokrynny). Dru-
ga jest pochodzenia nerwowego (przyzwojaki). Uogólniając, 
najczęstszymi cechami patologicznymi wyróżniającymi NEC 
głowy i szyi są: organoidalny model wzrostu, brak keratyni-
zacji, ziarnista chromatyna, podwyższony indeks mitotyczny 
oraz immunohistochemiczna ekspresja markerów neuroen-
dokrynnych, np. synaptofizyny, chromograniny oraz enolazy 
swoistej dla neuronów.

KLASYFIKACJA I BIOLOGIA:

Istnieją pewne niejasności i dwuznaczności w odniesieniu 
do klasyfikacji NECs w regionie głowy i szyi. Ostatnia klasy-
fikacja nowotworów głowy i szyi, wprowadzona przez Świa-
tową Organizację Zdrowia (WHO) w 2005, wyszczególnia 
następujący podział: 1) rakowiak typowy, 2) rakowiak atypo-
wy, 3) typ drobnokomórkowy raka neuroendokrynnego, 4) 
typ łączony drobnokomórkowego raka neuroendokrynnego 
z rakiem niedrobnokomórkowym (np. z gruczolakorakiem, 
rakiem płaskobabłonkowym itd.), 5) przyzwojak. Z punktu 
widzenia zróżnicowania, wyróżniono następujące stopnie 
złośliwości histologicznej (ang. grading): I stopień - wysoko-
zróżnicowany rak neuroendokrynny w rakowiaku typowym, 
II stopień - średniozróżnicowany w rakowiaku atypowym 
oraz III stopień - niskozróżnicowany w drobnokomórkowym 
raku neuroendokrynnym, typ niezróżnicowany. Podkreślono 
istnienie wielkokomórkowego raka neuroendokrynnego, ale 
guzy tego rodzaju zgrupowane zostały wraz z rakowiakem 
atypowym. Zgodnie z doniesieniami Lewisa Jr i wsp. [3], za-

proponowano nowy system klasyfikacji NEC krtani. System 
dzieli NEC nabłonkowe na trzy grupy: wysokozróżnicowane, 
niskiego stopnia złośliwości raki neuroendokrynne (np. ra-
kowiak typowy), średniozróżnicowane, pośredniego stopnia 
złośliwości raki neuroendokrynne (np. rakowiak atypowy) 
oraz niskozróżnicowane, wysokiego stopnia złośliwości raki 
neuroendokrynne, na które składają się podtypy drobnoko-
mórkowy i wielkokomórkowy oraz łączony drobnokomór-
kowy rak neuroendokrynny). Nerwowy typ nowotworu kla-
syfikowany jest oddzielnie jako przyzwojak (paraganglioma). 

Rakowiak typowy zbudowany jest z gniazd i beleczek łagodnie 
wyglądających komórek, z okrągłym lub owalnym, centralnie 
umieszczonym jądrem oraz ziarnistościami eozynofilowymi 
w cytoplazmie. Aktywność mitotyczna (mniej niż 2 mitozy na 
2 mm2 / 10 HPF (ang. high power field - pole widzenia przy 
powiększeniu mikroskopu 400 x), pleomorfizm ani martwi-
ca nie stanowią typowej cechy rakowiaków. Stosunek liczby 
mężczyzn do liczby kobiet wskazuje na dominację płci mę-
skiej, a większość pacjentów znajduje się w wieku średnim. 
Rakowiak typowy uznawany jest za wysokozróżnicowany 
NEC, a jego agresywny charakter nie jest powszechny, lecz 
zgodnie z danymi przedstawionymi przez Kennetha i wsp. [4], 
w około jednej trzeciej przypadków może on dawać przerzuty.

W porównaniu z rakowiakiem typowym, rakowiak atypowy 
posiada większe komórki nowotworowe, jądra komórkowe 
o strukturze pęcherzykowej oraz wyraźne jąderka. Komórki 
nowotworowe są bardziej pleomorficzne, z obszarami mar-
twicy oraz aktywnością mitotyczną zawierającą się w prze-
dziale 2-10 mitoz na 2 mm2 / 10 pól widzenia pod dużym 
powiększeniem mikroskopu. Klinicznie guzy te obserwowane 
są u pacjentów płci męskiej w średnim wieku, ale w przeci-
wieństwie do rakowiaka typowego towarzyszy im jednocze-
śnie obecność przerzutów do regionalnych węzłów chłonnych.

Zgodnie z doniesieniami Ferlito i wsp. z 2009 roku [5], drob-
nokomórkowy NEC dzieli się na 3 typy. Typ owsianokomórko-
wy zbudowany jest z małych komórek, o skąpej cytoplazmie, 
zawierających hiperchromatyczne jądro, z obecną często mar-
twicą komórek i aktywnością mitotyczną. Pośredni typ ko-
mórek ma podobny model wzrostu, ale komórki są większe, 
wieloboczne lub wrzecionowate. Cytoplazma jest bardziej 
widoczna niż w typie owsianokomórkowym. Najrzadszym 
typem drobnokomórkowego NEC wydaje się być typ łączo-
ny, który stanowi połączenie drobnokomórkowego raka neu-
roendokrynnego z innego rodzaju nowotworem, najczęściej 
gruczolakorakiem lub rakiem płaskonabłonkowym. Wśród 
pacjentów dominują mężczyźni, w wieku nieco starszym 
niż chorzy z rakowiakiem atypowym lub typowym. Stopnie 
przeżywalności są podobne do obserwowanych w przypad-
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ku drobnokomórkowego raka płuca [6] i nie korelują z roz-
miarem guza [7].

Wielkokomórkowy NEC zbudowany jest z komórek, których 
rozmieszczenie przybiera wzór organoidalnych gniazd i rozet, 
często z palisadowym rozmieszczeniem jąder na obwodzie 
gniazd. Dużych rozmiarów komórki posiadają wieloboczne 
kształty, niski wskaźnik jądrowo-cytoplazmatyczny (N/C - 
ang. nuclear-cytoplasmic), grubą chromatynę jądrową oraz 
często obecne jąderka. Bardzo powszechnie występuje mar-
twica i wysoki wskaźnik mitotyczny (więcej niż 10 mitoz / 2 
mm2 lub 10 dużych pól widzenia pod mikroskopem). Wśród 
cech guzów neuroendokrynnych, wykrywanych w badaniach 
immunohistochemicznych, należy wymienić ekspresję dwóch 
kluczowych markerów: synaptofizyny i chromograniny wraz 
z cząsteczką adhezji komórek nerwowych (CD56). Pod mi-
kroskopem elektronowym obserwuje się 100-275 um gęstor-
dzeniowe granulki [8], które można uznać za jedną z cech no-
wotworów neuroendokrynnych. Warto przypomnieć, że Hui 
i wsp. [9] byli pierwszymi, którzy opublikowali opis przypadku 
LCNEC regionu głowy i szyi w postaci guza zlokalizowanego 
w śliniance przyusznej. Wielkokomórkowy NEC występuje 
zwykle w płucach, ale czasami obserwowany jest w rozpro-
szonych zmianach błon śluzowych gruczołów ślinowych. 
Casas i wsp. [10] opublikowali w 2005 roku opis przypadku 
LCNEC w śliniankach przyusznych, podkreślając znaczenie 
rozróżnienia tych zmian od przerzutów LCNEC z płuc. Tego 
rodzaju zróżnicowanie może zostać oparte na profilu immu-
nologicznym cytokeratyn 7 i 20. [10] Wielkokomórkowy rak 
neuroendokrynny głowy i szyi jest słabo zróżnicowanym no-
wotworem, rakiem neuroendokrynnym o wysokim stopniu 
złośliwości histologicznej, który posiada cechy wspólne z ra-
kowiakiem atypowym i drobnokomórowym rakiem neuro-
endokrynnym. To sprawia, że postawienie diagnozy jest dość 
trudne. W 2005 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 
wprowadziła nową klasyfikację nowotworów neuroendokryn-
nych głowy i szyi, w której LCNEC uznawany jest za należący 
do grupy średniozróżnicowanych nowotworów neuroendo-
krynnych, wraz z rakowiakiem atypowym. Ważne jest zwró-
cenie uwagi na fakt, że ta sama klasyfikacja WHO, dotycząca 
neuroendokrynnych guzów płuc, uwzględnia rozróżnienie 
pomiędzy LCNEC a rakowiakiem atypowym. Agresywność 
LCNEC płuc sprawia, że rokowanie jest gorsze niż w przy-
padku rakowiaka atypowego płuc. Wskaźnik przeżycia pacjen-
tów z LCNEC krtani wydaje się być mniejszy niż w przypadku 
chorych z rakowiakiem atypowym krtani. [3] Z tego powodu 
konieczne jest, aby wziąć pod uwagę włączenie LCNEC do ni-
skozróżnicowanej grupy nowotworów, traktując go jako raka 
neuroendokrynnego o wysokim stopniu złośliwości histolo-
gicznej. Hua Lin Kao i wsp. [11] włączyli do swojego badania 
dwudziestu trzech (23) pacjentów z rozpoznaniem pierwot-

nego nowotworu neuroendokrynnego głowy i szyi. Zostali 
oni podzieleni na grupy z rakowiakiem typowym, rakowia-
kiem atypowym oraz drobnokomórkowym rakiem neuroen-
dokrynnym, zgodnie z klasyfikacją WHO z 2005. Następnie 
spośród grupy z rakowiakiem atypowym wyodrębniono cho-
rych z LCNEC, opierając się na zmodyfikowanych kryteriach 
z wykorzystaniem indeksu proliferacyjnego Ki67 oraz liczby 
mitoz. W porównaniu z rakowiakiem atypowym, wielkoko-
mórkowy rak neuroendokrynny częściej wykazuje nadekspresję 
białka p53. Autorzy badania podkreślili również konieczność 
wprowadzenia nowej klasyfikacji, w której LCNEC stanowiłby 
odrębną jednostkę. Ich 3-letnie obserwacje dotyczące wskaź-
nika przeżywalności wynosiły 100%, 83,3%, 21,4% i 20,8% - 
odpowiednio w odniesieniu do 2 chorych z rakowiakiem ty-
powym, 7 z rakowiakiem atypowym, 7 z wielkokomórkowym 
rakiem neuroendokrynnym oraz 7 z drobnokomórkowym ra-
kiem neuroendokrynnym. Zaawansowane stadium choroby 
było bardziej powszechne w przypadku wielkokomórkowego 
raka neuroendokrynnego. Wiązało się to z gorszym rokowa-
niem (3-letnie przeżycia na poziomie 21,4%). Nowa klasyfi-
kacja nowotworów regionu głowy i szyi regionu, uwzględnia-
jąca fenotyp neuroendokrynny, zapewni precyzyjny system 
stratyfikacji ryzyka w kwalifikowaniu pacjentów do bardziej 
agresywnego rodzaju zabiegu chirurgicznego lub ulepszonych 
metod leczenia chemioterapeutycznego.

RÓŻNICOWANIE PATOMORFOLOGICZNE:

Cechy immunohistochemiczne są niezbędne w rozpoznawa-
niu NEC. Pozytywne barwienie immunohistochemiczne na 
chromograninę A, synaptofizynę i enolazę swoistą dla neu-
ronów jest częste w przypadkach NEC głowy i szyi. Ponad-
to, powszechna jest obecność antygenu rakowo-płodowego 
(CEA) oraz nabłonkowego antygenu błonowego (EMA). Ra-
kowiak atypowy oraz drobnokomórkowy rak neuroendokryn-
ny często wykazują ekspresję markerów serotoniny - kalcy-
toniny i somatostatyny.

W diagnostyce różnicowej rakowiaka typowego oraz atypo-
wego regionu głowy i szyi jako inne możliwe przyczyny warto 
rozważyć przyzwojaki, czerniaki oraz raki rdzeniaste tarczy-
cy. Charakterystyczną cechą przyzwojaków jest to, że zawsze 
wykazują brak ekspresji cytokeratyny, a pod względem histo-
logicznym tworzą tzw. model Zellballena z komórkami pod-
porowymi oraz wykazują dodatni odczyn immunohistoche-
miczny na białko S-100. Pozytywne barwienie na tarczycowy 
czynnik transkrypcyjny-1 (TTF-1), antygen rakowo-płodowy 
(CEA) i kalcytoninę jest często obserwowane w raku rdzenia-
stym tarczycy. W przypadku czerniaków, można różnicować 
je z nowotworami neuroendokrynnymi głowy i szyi poprzez 
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barwienie HMB-45 i tyrozynazą, które są obecne w przy-
padku czerniaka, a nieobecne w rakach neuroendokrynnych.

Odróżnienie drobnokomórkowego raka neuroendokrynnego 
od raka płaskonabłonkowego bazaloidnego, chłoniaka złośli-
wego i przerzutowego raka płuc jest kwestią obligatoryjną. 
Chłoniaka złośliwego można wykryć przy użyciu następu-
jących, typowych markerów komórek krwiotwórczych: CD 
20, CD3, CD43. LCA. Barwienia charakterystycznego dla 
NEC nie obserwuje się raku płaskonabłonkowym bazaloid-
nym. Według doniesień Stacey’a E. Millisa [12], błędne roz-
poznawanie drobnokomórkowego raka neuroendokrynnego 
jako raka płaskonabłonkowego bazaloidnego wynika z obec-
ności wyraźnego, pleomorficznego, bazaloidnego elementu 
komórkowego w niektórych przypadkach. Obecność pokry-
wającej zmianę dysplazji płaskonabłonkowej w zdecydowany 
sposób sugeruje wariant bazaloidny. Ponadto, jak wykazują 
obserwacje kliniczne, bazaloidny rak płaskonabłonkowy, po-
dobnie do NEC, wykazuje w krtani wyraźną predylekcję do 
okolicy nadgłośniowej. Zróżnicowanie pierwotnych guzów 
neuroendokrynnych w regionie głowy i szyi oraz wykluczenie 
przerzutów z miejsc częstszej lokalizacji nowotworów neu-
roendokrynnych, takich jak płuca, tarczyca i skóra, jest trud-
ne. Podwyższona ekspresja kalcytoniny, obserwowana często 
w pierwotnych NEC krtani, równie powszechnie wykrywana 
jest w przerzutach z raka rdzeniastego tarczycy. W celu wy-
kluczenia możliwość przerzutów, konieczne jest uzyskanie 
negatywnej reakcji immunohistochemicznej z TTF-1. Co 
więcej, ujemny wynik TTF-1 w komórkach nowotworowych 
wyklucza przerzut z raka neuroendokrynnego płuc w diagno-
styce różnicowej. Ponadto, zgodnie z danymi przedstawiony-
mi przez Folpe’a i wsp., w przypadku drobnokomórkowego 
raka neuroendokrynnego płuc dodatni odczyn TTF-1 wy-
stępuje w aż 90% przypadków. [13] Z drugiej strony, Oliveira 
i wsp. wspominają, że TTF-1 nie jest użytecznym markerem 
w różnicowaniu przerzutowego drobnokomórkowego raka 
płuc z pierwotnym NEC głowy i szyi, ponieważ do 50% poza-
płucnych raków drobnokomórkowych wykazuje pozytywną 
reakcję z TTF-1. Dokonanie klasyfikacji nowotworów głowy 
i szyi, które wykazują różne stopnie zróżnicowania neuroen-
dokrynnego, jest trudne. Dla przykładu – nerwiak węchowy, 
który posiada dobrze rozwinięte różnicowanie neuroendo-
krynne, niemal zawsze wzrasta na podłożu błony śluzowej 
okolicy węchowej, zazwyczaj wykazuje niski stopień zróżni-
cowania cytologicznego i może wykazywać przewlekły prze-
bieg kliniczny, z 5-letnim odsetkiem przeżyć całkowitych na 
poziomie około 50%. Inny przykład – rak niezróżnicowany 
zatok przynosowych i nosa – jest mikroskopowo nowotwo-
rem o wysokim stopniu złośliwości, wykazującym kilka cech 
neuroendokrynnych, ale o bardzo agresywnym przebiegu 
klinicznym i o praktycznie niemal 100% śmiertelności. [12]

LECZENIE KLINICZNE:

Dokładny podział i zróżnicowanie NEC stanowi zasadniczy 
element w planowaniu leczenia. Rakowiak typowy nie jest 
uznawany za najbardziej agresywną jednostkę, klasyfikowany 
jest jako dobrze zróżnicowany NEC, wymagający radykalnego 
leczenia chirurgicznego. Dobrym przykładem tego rodzaju 
podejścia terapeutycznego w regionie głowy i szyi jest laryn-
gektomia nadgłośniowa. Uważa się, że krtań, a szczególnie 
okolica nagłośniowa, stanowi najbardziej rozpowszechnio-
ną lokalizację wzrostu guza. W wyjątkowych przypadkach 
alternatywnym podejściem może być przezustna endosko-
powa chirurgia z wykorzystaniem lasera CO2. Cevizci i wsp. 
[14] podkreślają zalety wycięcia zmiany przy użyciu lasera 
w przypadku rakowiaka typowego oraz zwracają uwagę na 
dobre wyniki funkcjonalne i niższą śmiertelność, w porów-
naniu ze standardowymi metodami. Zgodnie z doniesieniami 
Ferlito i wsp., operacja elektywna usunięcia węzłów chłon-
nych szyi nie jest konieczna, ale wszystkie potwierdzone kli-
nicznie i patologicznie przerzuty do szyi wymagają operacji 
selektywnej usunięcia węzłów chłonnych szyi obustronnie 
(region II i III) [15]. 

Wszystkie przypadki rakowiaków atypowych wymagają resek-
cji chirurgicznej jako podstawowego trybu leczenia. Zazwy-
czaj jest to nowotwór złośliwy, o wysokim stopniu złośliwości, 
który kwalifikuje się do leczenia agresywnego. Radioterapia 
w istotny sposób nie poprawia wskaźników przeżycia. Obo-
wiązkowe jest odróżnienie tego rodzaju guzów od wrażliwsze-
go na leczenie radioterapeutyczne raka płaskonabłonkowego. 
Uważa się, że krtań stanowi najbardziej powszechne miejsce 
występowania rakowiaka atypowego głowy i szyi, a w przy-
padku nadgłośniowej lokalizacji guza zaleca się wykonanie 
laryngektomii nadgłośniowej. Skuteczne onkologicznie wyni-
ki są również możliwe do osiągnięcia po zastosowaniu prze-
zustnej chirurgii z użyciem lasera CO2. Objęcie procesem 
patologicznym węzłów chłonnych szyi i często obserwowane 
wczesne lokalne naciekanie tkanek wymaga przeprowadzenia 
operacji elektywnej usunięcia węzłów chłonnych szyi. Zgod-
nie z doniesieniami Ferlito i wsp. [15], obustronne usunięcie 
węzłów chłonnych szyi regionu IIA i III jest jedynym wła-
ściwym sposobem leczenia chirurgicznego nadgłośniowych 
nowotworów krtani. Ponadto, Ferlito i wsp. [15] podkreślają 
znaczenie wykonywania obustronnej operacji selektywnej 
usunięcia węzłów chłonnych szyi (region II i III) w celach 
terapeutycznych w przypadku występowania przerzutów. 
W razie obecności przerzutów do węzłów chłonnych wska-
zana jest pooperacyjna radioterapia. W przypadku drobnoko-
mórkowego raka neuroendokrynnego (SCNEC) głowy i szyi, 
jako rodzaju raka niskozróżnicowanego, plan postępowania 
terapeutycznego powinien zawierać kombinację radiotera-
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markerem dla zakażeń HPV wysokiego ryzyka onkogenne-
go. Pomimo, że infekcja HPV16/18 w raku płaskonabłon-
kowym głowy i szyi uważana jest za korzystny czynnik pro-
gnostyczny, związany z dobrą odpowiedzią na radioterapię 
[21], to w przypadku raków neuroendokrynnych związanych 
z HPV dochodzi do agresywnego przebiegu. Podczas gdy czę-
stość występowania raków płaskonabłobkowych związanych 
z infekcją HPV wzrasta nawet do poziomu epidemii, należy 
zdawać sobie sprawę, że istnieje również możliwość współ-
istnienia zakażenia HPV z dwoma nowotworami - rakiem 
płaskonabłonkowym (SCC) oraz rakiem neuroendokrynnym, 
chociaż jest to jednostka rzadko spotykana w obrębie głowy 
i szyi. Badaniu przeprowadzonemu przez Hallmosa i wsp. 
[24] zawdzięczamy wykrycie zakażenia wirusem brodawcza-
ka ludzkiego (HPV) w raku neuroendokrynnym krtani. W 2 
spośród 10 przypadków wykazano infekcję HPV wysokiego 
ryzyka; w rakowiaku atypowym występowała infekcja HPV 
16, a w wielkokomórkowym raku neuroendokrynnym - infek-
cja HPV18. W celu poszerzenia badania wykonano odczyny 
immunohistochemiczne do oceny ekspresji Ki67, p16 i p53. 
W obu przypadkach potwierdzono zakażenie HPV oraz obec-
ność wysokiego indeksu proliferacyjnego Ki67, a tym samym 
uzyskano dalsze informacje na temat proliferacji guza. Należy 
pamiętać, że Hallmos i wsp. są pierwszymi autorami, którzy 
opisali wykrycie HPV wysokiego ryzyka w raku neuroendo-
krynnym krtani i potwierdzili, że NEC krtani z dodatnim wy-
nikiem w kierunku zakażenia HPV wysokiego ryzyka cechuje 
się lepszą odpowiedzią na leczenie i dobrym rokowaniem.

WNIOSEK:

Nowotwory neuroendokrynne występują zazwyczaj w prze-
wodzie pokarmowym lub w układzie oddechowym. Agre-
sywny charakter tego typu guza w lokalizacjach innych niż 
głowa i szyja wymaga postawienia dokładnego rozpoznania 
oraz agresywnej resekcji chirurgicznej lub radiochemiote-
rapii. Sposób postępowania oraz implikacje prognostyczne 
są głęboko uzależnione od dokładnej diagnozy, co stanowi 
trudne wyzwanie, zarówno dla patologów, jak i chirurgów 
głowy i szyi. Większość raków neuroendokrynnych w regio-
nie głowy i szyi ma swoje źródło w krtani, drugą najczęstszą 
lokalizację stanowią duże gruczoły ślinowe, gruczoły suro-
wiczo-śluzowe. W związku ze wzrostem liczby nowotworów 
neuroendokrynnych głowy i szyi, charakteryzujących się 
przebiegiem klinicznym od łagodnego po gwałtownie śmier-
telny, konieczne jest prowadzenie długoterminowych badań 
klinicznych. Nowe zalecenia, w oparciu o wykrywanie zaka-
żenia HPV16/18 w nowotworach neuroendokrynnych głowy 
i szyi, powinny być uznane za standardową procedurę wyko-
rzystywaną w celu diagnostyki i leczenia.

pii miejscowej i chemioterapii. Najbardziej powszechnymi 
środkami stosowanymi w chemioterapii są cyklofosfamid, 
doksorubicyna, winkrystyna, metotreksat i lomustyna. Jed-
nakże w odniesieniu do SCNEC zlokalizowanego na języku, 
Cymerman i wsp. [23] dopuszczają agresywną resekcję chi-
rurgiczną z marginesami, podobnie jak rekomendacjach do-
tyczących raka skóry z komórek Merkla. Ponadto, Cymerman 
i wsp. [16] zalecają zachowanie 20 mm marginesu czystości 
onkologicznej oraz przeprowadzenie operacji usunięcia wę-
złów chłonnych szyi w celu oceny stopnia zaawansowania 
anatomicznego tego typu raka. Ponadto, Cymerman i wsp. su-
gerują, że leczenie chirurgiczne jest podstawą leczenia NEC, 
w tym raka z komórek Merkla, we wszystkich regionach ciała, 
co znacznie poprawia przeżywalność w porównaniu z innymi 
metodami terapeutycznymi. [17] Radiochemioterapia może 
być zalecana u pacjentów, którzy nie mogą zostać poddani 
poważnej operacji chirugicznej [16].

Kovac i wsp. odnotowali przypadek drobnokomórkowego raka 
neuroendokrynnego w szczycie wyrostka sutkowatego kości 
skroniowej, w którym metodami leczenia były operacja rady-
kalna, uzupełniona następnie radioterapią i chemioterapią. Jak 
wynika z badań dotyczących raka drobnokomórkowego zloka-
lizowanego poza płucami, przeprowadzonych w Klinice Mayo, 
agresywne podejście do leczenia jest raczej konieczne. Badania 
wykazały, że mediana przeżycia w grupie 14 pacjentów z pier-
wotnym SCNEC głowy i szyi wynosiła około 14,5 miesięcy [18].

Leczenie wielkokomórkowego raka neuroendokrynnego jest 
niejasne, ze względu na brak standardowego schematu. Bar-
ker i wsp. [19] zalecają chemioterapię jako kluczowy element 
terapii wysokiego stopnia złośliwości raków neuroendokryn-
nych głowy i szyi. Rzadkie występowanie LCNEC głowy i szyi 
stanowi przeszkodę w rozwoju konkretnej metody leczenia.

Kraft i wsp. [20] opublikowali interesujący opis przypadku 
rzadkiej jednostki, jaką stanowi rak neuroendokrynny ustnej 
części gardła, związany z infekcją HPV, wykazujący wysokie-
go stopnia złośliwość histologiczną oraz agresywny przebieg 
kliniczny. W chwili obecnej, rak płaskonabłonkowy jest naj-
powszechniej występującym nowotworem głowy i szyi w re-
jonie jamy ustnej i gardła - uznaje się, że jest on związany 
z infekcją wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Rak neu-
roendokrynny związany z infekcją HPV w obrębie jamy ust-
nej i gardła nie został jednak wcześniej opisany. Kraft i wsp. 
[20] odnotowali osiem raków neuroendokrynnych ustnej 
części gardła, wszystkie zostały sklasyfikowane jako nisko-
zróżnicowane raki neuroendokrynne, wykazujące immuno-
reaktywność dla synaptofizyny i chromograniny we wszyst-
kich przypadkach. Ponadto, w siedmiu z ośmiu przypadków 
(7/8) wykazano ekspresję białka p16, będącego zastępczym 
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