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styki oraz ewentualnego leczenia z powodu trwającej od 3,5 roku 
chrypki. Chora negowała występowanie: trudności w połykaniu 
i duszności. W wywiadzie: doustna suplementacja hormonów tar-
czycy z powodu niedoczynności oraz alergia na kotrimoksazol.

W dostarczonych przez pacjentkę badaniach obrazowych, wykona-
nych w trakcie wstępnej diagnostyki ambulatoryjnej, stwierdzono 
obecność dobrze odgraniczonej zmiany, o wymiarach 40x25 mm, 
wypełniającej lewą kieszonkę krtaniową i uwypuklającą do świa-
tła krtani lewy fałd przedsionka. W badaniach tomografii kom-
puterowej i rezonansu magnetycznego guz ulegał wzmocnieniu 
pokontrastowemu. W obrazach T1-zależnych opisywano dobrze 
odgraniczoną zmianę, ulegającą wyraźnemu wzmocnieniu sygnału 
po podaniu kontrastu. W sekwencji T2-zależnej zmiana była hi-
perintensywna i miała torbielowaty charakter. Nie obserwowano 
cech naciekania tkanek okołokrtaniowych ani destrukcji struktur 
chrzęstnych. Obraz radiologiczny przemawiał za zmianą łagod-
ną, najprawdopodobniej wywodzącą się z nerwów obwodowych, 
mogącą odpowiadać nerwiakowi (Ryc. 1. i 2.).

W trakcie wcześniejszej hospitalizacji diagnostycznej w innym 
ośrodku, ze względu na niejasny charakter guza, podjęto decyzję 

Wstęp

Nerwiaki tworzą grupę rzadkich nowotworów pochodzenia neuro-
gennego, wywodzących się z komórek Schwanna, zlokalizowanych 
w nerwach obwodowych. 25–45% zmian umiejscowionych jest w re-
gionie głowy i szyi – są to najczęstsze lokalizacje tych niezłośliwych 
nowotworów [1]. Szacuje się, że nerwiaki stanowią około 0,1–1,5% 
łagodnych guzów krtani [2]. Objawy towarzyszące progresji nerwiaka 
osłonkowego zlokalizowanego w krtani są niespecyficzne i wynika-
ją ze stopniowego powiększania jego masy oraz ucisku wywieranego 
na sąsiadujące struktury. Należą do nich głównie: chrypka, uczucie 
ciała obcego w gardle, trudności z połykaniem, a w przypadku zmian 
o znacznych rozmiarach – duszność. Leczenie polega na chirurgicz-
nej resekcji guza wraz z otaczającą go torebką. Wybór odpowied-
niej techniki zabiegu (dostęp zewnętrzny lub endoskopowy) zależy 
przede wszystkim od dokładnej lokalizacji zmiany oraz jej wielkości. 

Opis przypadku

Do Kliniki Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycz-
nego zgłosiła się 54-letnia pacjentka w celu poszerzenia diagno-
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poza obecnością guza zlokalizowanego w obrębie fałdu przed-
sionka i kieszonki krtaniowej po stronie lewej, który był pokryty 
niezmienioną błoną śluzową i ograniczał ruchomość lewego fałdu 
głosowego (Ryc. 3.). W celu dokładnej oceny funkcjonalnej krtani, 
pacjentkę skonsultowano foniatrycznie i wykonano jej niezbędne 
badania do kompleksowej oceny głosu (VLS, GRBAS, VHI, VAA).

Po konsultacji anestezjologicznej zakwalifikowano ją do usunięcia 
zmiany w znieczuleniu ogólnym. W związku ze znacznymi roz-
miarami oraz lokalizacją uniemożlwiającą wystarczającą kontro-
lę granic guza w trakcie endoskopowej resekcji z użyciem lasera 
CO2, podjęto decyzję o usunięciu zmiany z dojścia zewnętrznego 
przez rozszczepienie krtani. 

W trakcie zabiegu operacyjnego wykonano cięcie poprzeczne skó-
ry na wysokości chrząstki tarczowatej. Następnie, w linii pośrod-
kowej, rozwarstwiono tkankę podskórną i mięśnie przedkrtaniowe, 
uwidaczniając chrząstkę tarczowatą, którą przecięto pośrodkowo. 
Po odpreparowaniu ochrzęstnej wewnętrznej, uwidoczniono guz. 
W celu uniknięcia traumatyzacji tkanek krtani, podjęto decyzję o czę-
ściowym zmniejszeniu masy guza w pierwszym etapie resekcji, który 
następnie usunięto w całości wraz z torebką. Następnie wykonano 
miejscową plastykę, żeby odtworzyć anatomiczne struktury krtani. 

Usunięty podczas operacji guz o wymiarach 4x1,8x0,8 cm oraz 
drobne fragmenty tkankowe o łącznej średnicy 2,2 cm zostały 
przekazane do badania histopatologicznego. W badaniu mikro-
skopowym w standardowym barwieniu hematoksyliną i eozyną 
wysunięto wstępne rozpoznanie nerwiaka osłonkowego o typie 
utkania Antoni A. Dodatkowo, w celu potwierdzenia rozpozna-
nia, w którym obserwowano dodatnią ekspresję białka S100 i brak 
ekspresji dla białka EMA, zostały wykonane barwienia immuno-
histochemiczne. Ekspresję białka ki67 oszacowano na 3%.

o wykonaniu biopsji chirurgicznej, celem oceny histopatologicz-
nej zmiany. Po przeprowadzeniu badania mikroskopowego wysu-
nięto podejrzenie nerwiaka osłonkowego, jednak ze względu na 
skąpą ilość materiału, do postawienia ostatecznego rozpoznania 
konieczne było pobranie większej liczby wycinków, celem posze-
rzenia barwień o markery immunohistochemiczne. Przy przyjęciu 
chorej do Kliniki przeprowadzono badanie otorynolaryngologicz-
ne, nie stwierdzając istotnych odchyleń od stanu prawidłowego, 

ryc. 1.  Obraz rezonansu magnetycznego w sekwencji T1-zależnej po podaniu środka kon-
trastującego. Na przekrojach czołowych widoczny guz zlokalizowany nadgłośniowo 
w krtani po stronie lewej. Charakterystyczne silne wzmocnienie pokontrastowe.

ryc. 2.  Obraz rezonansu magnetycznego w sekwencji T2-zależnej. Na przekrojach 
czołowych widoczny guz zlokalizowany nadgłośniowo, o niejednorodnie 
hiperintensywnej strukturze.

ryc. 3.  Obraz krtani w badaniu fiberoskopowym – wypełniona lewa kieszonka krtanio-
wa oraz uwypuklony do światła krtani, przysłaniający fałd głosowy, lewy fałd 
przedsionka.
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terapeutycznego. Obserwuje się stopniowo rozwijającą się chryp-
kę, uczucie ciała obcego w gardle, trudności z połykaniem oraz 
– w przypadku znacznej obturacji górnych dróg oddechowych 
– wystąpienie duszność [9, 10]. 

Badanie kliniczne powinno opierać się o wykonanie laryngoskopii 
pośredniej, uzupełnionej o badanie fiberoskopowe, w celu oceny 
morfologii zmiany, oraz videolaryngostroboskopowe, które umoż-
liwia ocenę czynności fałdów głosowych w trakcie fonacji. Badanie 
podmiotowe należy uzupełnić o zestaw badań obrazowych (TK, 
MRI), żeby dokonać wstępnej oceny charakteru zmiany oraz jej roz-
ległości, co umożliwia dobór odpowiedniej metody terapeutycznej. 

W badaniu tomografii komputerowej nerwiaki osłonkowe cechują 
się regularnym, dobrze odgraniczonym kształtem oraz obecnością 
wzmocnienia pokontrastowego. Badaniem dedykowanym dokład-
niejszej ocenie nerwiaków jest rezonans magnetyczny, w którym 
obserwuje się jednorodne, silne wzmocnienie pokontrastowe 
w obrazach T1-zależnych oraz wysoki sygnał i niejednorodne 

Okres pooperacyjny przebiegał bez powikłań. Ze względu na pra-
widłowe gojenie miejscowe, dobry stan ogólny oraz brak duszno-
ści i problemów z połykaniem, chora została zakwalifikowana do 
wypisu ze szpitala w 7. dobie po zabiegu operacyjnym z zalece-
niem kontroli i dalszej opieki w Poradni Foniatrycznej. W okresie 
4-miesięcznej obserwacji chorej monitorowano stopniowe ustę-
powanie obrzęku w obrębie lewego fałdu przedsionka i kieszonki 
krtaniowej oraz powrót ruchomości fałdu głosowego (Ryc. 4. i 5.).

dyskusja

Guzy neruogenne stanowią grupę rzadkich, niezłośliwych zmian 
rozrostowych, rozwijających się z nerwów obwodowych, posiada-
jących osłonkę mielinową. Zalicza się do nich: nerwiakowłóknia-
ki (zbudowane z osłonek mielinowych i tkanki łącznej), których 
rozwój obserwuje się w przebiegu choroby von Recklinghausena, 
oraz nerwiaki osłonkowe [1]. Pierwszy opublikowany w literaturze 
medycznej opis guzów rozwijających się z osłonek nerwów obwo-
dowych został przygotowany przez Verocay’a w 1910 r. [2]. Nato-
miast Stoutowi przypisuje się wyróżnienie zmian wywodzących się 
jedynie z leyomyocytów (komórek Schwanna) w tej grupie guzów 
[3]. Szacuje się, że 25–45% nerwiaków osłonkowych lokalizuje się 
w regionie głowy i szyi, najczęściej w przestrzeni przygardłowej. 
0,1–1,5% guzów jest umiejscowionych w krtani [4, 5]. 

Guzy neurogenne należą do grupy nowotworów niezłośliwych, ale 
mogą ulegać transformacji do zmian o charakterze inwazyjnym. 
Zjawisko to częściej występuje w przypadku nerwiakowłókniaków. 
Szacuje się, że około 10% ulega takiej przemianie. W przypadku 
nerwiaków osłonkowych jest to niezwykle rzadkie [6]. Z tego po-
wodu w przypadkach sprawiających trudności w różnicowaniu 
pomiędzy nerwiakowłókniakiem oraz nerwiakiem osłonkowym 
zalecane jest traktowanie zmiany, jako nerwiakowłókniaka i wdro-
żenie diagnostyki w kierunku neurofibromatozy, w celu odpowied-
nio szybkiego postawienia rozpoznania choroby podstawowej oraz 
dalszego adekwatnego leczenia i obserwacji klinicznej [1].

Guzy neurogenne krtani stanowią grupę rzadkich zmian łagod-
nych. Rozwijają się powyżej fałdów głosowych, głównie w obrę-
bie fałdu rzekomego i nagłośniowo-nalewkowego, zajmując górne 
piętro krtani, tak jak to miało miejsce w opisywanym przypadku 
[2]. Taka lokalizacja jest charakterystyczna dla zmian rozwijają-
cych się z gałązki wewnętrznej nerwu krtaniowego górnego [7]. 
Guzy o znacznych wymiarach mogą uwypuklać struktury krtani 
do jej światła, przysłaniając szparę głośni i fałd głosowy po zajętej 
stronie. W wyniku ucisku masy guza może dochodzić do efektu 
pseudofiksacji fałdu głosowego w związku z unieruchomieniem 
stawu pierścienno-nalewkowego lub częściowego albo całkowitego 
upośledzenia funkcji nerwu w wyniku jego obwodowego uszko-
dzenia [8]. W diagnostyce różnicowej nerwiaków osłonkowych 
zlokalizowanych w obrębie krtani należy uwzględnić: zmiany za-
palne (np. ziarniniaki), nowotwory łagodne (brodawczaki, naczy-
niaki, tłuszczaki) oraz złośliwe (np. chłoniak).

Początkowe objawy rozwoju guza są niecharakterystyczne, co 
wpływa na częste rozpoznawanie zmian dopiero, gdy osiągną 
znaczne rozmiary, które wymagają indywidualnego podejścia 

ryc. 4.  Kontrolne badanie videolaryngostroboskopowe po 4 miesiącach od zabiegu 
operacyjnego – faza oddechowa.

ryc. 5.  Kontrolne badanie videolaryngostroboskopowe po 4 miesiącach od zabiegu 
operacyjnego – faza fonacyjna.
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i przedyskutowany z pacjentem. Dostępy zewnętrzne są zalecane 
w przypadku zmian o dużych rozmiarach, które uniemożliwiają 
wystarczającą kontrolę struktur krtani w trakcie zabiegu endosko-
powego. Zalecane w literaturze dostępy to: laryngofissura pośrod-
kowa i boczna oraz dostęp z faryngotomii bocznej lub pośrodko-
wej. Jedynie chorzy z małymi, dobrze odgraniczonymi zmianami 
powinni być kwalifikowani do zabiegów endoskopowych z wyko-
rzystaniem lasera CO2, w celu bezpiecznego wykonania procedu-
ry [13, 14, 15]. Zamierzeniem odpowiedniego zaplanowania do-
stępu chirurgicznego jest umożliwienie całkowitej resekcji guza 
z odtworzeniem prawidłowej anatomii krtani oraz zachowaniem 
prawidłowej funkcji poszczególnych jej struktur [16].

WniOski

Nerwiak osłonkowy należy do rzadkich, niezłośliwych nowotwo-
rów zlokalizowanych w krtani. Powolny wzrost guza prowadzi 
do pojawienia się niespecyficznych objawów (chrypka, dysfagia), 
które nasilają się wraz z narastaniem masy guza, prowadząc do 
pojawienia się duszności w zaawansowanym stadium choroby. 
Chirurgiczna resekcja guza jest leczeniem z wyboru, a wybór do-
stępu (zewnętrzny lub endoskopowy) zależy od dokładnej lokali-
zacji zmiany i jej rozmiarów.

śródścienne torbielowate obszary w obrazach T2-zależnych. 
W niektórych przypadkach, w celu pogłębienia diagnostyki różni-
cowej zmiany, należy rozważyć wykonanie angiografii, która po-
zwala na uwidocznienie umiarkowanego, spiralnego unaczynienia 
zmiany oraz wykluczenie obecności przetok tętniczo-żylnych [11].

W badaniu mikroskopowym nerwiaków osłonkowych w standardo-
wym barwieniu hematoksyliną i eozyną obserwuje się występowanie 
dwóch głównych rejonów utkania komórkowego: Antoni A i Antoni 
B. Obecność komórek wrzecionowatych o charakterystycznym wi-
rowatym układzie, przypominającym palisady (ciałka Verocaya), jest 
typowy dla utkania typu Antoni A. Drugi typ posiada nieco luźniejszy 
układ komórek gwiazdkowatych rozmieszczonych na zrębie bogatym 
w śluz. W celu potwierdzenia rozpoznania postawionego w barwie-
niu standardowym, wskazane jest wykonanie dodatkowych badań 
immunohistochemicznych, pozwalających na ocenę ekspresji białek 
S100, CD34 oraz GFAP [12]. Dodatkowo, żeby ocenić potencjał pro-
liferacji komórek guza, można uzupełnić badanie o ocenę markera 
proliferacji komórkowej Ki-67, jak miało to miejsce w tym przypadku.

Leczenie opiera się o chirurgiczną resekcję guza. Jej zakres zależ-
ny jest od wielkości zmiany oraz jej dokładnej lokalizacji, ocenio-
nej w badaniu klinicznym i badaniach obrazowych. Wybór do-
godnego dostępu chirurgicznego powinien być spersonalizowany 
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