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StreSzczenie:  Celem pracy jest opis, interpretacja i wykazanie wpływu neuroanatomii krtani na wyniki śródoperacyjnego neuromonitoringu 
w resekcji tarczycy. Bogata sieć połączeń nerwowych, pochodzących od nerwu krtaniowego wstecznego (RLN) oraz nerwu 
krtaniowego górnego (SLN), ma wpływ na rezultaty tyroidektomii oraz laryngektomii oszczędzających. Śródoperacyjny 
neuromonitoring jest przydatnym narzędziem dla chirurga głowy i szyi, lecz nigdy nie zastąpi rzetelnej znajomości anatomii 
i dobrej techniki operacyjnej.
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abStract:   Goal of this work was to describe, interpret and highlight the impact of neuroanatomy in the region of the larynx on the 
intraoperative neuromonitoring (IONM) during thyroidectomy. Rich anastomoses network of the recurrent laryngeal 
nerve (RLN) and superior laryngeal nerve (SLN) may have impact on results of thyroidectomy and partial laryngectomy. 
Intraoperative neuromonitoring is a useful tool in the armamentarium of the Head and Neck surgeon but it will never replace 
deep knowledge of surgical anatomy and good surgical technique.
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aspirację pokarmów do dróg oddechowych odnotowuje się u 30% 
pacjentów z jednostronnym uszkodzeniem nerwu krtaniowego dol-
nego. Większość zabiegów tyroidektomii nie jest jednak obarczona 
powyższymi powikłaniami. Istnieje jednak grupa pacjentów, któ-
rzy mimo prawidłowego przebiegu operacji tyroidektomii z zacho-
waniem funkcji nerwu krtaniowego dolnego i nerwu krtaniowego 
górnego, zgłaszają w okresie pooperacyjnym przejściowe problemy 
zarówno z fonacją, jak i połykaniem. 

Przejściowe zaburzenia połykania, mimo braku uszkodzenia nerwów 
krtaniowych, obniżają jakość życia pacjentów, bowiem zazwyczaj 
trwają dłużej niż zaburzenia głosu. Główną dolegliwością zgłaszaną 
przez pacjentów są trudności w połykaniu dużych rozmiarów ta-
bletek, które należy popijać większą ilością wody. Lombardii i wsp. 
[14] analizowali zaburzenia głosu i połykania w grupie pacjentów 
po tyroidektomii całkowitej bez uszkodzenia nerwów krtaniowych. 
Zauważyli, iż przejściowe problemy w połykaniu oraz dysfunkcja 
głosowa są związane z procesem gojenia oraz z rzadko występu-
jącym pooperacyjnym krwiakiem, co również potwierdza Pereira 

wStęp

Uszkodzenie nerwu krtaniowego dolnego (inferior laryngeal nerve; 
ILN), odchodzącego od nerwu krtaniowego wstecznego (recurrent 
laryngeal nerve; RLN), jest uważane za przyczynę zaburzeń głosu po 
zabiegach operacyjnych tarczycy [23]. Zapobieganie zaburzeniom 
głosu jest zatem priorytetem w chirurgii tarczycy. Uszkodzenia ga-
łązki zewnętrznej nerwu krtaniowego górnego (external branch of 
the superior laryngeal nerve; EBSLN) wpływa negatywnie również 
na jakość głosu pacjentów pracujących głosem zawodowo. Nerw 
krtaniowy górny został nazwany od imienia słynnej operowej so-
pranistki Amelity Galli-Curci, u której po całkowitej tyroidektomii 
doszło do uszkodzenia nerwu krtaniowego górnego, co spowodo-
wało utratę możliwości wytwarzania tonu głosu o wysokiej często-
tliwości i zakończyło jej spektakularną karierę. Uszkodzenie nerwu 
krtaniowego górnego (superior laryngeal nerve; SLN) powoduje 
również zaburzenia czucia w okolicy krtani, co może prowadzić do 
aspiracji pokarmu do dróg oddechowych i zaburzeń połykania. Po-
nadto Peraira i wsp. [19] wskazują, że problemy z połykaniem oraz 



WWW.PPCH.PL30

artykuł oryginalny / original article

nia oraz koagulacji w okolicy mięśnia pierścienno-tarczowego (cri-
co-thyroid muscle; CTM), przez który przebiega gałązka zewnętrz-
na nerwu krtaniowego górnego. Zaburzenia głosu po całkowitym 
usunięciu tarczycy bez uszkodzenia nerwów krtaniowych, jeżeli w 
ogóle występują, są przejściowe. Dodatkową przyczyną zaburzeń 
głosu mogą być: mechaniczne uszkodzenie fałdu głosowego podczas 
intubacji, zwichnięcie stawu pierścienno-nalewkowego, przejściowa 
zmiana unaczynienia okolicy krtani, dysfunkcja stawu pierścienno-
-tarczowego, unieruchomienie odcinka krtaniowo-tchawiczego z 
ograniczeniem ruchu w kierunku pionowym, osłabiona siła mię-
śni przedkrtaniowych, a także reakcja psychologiczna pacjenta na 
nową sytuację po zabiegu.

rola neuromonitorinGu 
śródoperacyjneGo

American Academy of the Head and Neck Surgery opublikowa-
ła wytyczne dotyczące lepszych wyników głosowych u pacjentów 
kwalifikowanych do zabiegu tyroidektomii [5]. Śródoperacyjny 
neuromonitoring nerwu krtaniowego wstecznego (RLN) i nerwu 

i wsp. [19]. Ponadto po całkowitym usunięciu gruczołu tarczowe-
go, mięśnie przedkrtaniowe stanowią jedyne mechaniczne wspar-
cie dla odcinka pomiędzy krtanią a tchawicą. Podczas tworzenia się 
blizny pooperacyjnej dochodzi do trwałego unieruchomienia od-
cinka krtaniowo-tchawiczego, tym samym nie ma możliwości, by 
struktura ta poruszała się w kierunku pionowym. Każde przecięcie 
mięśni pokrywających krtań powoduje powstanie trwałej blizny, co 
dodatkowo nasila powyższy problem. Zatem w technice operacyjnej 
istotne jest rozdzielanie i rozsunięcie mięśni przedkrtaniowych bez 
ich mechanicznego uszkodzenia. Problemy z połykaniem mogą być 
wynikiem powstawania blizny, ale również wynikać z uszkodzenia 
cienkich połączeń nerwowych, tzw. anastomoz pomiędzy gałązkami 
nerwu krtaniowego wstecznego (RLN) a zewnętrzną gałązka nerwu 
krtaniowego górnego (EBSLN) oraz uszkodzenia cienkich połączeń 
nerwowych, dochodzących do mięśnia pierścienno-gardłowego. 
W wielu ośrodkach ekspozycja nerwu krtaniowego górnego (SLN) 
oraz śródoperacyjny neuromonitoring nerwu krtaniowego górne-
go nie są rutynowo stosowane, dlatego znaczenie w technice ope-
racyjnej ma podwiązywanie żyły i tętnicy tarczowej górnej blisko 
powierzchni torebki tarczycy, co zmniejsza prawdopodobieństwo 
uszkodzenia SLN. Ponadto należy unikać mechanicznego uszkodze-

ryc. 1.  Nieprawidłowy przebieg Nerwu Krtaniowego Dolnego, strona prawa. 
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z nieprawidłowym przebiegiem tętnicy podobojczykowej prawej, 
która odchodzi bezpośrednio od łuku aorty. Przy zachowaniu pra-
widłowej anatomii nerw krtaniowy wsteczny po stronie prawej 
przebiega i zawija się pod tętnicą podobojczykową prawą (Ryc. 1.). 
Na podstawie oceny śródoperacyjnego neuromonitoringu i wyniku 
badania elektromiografii (EMG) można ocenić dysfunkcję nerwu, 
którą stwierdzamy w sytuacji, gdy amplituda odpowiedzi mięśnio-
wej po pobudzeniu wynosi <100uV, a latencja wzrasta o więcej niż 
10% [11]. Wynik fałszywie pozytywny charakteryzuje się obniżoną 
amplitudą odpowiedzi mięśniowej (<100uV) bez pooperacyjne-
go ograniczenia ruchomości fałdu głosowego. Ten sam fałszywie 
pozytywny wynik może wystąpić przy przemijającej neuropraksji, 
mogącej trwać od kilku dni do kilku miesięcy po operacji. Wynik 
fałszywie negatywny charakteryzuje się śródoperacyjnym sygna-
łem i amplitudą odpowiedzi mięśniowej o odpowiedniej wartości 
oraz występującym pooperacyjnie porażeniem fałdu głosowego.
Wynik fałszywie negatywny wynika ze stymulacji dolnego nerwu 
krtaniowego w okolicy uszkodzonego segmentu nerwu. 

Eliminacji wyniku fałszywie negatywnego służy sprawdzenie am-
plitudy odpowiedzi mięśniowej (EMG) z nerwu błędnego po wy-
konaniu lobektomii. Wynik pozytywny charakteryzuje się obniżoną 
amplitudą odpowiedzi (<100uV) w ocenie elektromiografii (EMG) 
oraz pooperacyjnie stwierdzaną ograniczoną ruchomością fałdu 
głosowego. Wynik negatywny stwierdza się, gdy zachowana jest 
właściwa amplituda odpowiedzi mięśniowej po pobudzeniu oraz 
prawidłowa funkcja fałdu głosowego po operacji. Julien i wsp. [11] 
podkreślili, iż odpowiedź z nerwu błędnego przed (Vagal – V1) 
oraz po wykonaniu lobektomii (Vagal – V2), a także odpowiedź 
z nerwu krtaniowego wstecznego przed (RLN – R1) i po wykona-
niu lobektomii (RLN – R2) przy takiej samej stymulacji prądem 
o wartości 1 mA koreluje z prawidłową pooperacyjną funkcją fał-
dów głosowych. Wartość amplitudy odpowiedzi mięśniowej wy-
nosiła powyżej 100 uV, natomiast znacznie wyższe wartości nie 
były czynnikiem korzystnym prognostycznie. Najlepszą lokaliza-
cją do stymulacji nerwu krtaniowego wstecznego (RLN) jest dolna 
granica płata tarczycy – miejsce, w którym od nerwu krtaniowego 
wstecznego odchodzi nerw krtaniowy dolny.

błędnego (X) umożliwia precyzyjną ocenę czynności nerwu krta-
niowego dolnego, co zmniejsza ryzyko przejściowej neuropraksji 
i eliminuje ryzyko obustronnego porażenia nerwu krtaniowego 
wstecznego. W przypadku osłabienia odpowiedzi z nerwu krtanio-
wego wstecznego i nerwu błędnego jednej z operowanych stron, 
tyroidektomia całkowita nie jest w danym momencie przeprowa-
dzana po drugiej, lecz ograniczona do jednostronnej lobektomii. 
Kolejny etap zabiegu – również onkologiczny – jest zaplanowany 
z uwzględnieniem orientacyjnego czasu potrzebnego do powrotu 
funkcji nerwu krtaniowego po stronie już operowanej oraz wyma-
ganego leczenia onkologicznego [11, 31]. Ponadto wśród wskazań 
do użycia śródoperacyjnego neuromonitoringu są: przedopera-
cyjne potwierdzenie porażenia nerwu krtaniowego wstecznego, 
rewizja operowanej wcześniej zmiany oraz konieczność wykona-
nia tyroidektomii całkowitej. Podczas znieczulenia nie stosuje się 
preparatów zwiotczających lub podaje się niewielkie ilości sukcy-
nylocholiny, tj. 1–2 mg/kg masy ciała, tylko przy wprowadzeniu 
do znieczulenia. Dodatkową ogromną zaletą neuromonitoringu 
śródoperacyjnego jest możliwość wykrycia anomalii anatomicz-
nych, takich jak np. nieprawidłowy przebieg nerwu krtaniowego 
dolnego (non-recurrent inferior laryngeal nerve). Nerw krtaniowy 
dolny o nieprawidłowym przebiegu znacznie zwiększa ryzyko po-
wikłań podczas operacji tyroidektomii. Taki wariant anatomiczny 
częściej występuje po stronie prawej 0,5–1%, zdecydowanie rza-
dziej po lewej – 0,04% [11]. Według Kamani’ego i wsp. [12] przy 
użyciu sondy neuromonitoringu należy wykonać stymulację ner-
wu błędnego (X) nisko na szyi, tj. w okolicy przyległej do czwar-
tego pierścienia tchawicy. Przy braku odpowiedzi mięśniowej 
w ocenie elektromiograficznej, należy skierować sondę neuromoni-
toringu wyżej, tj. w okolicę przyległą do górnego brzegu chrząstki 
tarczowatej. Obecność odpowiedzi mięśniowej przy pobudzeniu 
nerwu błędnego na tym poziomie świadczy o anomalii w przebie-
gu dolnego nerwu krtaniowego. Ważne jest zebranie dokładnego 
wywiadu przed zabiegiem operacyjnym, gdyż w grupie pacjentów 
z taką anatomiczną anomalią często występują zaburzenia poły-
kania, wynikające z nieprawidłowego położenia tętnicy podoboj-
czykowej prawej do tyłu od przełyku [18]. Nieprawidłowy prze-
bieg nerwu krtaniowego dolnego po stronie prawej jest związany 

ryc. 2.  Anatomiczna klasyfikacja Gałązki Zewnętrznej Nerwu Krtaniowego Górnego według Cernea. 
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nerwu krtaniowego górnego (EBSLN) prowadzi do zmniejszenia 
częstotliwości podstawowej tonu krtaniowego (Fundamental Fre-
quency; F0) i głosu oraz ogranicza zdolność pacjenta do wytwo-
rzenia głosu o wysokiej częstotliwości. Taki rodzaj dysfonii jest 
szczególnie słyszalny w głosach wysokich (sopran), natomiast 
u osób, które nie wykorzystują głosu zawodowo, może być niezau-
ważalny. Wśród dolegliwości zgłaszanych przez pacjentów może 
natomiast wystąpić męczliwość głosowa i wysiłek przy fonacji, głos 
staje się chuchający [3, 24]. W ocenie laryngoskopowej krtani, przy 
uszkodzeniu nerwu krtaniowego górnego, można obserwować: 
przesunięcie szypuły nagłośni w stronę uszkodzonego nerwu, asy-
metryczną falę śluzówkową, rotację tylnej części głośni na stronę 
porażonego nerwu krtaniowego górnego [3, 25]. Ponadto EBSLN 
pełni istotną funkcje podczas procesu połykania ze względu na 
włókna nerwowo-czuciowe. Ich uszkodzenie prowadzi do zabu-
rzeń czucia w krtani, a zachowanie jest priorytetem we wszystkich 
zabiegach laryngektomii oszczędzających (częściowych) w leczeniu 
raka krtani. W czasie ich przeprowadzania konieczne jest zacho-
wanie aktu połykania, odtworzenie ciągłości drogi pokarmowej, 
dróg oddechowych oraz wytworzenie nowej głośni tzw. neoglottis. 
Zachowanie funkcji nerwu krtaniowego górnego (SLN) jest rów-
nież istotne podczas tyroidektomii. Potwierdzeniem prawidłowego 
działania SLN powinno być śródoperacyjne porównanie czynności 
nerwu z wartością amplitudy i latencji wywołanych odpowiedzi 
w badaniu elektromiograficznym (EMG) mięśnia pierścienno-tar-
czowego (CTM). Darr i wsp. [7], przy użyciu neuromonitoringu 
śródoperacyjnego, ocenili czynność SLN, a w badaniu EMG za-
notowali 100-proc. odpowiedź z mięśnia pierścienno-tarczowego 
(CTM), czyli u wszystkich badanych pacjentów. 

Znaczenie wykorzystania neuromonitoringu nerwu krtaniowego 
górnego (SLN) podczas tyroidektomii podkreśla również Friedman 
i wsp. [9]. Zaznacza również, iż identyfikacja wzrokowa gałązki ze-
wnętrznej nerwu krtaniowego górnego (EBSLN) nie zawsze jest 
możliwa, gdyż w 20%  przypadków nerw biegnie pod powięzią, 
w głębokiej warstwie mięśnia zwieracza gardła dolnego. Ponad-
to należy pamiętać o możliwości wyników fałszywie dodatnich 
w identyfikacji wzrokowej nerwu. Włókna ścięgniste, przebiega-
jące przez mięsień pierścienno-tarczowy (CTM), mogą maskować 
prawdziwe włókna nerwowe, dając wynik fałszywie dodatni w oce-
nie wzrokowej. Należy pamiętać, że nienaruszona struktura nerwu 
w ocenie makroskopowej nie musi koniecznie odzwierciedlać pra-
widłowej funkcji nerwu. Miejscem lokalizacji EBSLN przy użyciu 
neuromonitoringu jest trójkąt mostkowo-tarczycowo-krtaniowy 
(sterno-thyroid-laryngeal triangle), a nerw krtaniowy wsteczny 
(RLN) jest identyfikowany w okolicy od dolnej części do połowy 
wysokości płata tarczycy i dalej ku górze aż do wejścia nerwu do 
krtani [7]. W tym miejscu istotne jest również zwrócenie uwagi na 
rodzaj neuromonitoringu śródoperacyjnego, gdyż sonda monopo-
larna, charakteryzująca się wysoką wrażliwością na depolaryzacje 
nerwu, może być skutecznie użyta w pewnej odległości od nerwu 
również poprzez powięź pokrywającą nerw. Zdaniem Che-Wei 
Wu i wsp. [6], sondy bipolarne – które są najbardziej specyficzne 
wobec tkanki nerwowej – mają wpływ na redukcję wyników fał-
szywie pozytywnych, jednakże sonda musi być przyłożona blisko 
tkanki nerwowej i wymaga użycia stymulacji większym strumie-
niem prądu (>1–2 mA) niż przy użyciu sondy monopolarnej. Na-
leży też zwrócić uwagę, by sondę bipolarną przyłożyć bezpośred-
nio na tkankę nerwu krtaniowego górnego. Tylko takie działanie 
gwarantuje jego dokładne zidentyfikowanie. W przypadku prze-
biegu nerwu w obrębie mięśnia pierścienno-tarczowego, prepa-

Odnalezienie nerwu krtaniowego ułatwia preparowanie tkanek 
w okolicy więzadła Berrego oraz guzka Zuckerkandla, gdzie nerw 
krtaniowy dolny przebiega blisko miąższu gruczołu tarczowego [11].

anatomia i znaczenie nerwu krtanioweGo 
GórneGo (Sln)

Nerw krtaniowy górny odchodzi od dolnej części zwoju dolnego 
nerwu błędnego (X) na poziomie kręgu szyjnego C2, w odległo-
ści 4 cm w kierunku czaszkowym od rozwidlenia tętnicy szyjnej 
wspólnej [7, 32]. Na wysokości rogu większego kości gnykowej, 
około 1,5 cm w kierunku ogonowym, nerw krtaniowy górny dzieli 
się na cienką gałąź zewnętrzną (external branch superior laryn-
geal nerve; EBSLN) o włóknach czuciowo-motorycznych oraz na 
grubszą gałązkę wewnętrzną (inferior branch superior laryngeal 
nerve; IBSLN) wyłącznie czuciową [7, 32].Gałązka zewnętrzna 
nerwu krtaniowego górnego (EBSLN) biegnie powierzchownie 
na mięśniu zwieraczu gardła dolnym oraz unerwia mięsień pier-
ścienno-tarczowy (cricothyroid muscle; CTM). Pobudzenie CTM 
powoduje przesunięcie chrząstki tarczowatej do przodu na chrzą-
stce pierściennej, zatem odpowiada za napięcie i wydłużenie fał-
dów głosowych. Uszkodzenie mięśnia CTM i gałązki zewnętrznej 

ryc. 3.  Anastomozy nerwowe pochodzące od Nerwu Krtaniowego Wstecznego i Nerwu 
Krtaniowego Górnego.
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go) po tej samej stronie. Liddy i wsp. [13] podkreślają, iż w takiej 
sytuacji należy zwrócić uwagę na wartość amplitudy odpowiedzi 
mięśniowej w EMG po pobudzeniu EBSLN, która jest znacznie 
niższa od wartości amplitudy wywołanej stymulacją nerwu krta-
niowego wstecznego (RLN) czy błędnego (VN – X). Zaistnienie 
takiej sytuacji jest tłumaczone przez Liddy’ego i wsp. [13] obec-
nością Human Communicating Nerve (HCN), czyli połączenia 
nerwowego, tj. anastomozy pierścienno-tarczowej (Cricothyroid 
Anastomosis). Połączenie pierścienno-tarczowe przenosi pobudze-
nie z gałązki zewnętrznej nerwu krtaniowego górnego (EBSLN) 
poprzez włókna nerwowe biegnące przez mięsień pierścienno-tar-
czowy pod błoną śluzową gardła dolnego aż do mięśnia tarczowo-
-nalewkowego w okolicy 1/3 przedniej długości fałdu głosowego 
po tej samej stronie. 

Obecność anastomozy pierścienno-tarczowej została udowodniona 
w badaniach na krtaniach psów i ludzi [13, 27, 28]. Teoria została 
potwierdzona w ocenie klinicznej przez Potenza i wsp. [20] oraz 
Darrego i wsp. [7]. Darr i wsp. [7] uzyskali odpowiedz w badaniu 
EMG z mięśnia głosowego wśród pacjentów po pobudzeniu ga-
łązki zewnętrznej nerwu krtaniowego górnego (EBSLN), jednakże 
amplituda wywołanej odpowiedzi była dużo niższa od amplitu-
dy wywołanej przez pobudzenie nerwu błędnego i krtaniowego 
wstecznego po tej samej stronie. Średnia wartość amplitudy po 
pobudzeniu EBSLN stanowiła w przybliżeniu ¼ wartości amplitu-
dy po pobudzeniu nerwu krtaniowego wstecznego (RLN). Z kolej 
Potenza i wsp. [20] uzyskali odpowiedz z 1/3 przedniej mięśnia 
głosowego w badaniu EMG po pobudzeniu gałązki zewnętrznej 
nerwu krtaniowego górnego (EBSLN) u 80% pacjentów, przy czym 
wartość wywołanej amplitudy po pobudzeniu EBSLN stanowiła 1/3 
wartości amplitudy uzyskanej po pobudzeniu RLN. Do stymulacji 
w obu badaniach wykorzystano pobudzenie prądem o takim sa-
mym natężeniu (1–2 mA). Należy zaznaczyć, iż mięsień pierścien-
no-tarczowy (CTM) nie jest unerwiony bezpośrednio ani przez 
nerw błędny, ani krtaniowy wsteczny i nie powoduje przywodze-
nia fałdów głosowych. Jego zadaniem jest napinanie i wydłużanie 
fałdów głosowych, zatem obserwowany skurcz mięśnia głosowego 
w części przedniej nie może być wywołany pobudzeniem CTM. 

Połączenia nerwowe – anastomozy pierścienno-tarczowe –pro-
wadzą jedynie włókna motoryczne do mięśnia tarczowo-nalew-
kowego (TAM) po tej samej stronie, który napina fałdy głosowe 
i zwęża szparę głośni. To wyjaśnia możliwość obserwowania ru-
chu mięśnia fałdu głosowego po pobudzeniu impulsem gałązki 
zewnętrznej nerwu krtaniowego górnego (EBSLN). Należy jed-
nak zaznaczyć, że podczas skurczu mięśnia wartości amplitudy są 
niskie. Szczegółowa wiedza o obecności anastomoz nerwowych 
pomiędzy zewnętrzną gałązka nerwu krtaniowego górnego (EB-
SLN) a nerwem krtaniowym wstecznym (RLN), oraz odpowied-
nia interpretacja śródoperacyjna badania elektoromiograficznego 
(EMG), odczytanie odpowiedniej wartości wywołanej amplitudy, 
utwierdza chirurga we właściwym rozpoznaniu i ocenie czynno-
ści nerwów krtaniowych.

Istnienie anastomoz pomiędzy zewnętrzną gałązką nerwu krtanio-
wego górnego (EBSLN) a nerwem krtaniowym wstecznym (RLN), 
tzw. crico-thyroid anastomosis, było obserwowane w 68% krtani 
badanych przez Sanudo i wsp [29]. Ponadto Sanudo i wsp. [29] od-
kryli istnienie anastomoz pomiędzy gałązką wewnętrzną nerwu 
krtaniowego górnego (IBSLN) a nerwem krtaniowym wstecznym 
(RLN) i rozróżnili cztery rodzaje połączeń. We wszystkich prze-

rowanie gałązki nerwu zwiększa ryzyko jego uszkodzenia. Warto 
przytoczyć dobre wyniki badań Barczyńskiego i wsp. [1]. W ba-
daniu elektromiograficznym (EMG) z użyciem neuromonitoringu 
podczas tyroidektomii, wśród 210 gałązek zewnętrznych (EBSLN) 
nerwu krtaniowego górnego, w 73,9% przypadków prawidłowo 
rozpoznali oni nerw przy użyciu pobudzenia prądem (1 mA), 
a średnia amplituda odpowiedzi z EBSLN była znacząco niższa 
w porównaniu z amplitudą odpowiedzi z nerwu krtaniowego 
wstecznego (RLN). Powyższe wyniki potwierdza badanie Poten-
za i wsp. [20], którzy podczas 72 tyroidektomii z jednoczasowym 
neuromonitoringiem w 57 przypadkach zanotowali odpowiedź 
z gałązki zewnętrznej nerwu krtaniowego górnego (EBSLN). Śred-
nia amplituda odpowiedzi EBSLN wynosiła 269 uV (+–178 uV), 
a dla RLN – 782 uV (+–178 uV) przy pobudzeniu strumieniem 
prądu 1–2 mA. Zatem średnia amplituda odpowiedzi z nerwu 
krtaniowego górnego stanowiła średnio ⅓ amplitudy odpowiedzi 
z nerwu krtaniowego wstecznego. Powyższe argumenty przema-
wiają za stosowaniem neuromonitoringu również w ocenie ner-
wu krtaniowego górnego. Według zaleceń International Neural 
Monitoring Study Group (INMSG) z 2013 roku, śródoperacyjny 
neurominitoring powinien obejmować nie tylko nerwy: błędny 
i krtaniowy wsteczny (obustronnie), lecz również krtaniowy gór-
ny [2, 13] . Anatomiczne warianty przebiegu gałązki zewnętrznej 
nerwu krtaniowego górnego (EBSLN) względem górnego biegu-
na tarczycy są ujęte w klasyfikacji Cernea. Typy 2a i 2b oznacza-
ją przebieg gałązki w kierunku ogonowym w bliskim sąsiedztwie 
do żyły i tętnicy górnego bieguna tarczycy oraz do przodu od po-
wierzchni gruczołu tarczowego, co może utrudniać identyfikację 
nerwu. Według Cernea i wsp. [4] taki przebieg gałązki zewnętrznej 
nerwu krtaniowego górnego jest spotykany w około 24% przypad-
ków i wiąże się z najwyższym ryzykiem uszkodzenia nerwu pod-
czas tyroidektomii (Ryc. 2.).

anaStomozy nerwowe jako źródło 
wątpliwości w interpretacji wyników 
śródoperacyjneGo neuromonitorinGu

Anatomia ma bezpośrednie przełożenie na interpretacje wyników 
neuromonitoringu śródoperacyjnego oraz pozwala na ocenę wzro-
kową skurczu wybranych mięśni e.g. jednostronny skurcz mięśnia 
głosowego jest widoczny w laryngoskopowej ocenie śródopera-
cyjnej podczas stymulacji nerwu błędnego nerwu krtaniowego 
wstecznego po tej samej stronie. Jeśli nie ma możliwości oceny 
śródoperacyjnej skurczu mięśnia głosowego w laryngoskopii bez-
pośredniej, można wykorzystać do oceny mięsień pierścienno-
-nalewkowy tylny (posterior cricoarytenoid muscle; PCA), który 
również jest unerwiony przez nerw krtaniowy wsteczny. Możli-
wość taką wykorzystywali w swoich badaniach Liddy i wsp. [13]. 
Ocena wizualna skurczu mięśnia pierścienno-nalewkowego tyl-
nego (PCA) może być potwierdzona palpacyjnie przez odczucie 
skurczu mięśnia w tylnej części krtani, gdy jednocześnie w bada-
niu elektromiograficznym (EMG) obserwowana jest wysoka am-
plituda odpowiedzi z mięśnia. Podobnie przy stymulacji gałązki 
zewnętrznej nerwu krtaniowego górnego (EBSLN) obserwowany 
jest skurcz mięśnia pierścienno-tarczowego (CTM) po tej samej 
stronie. Przy interpretacji wyników mogą pojawić się wątpliwo-
ści, gdy przy pobudzeniu zewnętrznej gałązki nerwu krtaniowego 
górnego (EBSLN) jednocześnie obserwowany jest skurcz mięśnia 
głosowego ⅓ przedniej długości fałdu głosowego (obecność włó-
kien nerwowych motorycznych z nerwu krtaniowego wsteczne-
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(SLN) [17, 33]. Kliniczne znaczenie anastomoz pomiędzy nerwa-
mi krtaniowymi podkreślili również Sanudo i wsp. [29], którzy 
zaznaczyli, iż pozycja fałdu głosowego, jego masa i fala śluzówko-
wa po porażeniu fałdu głosowego, w znacznym stopniu zależą od 
przywrócenia unerwienia, na które wpływa obecność anastomoz 
pomiędzy nerwami krtaniowymi. Rosenbach [26] oraz Semon 
[30] twierdzili, iż fałd głosowy przechodzi przez różne etapy za-
nim dojdzie do jego całkowitego porażenia. Według tych autorów 
w pierwszej kolejności fałd głosowy traci możliwość funkcji od-
wodzenia, a następnie funkcję przywodzenia. Innego zdania byli 
Grossmann i Wagner [10, 34], którzy twierdzili, że pozycja fałdu 
głosowego zależy od miejsca uszkodzenia nerwów krtaniowych. 
Przy izolowanym uszkodzeniu nerwu krtaniowego wstecznego 
(RLN), fałd głosowy po stronie uszkodzenia nerwu przyjmuje 
pozycje paramedialną. Przy jednoczesnym uszkodzeniu nerwu 
krtaniowego wstecznego (RLN) oraz nerwu krtaniowego górne-
go (SLN), fałd głosowy po stronie uszkodzenia nerwów przyjmuje 
pozycje intermedialną. Sanders i wsp. [27] wskazują na rolę ist-
niejących połączeń pomiędzy nerwem krtaniowym wstecznym 
(RLN) a nerwem krtaniowym górnym (SLN). Autorzy podkreślają 
istnienie dwóch okolic sieci połączeń nerwowych, tj. okolicy mię-
śnia międzynalewkowego, gdzie dochodzi do połączenia włókien 
wszystkich nerwów krtaniowych, oraz okolicy zachyłków grusz-
kowatych, w której łączą się włókna gałązki zewnętrznej nerwu 
krtaniowego górnego (SLN) oraz nerwu krtaniowego wstecznego 
(RLN). Sanders i wsp. [27] wykryli w czterech z dziesięciu prepa-
ratów krtani istnienie włókien biegnących od gałązki zewnętrznej 
nerwu krtaniowego górnego (EBSLN), przechodzących pomiędzy 
brzuścami mięśnia pierścienno-tarczowego (CTM), biegnących 
pod błoną śluzową zachyłków gruszkowatych i kończących się 
jako włókna motoryczne w mięśniu tarczowo-nalewkowym (thy-
roarytenoid muscle; TAM, do którego dochodzą również włókna 
nerwowe motoryczne od nerwu krtaniowego wstecznego RLN), 
a także jako włókna czuciowe w okolicy podgłośniowej w błonie 
śluzowej. Autorzy [27] podkreślają, iż mięsień tarczowo-nalewko-
wy (TAM) posiada najgęstszą sieć połączeń nerwowych, najmoc-
niej zaznaczoną na granicy więzadła głosowego. 

Z kolej końcowe włókna nerwu krtaniowego wstecznego (RLN) 
dochodzą do mięśnia pierścienno-nalewkowego bocznego (lateral 
cricoarytenoid muscle; LCA) oraz mięśnia tarczowo-nalewkowe-
go (TAM), umożliwiając tym samym przywodzenie fałdów gło-
sowych, a w przypadku mięśnia tarczowo-nalewkowego (TAM), 
zwiększając napięcie fałdów głosowych. Z punktu widzenia  oceny 
czynnościowej istotne jest również unerwienie mięśnia pierścien-
no-nalewkowego tylnego (posterior cricoarytenoid muscle; PCA), 
który odwodzi fałdy głosowe i rozszerza szparę głośni, zatem pełni 
funkcję oddechową. Sanders i wsp. [28], badając preparaty krta-
ni pochodzące od psów, zaznaczyli, iż mięsień ten jest unerwiony 
przez pojedynczą gałązkę nerwu krtaniowego wstecznego. Część 
boczna mięśnia pierścienno-nalewkowego tylnego (PCA) jest odpo-
wiedzialna za funkcje oddychania, natomiast część przyśrodkowa 
mięśnia, dochodząca do okolicy nalewki, jest związana z głosem. 
Potwierdza to unerwienie mięśnia PCAu ludzi – od dwóch od-
dzielnych gałązek pochodzących od nerwu krtaniowego wstecz-
nego. Według Sanders i wsp. [27] unerwienie dwóch części tego 
samego mięśnia zapewnia większą kontrolę fonacyjną. Anastomo-
zy nerwowe, łączące nerwy krtaniowe, były przedmiotem dużej 
ilości badań już na początku XX wieku, budząc wiele wątpliwości. 
W 1921 roku Dilworth [8] napisał: „Nerw błędny wnika do sieci 
splotów nerwowych w różnych częściach ciała, również w krtani”.

badanych preparatach krtani stwierdzono obecność pętli Galena 
(ansa Galeni). Pętla Galena została zlokalizowana na grzbietowej 
powierzchni mięśnia pierścienno-nalewkowego tylnego (posterior 
cricoarytenoid muscle – posticus; PCA) oraz tuż pod błona ślu-
zową gardła dolnego. Pętla Galena prowadzi włókna czuciowe do 
błony śluzowej krtani, poniżej szpary głośni i do błony śluzowej 
tchawicy do wysokości 3.–4. chrząstki tchawicy [22, 32]. Ponadto 
często stwierdzanym połączeniem nerwowym był splot nerwowy 
na powierzchni chrząstek nalewkowatych (arytenoid pexus), któ-
ry związany był z mięśniem międzynalewkowym (interarytenoid 
muscle). Arytenoid plexus był utworzony przez połączenie włó-
kien nerwowych, tj. grzbietowych gałązek wewnętrznej gałązki 
nerwu krtaniowego górnego z brzuszną gałązką nerwu krtanio-
wego wstecznego, który biegł do góry, pod głęboką warstwą mię-
śnia pierścienno-nalewkowego tylnego (PCA). Sanudo i wsp. [29] 
obserwował również istnienie połączeń nerwowych z prawej na 
lewą stronę (cross innervation). 

W przełożeniu na znaczenie kliniczne – arytenoid plexus dostar-
cza włókna nerwowe motoryczne do mięśnia międzynalewkowego 
oraz włókna czuciowe do błony śluzowej okolicy spoidła tylnego. 
Ponadto w operacjach częściowych krtani, podczas których może 
być konieczne usunięcie jednej z chrząstek nalewkowatych, np. 
w operacji laryngektomii nadpierściennej z rekonstrukcją (supra-
cricoid parcial laryngectomy), przecięcie splotu międzynalewko-
wego, mięśnia międzynalewkowego może prowadzić do osłabienia 
czucia w okolicy spoidła tylnego. Ma to znaczenie dla połykania 
i może być przyczyną aspiracji pokarmów do drzewa oskrzelowe-
go. Wśród przebadanych krtani Sanudo i wsp. [29] w 14% stwier-
dzili występowanie połączeń nerwowych tarczowo-nalewkowych 
(thyroarytenoid anastomosis). Połączenie to było utworzone przez 
zstępującą gałązkę wewnętrznej gałązki nerwu krtaniowego gór-
nego (IBSLN) i wstępującą gałązką od nerwu krtaniowego wstecz-
nego (RLN), która lokalizuje się w miejscu gdzie nerw krtaniowy 
wsteczny przebiega obok stawu pierścienno-tarczowego. Jest to 
miejsce szczególnie istotne, bowiem – we wszystkich technikach 
operacyjnych wymagających rozłączenia stawu pierścienno-tar-
czowego – może w nim dojść do śródoperacyjnego uszkodzenia 
nerwu krtaniowego wstecznego (RLN). Najrzadziej obserwowa-
nym połączeniem nerwowym wywodzącym się od wewnętrznej 
gałązki nerwu krtaniowego górnego (IBSLN) oraz nerwu krtanio-
wego wstecznego (RLN), było połączenie pierścienne (cricoid ana-
stomosis), które przewodziło włókna czuciowe do błony śluzowej 
okolicy podgłośniowej (Ryc. 3.).

Sanudo i wsp. [29] stwierdzili obecność połączeń pomiędzy ga-
łązkami wewnętrzną i zewnętrzną nerwu krtaniowego górnego 
(SLN), które przebiegały przez otwór w chrząstce tarczowatej na 
poziomie górnej 1/3 blaszki chrząstki tarczowatej. W wielu przy-
padkach łączącym włóknom nerwowym towarzyszyły naczynia 
tętnicze, tj. tętnica krtaniowa górna lub tętnica pierścienno-tar-
czowa odchodząca od tętnicy krtaniowej górnej [26]. W aspek-
cie klinicznym takie połączenie anatomiczne może wiązać się ze 
śródoperacyjnym krwawieniem i uszkodzeniem nerwu krtanio-
wego górnego (SLN) zarówno podczas zabiegu operacji laryn-
gektomii nadgłośniowej poziomej, jak i w jej postaci klasycznej, 
opisywanej przez Alonso. W technice tej usuwana jest 1/3 górna 
lub 1/2 chrząstki tarczowatej wraz z kością gnykową (gdy naciek 
nowotworu szerzy się do przestrzeni przednadgłośniowej), a dla 
zachowania sprawnego pooperacyjnie aktu połykania niezbęd-
ne jest zachowanie nienaruszonego nerwu krtaniowego górnego 
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podSumowanie

Neuroanatomia krtani jest istotna dla chirurga wykonującego 
zabieg laryngektomii oszczędzającej (częściowej), chcącego 
uzyskać dobre wyniki funkcjonalne, a także dla prawidłowej 
interpretacji śródoperacyjnego neuromonitoringu w trakcie 
wykonywania tyroidektomii. Mięśnie wewnętrzne krtani są 
unerwione głównie przez nerw krtaniowy wsteczny obustron-
nie, z wyjątkiem mięśnia pierścienno-tarczowego, który jest 
unerwiony przez gałązkę zewnętrzną nerwu krtaniowego gór-
nego. Obecność anastomoz pomiędzy nerwami krtaniowymi 
wstecznymi i krtaniowymi górnymi wpływa na kliniczną oce-
nę wyników pooperacyjnych i wytycza postępowanie terapeu-
tyczno-rehabilitacyjne.

Anastomozy, tj. połączenia nerwowe o znaczeniu klinicznym pomiędzy 
gałązką zewnętrzną (EBSLN), gałązką wewnętrzną nerwu krtaniowego 
górnego (IBSLN) a nerwem krtaniowym wstecznym (RLN), stanowią:

•	 pętla Galena (ansa Galeni),
•	 splot na chrząstkach nalewkowatych (arytenoid plexus) 

zawierający włókna nerwowe czuciowe przewodzące 
bodźce czuciowe, do wielu mięśni i stawów 
w obrębie krtani,

•	 splot pierściennotarczowy (cricothyroid anastomosis), 
który przewodzi włókna czuciowe błony śluzowej 
do okolicy podgłośniowej oraz włókna motoryczne 
do mięśnia tarczowo-nalewkowego (przywodzenie 
i napinanie fałdów głosowych).

PIŚMIENNICTWO:
1. Barczyński M., Konturek A., Cichoń S.: Randomized clinical trial of visualiza-

tion versus neuromonitoring of recurrent laryngeal nerves during thyroidec-
tomy. Br. J. Surg., 2009; 96(3): 240–246.

2. Barczyński M., Randolph G.W., Cernea C.R. et al.: External branch of the su-
perior laryngeal nerve monitoring during thyroid and parathyroid surgery. In-
ternational Neural Monitoring Study Group standards guideline statement. 
Laryngoscope., 2013; 123(l4): 1–14.

3. Bevan K., Griffiths M.V., Morgan M.H.: Cricothyroid muscle paralysis: its re-
cognition and diagnosis. J. Laryngol. Otol., 1989; 103(2): 191–195.

4. Cernea C.R., Ferraz A.R., Nishio S., Dutra A. Jr, Hojaij F.C., dos Santos L.R.: 
Surgical anatomy of the external branch of the superior laryngeal nerve. Head 
Neck., 1992; 14(5): 380–383.

5. Chandrasekhar S.S., Randolph G.W., Seidman M.D. et al.: Clinical practice 
guideline: improving voice outcome after thyroid surgery. Otolaryngol. Head 
Neck Surg., 2013; 148(6): 1–37.

6. Che-Wei W., Liu X., Barczyński M., Kim H.Y., Dionigi G., Sun H., Chiang F.Y., 
Kamani D., Randoplh W.: Optimal Stimulation during Monitored Thyroid 
Surgery: EMG Response Characteristics in a Porcine Model. Laryngoscope., 
2017; 127(4): 998–1005.

7. Darr E.A., Tufano R.P., Suleyman O., Kamani D., Hurwitz S., Randolph G.: Su-
perior Laryngeal Nerve Quantitative Intraoperative Monitoring is Possible in 
All Thyroid Surgeries. Laryngoscope, 2014; 124: 1035–1041.

8. Dilworth T.F.M.: The nerves of the human larynx. J. Anat., 1921; 56(1): 48–52.

9. Friedman M.W.M., Ibrahim H.: Superior Laryngeal Nerve identification and 
preservation in thyroidectomy. Operative Techn. Otolaryngol., 2009: 145–151.

10. Grossmann M.: Experimentelle Beitrage zur Lehre von der Posticuslslahmung. 
Arch. Laryngol. Rhinol., 1897; 6: 282.

11. Julien N., Ferrary E., Sokoloff A., Lamas G., Sterkers O., Bernardeschi D.: Vagal 
and recurrent laryngeal nerves neuromonitoring during thyroidectomy and 
parathyroidectomy: A prospective study. European Annals of Otorhinolaryn-
gology, Head and Neck diseases., 2017; 134(2): 77–82.

12. Kamani D., Potenza A.S., Cernea C.R., Kamani Y.U., Randolph G.W.: The non-
recurrent laryngeal nerve: anatomic and electrophysiologic algorithm for re-
liable identification. Laryngoscope., 2015; 125: 503–508.

13. Liddy W., Barber SR., Cinquepalmi M., Lin B.M., Patricio S., Kyriazidis N., 
Bellotti C., Kamani D., Mahamad S., Dralle H., Schneider R., Dionigi G., Bar-
czyński M., Che-Wei W., Chiang F.Y., Randolph G.: The Electrophysiology of 
Thyroid Surgery: Electrophysiologic and Muscular Responce with Stimulation 
of the Vagus Nerve, Recurrent Laryngeal Nerve and External Branch of the 
Superior Laryngeal Nerve. Laryngoscope, 2017; 127: 764–771.

14. Lombardii C.P., Raffaelli M., d’Alatri L., Marchese M.R., Rigante M., Paludetti 
G., Bellantone R: Voice and swallowing changes after thyroidectomy in patients 
without inferior laryngeal nerve injuries. Surgery, 2006; 140(6): 1026–1034.

15. Martin-Oviedo C., Maranillo E., Lowy-Benoliel A. et al.: Functional role of hu-
man laryngeal nerve connections. Laryngoscope, 2011; 121(11): 2338–2343.

16. Masuoka H., Miyauchi A., Yabuta T., Fukushima M., Miya A.: Innervation of 
the cricithyroid muscle by the recurrent laryngeal nerve. Head Neck, 2016; 
38(l1): 441–445.

17. Nowak K., Wierzbicka M., Szyfter W.: Nowotwory krtani. W: Nowotwory w 
otolaryngologii, red.: W. Szyfter, wyd. II (uaktualnione). Termedia, Poznań 
2015, 320–328.

18. Netter F.H., Jędrzejewski K.S. (red): Atlas anatomii człowieka, wyd. I (polskie), 
Wydawnictwo Medyczne Urban Partner, 2002, 74.

19. Pereira J.A., Girvent M., Sancho J.J., Parada C., Sitges-Serra A.: Prevalence of 
long – term upper aero – digestive symptoms after uncomplicated bilateral 
thyroidectomy. Surgery, 2003; 133(3): 318–322.

20. Potenza A.S., Phelan E.A., Cernea C.R. et al.: Normative intra – operative elec-
trophysiologic waveform analysis of superior laryngeal nerve external branch 
and recurrent laryngeal nerve in patients undergoing thyroid surgery. World 
J. Surg. 2013; 37(10): 2336–2342.

21. Reicher M., Łasiński W.: Krtań. W: Anatomia Człowieka, A. Bochenek, M. 
Reicher, W. Łasiński (red.), t. II, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 
2002, 376–377.

22. Rosato L., Carlevato M.T., De Toma G., Avenia N.: Recurrent laryngeal nerve 
damage and phonetic modifications after thyroidectomy: surgical malpractice 
only or predictable sequence? World J. Surg., 2005; 29(6): 780–784.

23. Roy N., Smith M.E., Dromey C., Redd J., Neff S., Grennan D.: Exploring the 
phonatory effects of external superior laryngeal nerve paralysis: an in vivo mo-
del. Laryngoscope, 2009; 119(4): 816–826.

24. Roy N., Barton M.E., Smith M.E., Dromey C., Merrill R.M., Sauder C.: An in 
vivo model of external superior laryngeal nerve paralysis: laryngoscopic fin-
dings. Laryngoscope, 2009; 119(5): 1017–1032.

25. Rosenbach O.: Zur Lehre von Doppelseitigen Totalen Laehmung des Nerv La-
ryngeus Inferior (Recurrens). Breslauer Aerztliche Z., 1880; 2: 14–16, 27–30.

26. Sanders I., Bei-Lian W., Liancai M., Youzhu L., Biller H.F.: The Innervation of 
the Human Larynx. Arch. Oolaryngol Head Neck Surg., 1993; 119: 934–939.

27. Sanders I., Jacobs I., Wu B.L, Biller HF.: The three bellies of the canine poste-
rior cricoarytenoid muscle: Implications for understanding laryngeal function. 
Laryngoscope. 1993; 103: 171–177.

28. Sanudo J.R., Maranillo E., Leon X., Mirapeix R.M., Orus C., Quer M.: An ana-
tomical Study of Anastomoses Between the Laryngeal Nerves. Laryngosco-
pe, 1999; 109: 983–987.

29. Semon F.: Clinical remarks: on the proclivity of the abductor fibers of the re-
current laryngeal nerve to become affected sooner than the adductor fibers 
or even exlusively in cases of undoubted central or peripheral injury or dise-
ase of the roots or trunks of the pneumogastric, spinal accessory or recurrent 
nerves. Arch. Laryngol, 1881; 2: 197–222.

30. Shindo M.K.E., Mc Caffrey J., Portefield J. et al.: Management of locally inva-
sive well – differentiated thyroid cancer: an evidence – based American Head 
and Neck Society consensus statement. Head Neck, 2013.

31. Sylwanowicz W., Łasiński W.: Nerwy czaszkowe. W: Anatomia człowieka. A. 
Bochenek, M. Reicher, W. Łasiński (red.), t. 5, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 
Warszawa 2002, 227–237.

32. Theissing J., Rettinger G., Werner J.: Partial Laryngectomy – Transcutaneous 
or Open Approaches. Surgery of the Larynx, Hypopharynx and Trachea. W: 
ENT – Head and Neck Surgery; Essential Procedures. Stuttgart, New York. 
Thieme 2011, 241–256.

33. Wagner R.: Die Medianstellung der Stimmbahn der bei der Rekuhrrenslah-
mung. Arch. Pathol. Anat. Physiol., 1890; 120: 437–459, 124–127



WWW.PPCH.PL36

artykuł oryginalny / original article

DOI:

Prawa autorskie:

Konflikt interesów:

Autor do korespondencji:

Cytowanie pracy:

Liczba słów: 4580                Liczba stron: 8                 Tabele: –                 Ryciny: 3                 Piśmiennictwo: 33

10.5604/01.3001.0012.1752   Spis treści: https://ppch.pl/issue/11867

Copyright © 2019 Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny. Published by Index Copernicus Sp. z o. o. All rights reserved.

Autorzy deklarują brak konfliktu interesów.

Berger Greta; Department of Clinical Phonoaudiology and Speech Therapy, Medical University of Bialystok, Poland; 
E-mail: greta.ewa.berger@gmail.com

Berger G., Kosztyla-Hojna B., Chyczewski L.: Impact of the anatomy of laryngeal nerves on intraoperative 
neuromonitoring results in surgery of thyroid gland and functional results after partial laryngectomies; 
Pol Przegl Chir 2019: 91 (2): 29–36; DOI: 10.5604/01.3001.0012.1752


