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StreSzczenie:    Wprowadzenie: Jedną z najnowszych metod stosowanych w obrazowaniu krtani jest NBI. Umożliwia ona: ocenę architektoniki 
naczyń błony śluzowej oraz uwidocznienie ognisk nieprawidłowej angiogenezy, a tym samym – zidentyfikowanie zmian 
patologicznych na wczesnym etapie kancerogenezy. 

  cel: Celem pracy było porównanie wartości diagnostycznej endoskopii w świetle białym oraz w NBI w ocenie zmian 
patologicznych błony śluzowej krtani. 

  Materiał i metody: 333 pacjentów ze zmianami patologicznymi w krtani poddano ocenie w świetle białym oraz NBI. 
Obliczono: czułość, swoistość, PPV, NPV dla obu metod. Wartość diagnostyczną WLE i NBI oceniono dla założeń, że wynik 
pozytywny stanowią: dysplazja dużego stopnia i rak oraz tylko rak. 

  Wyniki: Czułość, swoistość, PPV, NPV dla założenia, że wynik pozytywny stanowi dysplazja dużego stopnia i rak, wynosiły 
odpowiednio dla światła białego w porównaniu do NBI: 95,4% vs 98,5%; 84,2% vs 98,5%; 79,6% vs 97,7% oraz 96,6% vs 
99,0%. Z kolei dla założenia, że wynikiem pozytywnym jest tylko rak, powyższe wartości wynosiły: 97,4% vs 100%; 79,3% 
vs 93,5%; 72,6% vs 89,4% oraz 98,2% vs 100,0%. W przypadku obu wariantów wykazano, że czułość, PPV i NPV były wyższe 
dla NBI w porównaniu do światła białego. Stwierdzono ponadto znamiennie wyższą swoistość NBI w porównaniu do światła 
białego w różnicowaniu zmian patologicznych krtani (p < 0,001). 

  Wnioski: Zastosowanie NBI umożliwia zarówno rozpoznanie, jak i różnicowanie zmian patologicznych w krtani, 
niewidocznych w świetle białym. Badanie endoskopowe, szczególnie wzmocnione NBI, jest nieinwazyjne, powtarzalne 
i pozostaje przydatnym narzędziem w diagnostyce zmian rozrostowymi krtani. Badaniem decydującym o ostatecznym 
rozpoznaniu pozostaje badanie histopatologiczne.

SłoWa kluczoWe: obrazowanie w świetle białym, obrazowanie wąską wiązką światła, rak krtani, zmiany przedrakowe krtani

abStract:   introduction: One of the most recent methods used in imaging of the larynx is NBI. NBI enables us to detect specific patterns 
of pathological angiogenesis suggestive of premalignant or neoplastic lesions. 

  aim: The aim of the study was to compare imaging of laryngeal lesions in WLE and NBI in relation to histopathological 
examination. 

  Material and methods: 333 patients with laryngeal lesions underwent endoscopic evaluation in WLE and NBI. Sensitivity, 
specificity, PPV, NPV for WLE and NBI were calculated. The diagnostic value for WLE and NBI was evaluated for two 
assumptions (positive result is: 1. severe dysplasia and cancer; 2. only cancer). 

  results: Sensitivity, specificity, PPV, NPV of first assumption were respectively for white light compared to NBI: 95.4% vs 
98.5%; 84.2% vs 98.5%; 79.6% vs 97.7% and 96.6% vs 99.0%. The values of second assumption were: 97.4% vs 100%; 79.3% 
vs 93.5%; 72.6% vs. 89.4% and 98.2% vs. 100.0%. Higher sensitivity was observed for the second assumption, while higher 
specifity was recorded for the first assumption. Specificity was significantly higher for NBI than for WLE (p < 0.001). 
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cel

Celem pracy było porównanie wartości diagnostycznej endoskopii 
w świetle białym oraz w wąskiej wiązce w ocenie zmian patologicznych 
błony śluzowej krtani w odniesieniu do badania histopatologicznego. 

Materiał i MetoDa 

Badaniem objęto 333 pacjentów diagnozowanych w Klinice Oto-
laryngologii, Onkologii Głowy i Szyi Uniwersytetu Medycznego 
w Łodzi, którzy spełniali następujące kryteria włączenia: obecność 
zmiany przerostowej w krtani, możliwość wykonania oraz archiwi-
zacji pełnego badania wideoendoskopowego krtani w świetle bia-
łym i NBI, leczenie chirurgiczne oraz otrzymanie wyniku badania 
histopatologicznego zmian patologicznych krtani. 

Kryterium wykluczającym były: dyskwalifikacja z laryngoskopii 
w znieczuleniu ogólnym, brak możliwości wykonania badania 
endoskopowego krtani, zmiany zlokalizowane podśluzówkowo. 
Z badania wyeliminowano także pacjentów, u których w badaniu 
histopatologicznym stwierdzono nowotwór złośliwy inny niż rak 
płaskonabłonkowy. Projekt badania został zaaprobowany przez 
Komisję Bioetyczną przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi 
(zgoda nr RNN/165/17/KE).

Po miejscowym znieczuleniu błony śluzowej nosa oraz gardła 1% 
lidokainą, wszyscy pacjenci zostali poddani badaniu endoskopo-
wemu w świetle białym. Obserwowane zmiany zakwalifikowano 
jako: łagodne (polip, obrzęk Reinkego, guzki głosowe, torbiele), 
podejrzane (przewlekłe przerostowe zapalenie krtani, leukopla-
kia, erytroplakia, brodawczak) oraz złośliwe (rozrosty guzowate 
lub naciekowe klinicznie, budzące poważne podejrzenie raka). 
Następnie wykonano badanie przy użyciu NBI, a zidentyfikowa-
ne zmiany przyporządkowano do typów I–V wg klasyfikacji Ni 
i wsp. (2011). Wszyscy pacjenci, u których stwierdzono zmiany 
w badaniu WLE i/lub NBI, zostali zakwalifikowani do laryngoskopii 
bezpośredniej, celem usunięcia lub biopsji zmian przerostowych 
oraz weryfikacji histopatologicznej. Porównano wyniki oceny cha-
rakteru zmiany w badaniu WLE z wynikami obrazowania w NBI, 
a w dalszej kolejności, z wynikami badań histopatologicznych. 
Obliczono czułość, swoistość, PPV i NPV obydwu metod odpo-
wiednio dla założeń, że wynik pozytywny stanowi: dysplazja du-
żego stopnia i rak oraz tylko rak. Następnie porównano wyniki dla 
WLE i NBI przy pomocy testu McNemara.  

Celem oceny zgodności wyników WLE oraz NBI, a także badania 
endoskopowego przy użyciu obu metod z wynikami histopatolo-
gicznymi, wyliczono współczynniki Kappa Cohena. Do analizy sta-
tystycznej wykorzystano oprogramowanie Statistica 13.1 (Statsoft, 
Tulsa). Za istotne statystycznie przyjęto wartości p < 0,05.

WYkaz SkrÓtÓW

WLE – badanie endoskopowe w świetle białym 
NBI – obrazowanie wąską wiązką światła 
PPV – dodatnia wartość predykcyjna 
NPV – ujemna wartość predykcyjna

WProWaDzenie

W diagnostyce chorób krtani powszechnie stosuje się badanie 
endoskopowe, które umożliwia dokładniejsze jej uwidocznienie 
oraz archiwizację obrazów w porównaniu do wziernikowania 
lusterkiem. Jednak obecnie dostępne narzędzia diagnostyczne, 
w tym techniki endoskopowe, nie są wystarczające do jednoznacz-
nej oceny obserwowanych patologii błony śluzowej krtani oraz 
różnicowania wczesnych zmian nowotworowych czy rozległości 
naciekania guza. W ostatnich latach WLE może być uzupełnia-
ne o NBI. Technika NBI opiera się na wykorzystaniu różnic we 
właściwościach pochłaniania światła przez krew i błonę śluzo-
wą. Dzięki użytym filtrom emitowane są tylko światło niebieskie 
i zielone, o długości fal odpowiednio: 415 i 540 nm. Pokrywają 
się one ze szczytem absorbcji, przez hemoglobinę i tym samym: 
fala o długości 415 nm penetruje do naczyń włosowatych błony 
śluzowej, uwidaczniając je w kolorze brązowym. Natomiast fala 
o długości 540 nm dociera do naczyń podśluzowych i zabarwia 
je na kolor cyjanowy. 

Pozwala to na dokładną ocenę unaczynienia zmiany. Biorąc pod 
uwagę fakt, że warunkiem wzrostu guza powyżej 1–2 mm3 jest 
wytworzenie własnej sieci naczyń, cechujących się chaotyczną 
architekturą, różniących się znacząco pod względem kształtu 
i rozmiaru od naczyń prawidłowych, metoda ta umożliwia wy-
krycie zmian patologicznych na bardzo wczesnym etapie procesu 
nowotworowego [1, 2, 3]. 

Jako pierwszy do oceny gardła i górnego odcinka drogi pokar-
mowej technikę NBI zastosował Muto i wsp. (2005) podczas ba-
dania kontrolnego pacjentów po leczeniu raka przełyku [4]. Do 
oceny krtani metodę tę zaczęli stosować Watanabe i wsp. w 2009 
roku [5]. W ostatnich latach NBI wykorzystuje się do diagnosty-
ki zmian błony śluzowej górnego odcinka dróg oddechowych, 
przewodu pokarmowego i układu rodnego [4, 5, 6]. Ni i wsp. 
w 2011 r. zaproponowali klasyfikację, która dzięki ocenie una-
czynienia błony śluzowej w NBI, umożliwia prognozowanie roz-
poznania histologicznego zmiany. Patologie zakwalifikowane do 
typów I–IV uznano za łagodne, a do typów Va–c za podejrzane 
o rozrost nowotworowy. Na tej podstawie możliwe jest wstępne 
prognozowanie wystąpienia transformacji nowotworowej w obrę-
bie zmiany patologicznej krtani już na etapie badania klinicznego 
i – w konsekwencji – zaplanowanie dalszego postępowania [7, 8, 9, 10]. 

  conclusions: NBI enables us to detect and differentiate laryngeal lesions, which are invisible in WLE. Endoscopic examination, 
especially in NBI-mode, is non-invasive, repeatable and remains a useful tool in the daily practice and diagnosis of patients 
with pathological lesions in the larynx.

keYWorDS:  laryngeal cancer, narrow band imaging, premalignant laryngeal lesions, white light endoscopy



www.otolaryngologypl.com20

artykuł oryginalny / original article

Porównanie wyników oceny endoskopowej z NBI z wynikami ba-
dania histopatologicznego przedstawiono w Tab. II. Spośród 173 
zmian uznanych za łagodne w NBI w wiekszości przypadków 
(N = 168; 97,1%) w badaniu histologicznym potwierdzono prze-
wlekłe zapalenie lub hiperplazję nabłonka. Natomiast u 5 chorych 
(2,89%) badanie histopatologiczne wykazało przynajmniej dyspla-
zję, w tym u 1 pacjenta – dużego stopnia. Należy zaznaczyć, że 
w żadnym przypadku zaklasyfikowanym jako łagodny w NBI nie 
rozpoznano raka w badaniu histopatologicznym. 

U 28 pacjentów zmiany na błonie śluzowej krtani uznano za po-
dejrzane w NBI. W 35,1% (10 chorych) w badaniu histopatologicz-
nym rozpoznano zmiany łagodne (przewlekłe zapalenie lub hiper-
plazja), w 60,7% (17 chorych) – dysplazję małego lub średniego 
stopnia, a w 3,5% (1 chory) – dyplazję dużego stopnia. W grupie 
zmian uznanych za podejrzane w NBI w 25% stwierdzono rozrosty 
brodawczakowate, w których prostopadły przebieg naczyń był trudny 
do różnicowania ze śródnabłonkowymi pętlami naczyniowymi w ob-
rębie zmian przedrakowych i nowotworowych. W NBI 132 przypadki 
zakwalifikowano jako zmiany złośliwe. W badaniu histopatologicz-
nym u 129 z tych chorych potwierdzono raka płaskonabłonkowego 
(97,7%). U jednego pacjenta rozpoznano dysplazję średniego stopnia, 
u kolejnych dwóch – hiperplazję brodawczakowatą. 

Charakterystykę testów dla powyższych założeń przedstawiono 
w Tab. III. W przypadku obu wariantów wykazano, że czułość, 

WYniki 

Porównanie wyników oceny endoskopowej w świetle białym 
z wynikami badania histopatologicznego przedstawiono w Tab. I. 

Spośród 175 zmian określonych jako łagodne w WLE w większości 
przypadków w badaniu histopatologicznym potwierdzono łagodny 
charakter zmiany, natomiast w 16 przypadkach badanie histopa-
tologiczne wykazało przynajmniej dysplazję, w tym u 6 pacjentów 
– dysplazję dużego stopnia lub raka. 

U 41 pacjentów zmiany na błonie śluzowej krtani uznano za po-
dejrzane w WLE. W tej grupie najwięcej było przypadków leuko-
plakii (N = 19; 46,3%), która jest zmianą trudną do jednoznacznej 
oceny i interpretacji w badaniu klinicznym z powodu braku moż-
liwości oceny zmian pod blaszką hiperkeratotyczną. U 18 (44%) 
chorych w badaniu histopatologicznym rozpoznano zmiany łagod-
ne (przewlekłe zapalenie lub hiperplazja), u 10 pacjentów (24,3%) 
– dysplazję małego lub średniego stopnia, a w 13 kolejnych przy-
padkach (31,7%)  – dyplazję dużego stopnia lub raka. 

W 112 z 117 przypadków (95,7%) zakwalifikowanych jako zmiany 
nowotworowe złośliwe w badaniu histopatologicznym potwierdzo-
no raka płaskonabłonkowego. U kolejnych 2 pacjentów rozpozna-
no dysplazję małego i średniego stopnia. Natomiast u pozostałych 
3 chorych stwierdzono hiperlazję nabłonka.

tab. i.  Porównanie wyników oceny zmian patologicznych na błonie śluzowej krtani w świetle białym z wynikami badania histopatologicznego Kappa with Quadratic Weighting 
0.87 (95%CI: 0.84–0.90) (WLE). 

HiStoPatoloGia

Przewlekłe zapalenie/
Hiperplazja

Dysplazja małego stopnia/
Dysplazja średniego stopnia

Dysplazja dużego stopnia 
lub rak inwazyjny

Ogółem

WLE Zmiany łagodne 159 10 6 175 (52,55%)

Zmiany podejrzane 18 10 13 41 (12,31%)

Zmiany nowotworowe złośliwe 3 2 112 117 (35,14%)

Ogółem 180 (54,05%) 22 (6,60%) 131 (39,35%) 333 (100%)

ryc. 1.  Obrazy z badania fiberoskopowego w świetle białym oraz NBI (Pacjent AW, lat 61). W badaniu endoskopowym w świetle białym stwierdzono nierówny brzeg prawego 
fałdu głosowego. W NBI widoczne są, poza nierówną powierzchnią fałdu głosowego prawego, płaszczyznowe zmiany błony śluzowej z nieregularnymi pętlami naczyń 
śródnabłonkowych, odpowiadające stopniowi Va w klasyfikacji Ni i wsp. (2011), obejmujące od poziomu fałdu głosowego okolicę nadgłośniową prawą. W wyniku badania 
histopatologicznego stwierdzono dysplazję dużego stopnia.
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Kontrowersje budzi zastosowanie różnych klasyfikacji obrazowa-
nia z użyciem NBI. Najbardziej powszechnie stosuje się kryteria 
ustalone przez Ni i wsp. (I–IV – zmiany łagodne, Va–c – złośli-
we). Ich użyteczność potwierdzili m.in.: Bertino i wsp. (2015) oraz 
Kraft i wsp. (2016) [8, 9]. Z drugiej strony rozważa się, że skala wg 
Ni i wsp. jest skomplikowana, zaś analiza czasochłonna i subiek-
tywna. Podejmowane są więc próby stworzenia nowych, łatwiej-
szych w codziennej praktyce klasyfikacji, jednak ich użyteczność 
nie została jeszcze potwierdzona szerszymi badaniami [7, 12, 13]. 
W pracy własnej zastosowano klasyfikację wg. Ni i wsp. (2011) 
oraz podział zmian błony śluzowej krtani na 3 grupy za Vilaseca 
i wsp. (2017): I–III – łagodne, IV – podejrzane, Va–Vc – złośliwe. 

Zwykle rozpoznawanie zmian łagodnych nie stwarza trudności 
w ocenie klinicznej zarówno w WLE, jak i z użyciem NBI. Po-
dobnie, rozpoznawanie rozrostów guzowatych lub naciekowych, 
sugerujących poważne podejrzenie raka, zazwyczaj nie wywołu-
je wątpliwości. Najbardziej istotne różnice dotyczą zmian zakla-
syfikowanych w badaniach własnych jako podejrzane i ocenione 
jako leukoplakia i brodawczaki. Niektórzy autorzy zaliczają je do 
zmian łagodnych [10, 14], a pozostali do podejrzanych o rozrost 
nowotworowy [8, 9, 15]. W pracy własnej zarówno leukoplakię, 
jak i brodawczaki typu dorosłych uwzględniano w grupie zmian 
podejrzanych z uwagi na zaliczanie tych stanów klinicznych do 
zmian przedrakowych, zgodnie z klasyfikacją WHO [16]. Powyż-
sze podejście znajduje potwierdzenie w wynikach badań własnych, 
w których w grupie zmian błony śluzowej krtani uznanych za po-
dejrzane w WLE (N =  41) 46,3% stanowiły przypadki leukoplakii 
(N = 19). Z powodu braku możliwości oceny naczyń pod blaszką 
hiperkeratotyczną patologia ta jest zmianą trudną do jednoznacz-
nej oceny i interpretacji również w badaniu klinicznym z zasto-
sowaniem NBI. Podobne trudności diagnostyczne stwarza odpo-
wiednia kwalifikacja rozrostów brodawczakowatych. W badaniach 
własnych, w grupie zmian uznanych za podejrzane w NBI, w 25% 
stwierdzono w badaniu histologicznym brodawczaki, w których 
często obserwuje się prostopadły przebieg naczyń, trudny do róż-
nicowania ze śródnabłonkowymi pętlami naczyniowymi w obrębie 
zmian przedrakowych i nowotworowych. Często zmiany te mogą 
być błędnie kwalifikowane jako rozrost nowotworowy. 

W pracy własnej przyjęto podział zmian patologicznych na bło-
nie śluzowej krtani pod względem histopatologicznym, zgodny 
z klasyfikacją WHO z 2005 r. [17]. W piśmiennictwie podawane 
są różne klasyfikacje badań histopatologicznych. Bertino i wsp. 
(2015) do zmian nowotworowych zakwalifikowali: dysplazję du-
żego stopnia, raka in situ i raka [8]. Z kolei łagodną i umiarkowaną 
dysplazję uznali za zmiany przednowotworowe. Kraft i wsp. (2015) 

PPV i NPV były wyższe dla NBI w porównaniu do WLE. Ponad-
to, w obu założeniach stwierdzono istotnie wyższą swoistość NBI 
w porównaniu do WLE w różnicowaniu zmian patologicznych 
błony śluzowej krtani (p < 0,001). 

Czułość i swoistość NBI dla dwóch założeń były wysokie. Obser-
wowano wzrost czułości wraz z zawężaniem grupy wyników po-
zytywnych. Osiągnięto 100% czułości dla wariantu, że wynikiem 
pozytywnym jest rak. Oznacza to, że dzięki NBI nie pominięto żad-
nego nowotworu w ocenie krtani w badanej grupie. Z drugiej strony 
wyższą swoistość (98,5%) metody obserwowano w przypadku za-
łożenia, że wynikiem dodatnim jest dysplazja dużego stopnia oraz 
rak. Wykazano wysoką przydatność obrazowania w NBI w porów-
naniu do światła białego z powodu uwidocznienia wyfiltrowanych 
naczyń patologicznych w obrębie błony śluzowej krtani (Ryc. 1.). 

DYSkuSJa

Przedstawione wyniki pracy własnej wskazują, że NBI ma większą 
przydatność kliniczną niż WLE w rozpoznawaniu raka oraz zmian 
przedrakowych błony śluzowej krtani. Znajdują one oparcie w li-
teraturze, mimo że badania, w których szacowane jest znaczenie 
NBI w ocenie błony śluzowej górnego odcinka dróg oddechowych 
oraz pokarmowych, trudno ze sobą porównać. Autorzy używają 
różnych protokołów do oceny błony śluzowej oraz odmiennych 
klasyfikacji zmian patologicznych. W badaniach własnych zasto-
sowano podejście zaproponowane przez Cosway i wsp., którzy za-
lecają wstępną ocenę powierzchni błony śluzowej w świetle białym 
podczas schodzenia w dół giętkim fiberoskopem [11]. Następnie, 
wysuwając endoskop, należy oceniać błonę śluzową w NBI. Suge-
rują oni przełączanie na tryb NBI w przypadku zidentyfikowania 
zmiany w WLE oraz odpowiednio na WLE w przypadku stwier-
dzenia patologii podczas oceny w wąskim paśmie światła. Tech-
nika ta pozwala na ocenę zmian zarówno w WLE, jak i w NBI. 

tab. ii.  Porównanie wyników oceny zmian patologicznych na błonie śluzowej krtani w NBI z wynikami badania histopatologicznego Kappa with Quadratic Weighting 0.95 
(95%CI: 0.94–0.97). 

HiStoPatoloGia

Przewlekłe zapalenie/
Hiperplazja

Dysplazja małego stopnia/
Dysplazja średniego stopnia

Dysplazja dużego stopnia 
lub rak inwazyjny

Ogółem

NBI Skala 
wg Ni 
i wsp. 
(2011)

Zmiany łagodne (I–III) 168 4 1 173 (51,95%)

Zmiany podejrzane (IV) 10 17 1 28 (8,41%)

Zmiany nowotworowe złośliwe (V) 2 1 129 132 (39,64%)

Ogółem 180 (54,05%) 22 (6,60%) 131 (39,35%) 333 (100%)

tab. iii.  Czułość, swoistość, PPV, NPV w ocenie zmian patologicznych w krtani 
w świetle białym oraz NBI odpowiednio dla dwóch założeń, że wynik dodatni 
stanowią: (1) dysplazja dużego stopnia i rak oraz (2) tylko rak w badanej 
grupie chorych (N = 333). 

założenie 1 założenie 2

Wle nbi Wle nbi

Czułość 95.4% 98.5% 97.4%, 100%

Swoistość 84.2% 98.5% 79.3% 93.5%

PPV 79.6% 97.7% 72.6 % 89.4%

NPV 96.6% 99,0% 98.2% 100 %
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gicznym, a w konsekwencji – kwalifikować do odpowiedniego 
postępowania terapeutycznego.

W badaniach własnych, celem pogłębionej analizy statystycznej 
przyjęto dwa założenia, w których w sposób odmienny definio-
wano wynik pozytywny. Wyższą czułość NBI (100%) stwierdzono 
dla założenia, w którym tylko rak stanowił wynik pozytywny. Uzy-
skany wynik oznacza, że dzięki NBI nie pominięto żadnego nowo-
tworu. W założeniu, że dysplazja dużego stopnia i rak stanowią 
wynik pozytywny, zarówno czułość, jak i swoistość osiągnęły bar-
dzo wysoki poziom 98,5%. Jest to dowodem na możliwość niemal 
bezbłędnego wyodrębnienia zmian, mających charakter łagodny, 
dzięki zastosowaniu endoskopii wąskopasmowej. 

Z powyższego wynika, że NBI pozwala na wykluczenie z dalszej 
diagnostyki pacjentów rzeczywiście zdrowych, a tym samym – 
stanowi dobrą metodę badania przesiewowego. Zmiany niebu-
dzące podejrzenia o rozrost nowotworowy w NBI można zatem 
poddawać obserwacji bez kwalifikacji chorych do zbędnych pro-
cedur chirurgicznych, podczas których mogliby być narażeni na 
dodatkowe uszkodzenie struktur krtani. 

WnioSki

1.  NBI umożliwia rozpoznanie zmian patologicznych w krtani, 
niewidocznych w świetle białym; 

2.  Wykazano wyższą czułość oraz statystycznie istotnie wyższą 
swoistość badania NBI w porównaniu do światła białego w róż-
nicowaniu zmian łagodnych od nowotworowych błony śluzo-
wej krtani; 

3.  Badanie endoskopowe, szczególnie wzmocnione techniką NBI, 
jest metodą nieinwazyjną, powtarzalną i pozostaje wysoce przy-
datnym narzędziem w codziennej diagnostyce pacjentów ze zmia-
nami rozrostowymi w krtani. Jednak badaniem decydującym 
o ostatecznym rozpoznaniu pozostaje badanie histopatologiczne.

oraz Vilaseca i wsp. (2017) za wyniki pozytywne uznali dysplazję 
średniego i dużego stopnia oraz raka, co jest zgodne z założenia-
mi nowej ujednoliconej klasyfikacji zmian krtani według Świato-
wej Organizacji Zdrowia z 2017 r. [9, 16, 18, 19]. Ni i wsp. (2011) 
podzielili zmiany błony śluzowej krtani na trzy grupy: a) złośliwe 
(rak in situ, rak inwazyjny), b) przednowotworowe (hiperplazja 
płaskonabłonkowa, łagodna, umiarkowana lub dysplazja dużego 
stopnia) oraz c) łagodne (polipy i przewlekłe zapalenie krtani) [10]. 

Analiza statystyczna badanej grupy chorych wykazała wyższą 
czułość oraz znamiennie wyższą swoistość NBI w różnicowa-
niu zmian łagodnych od złośliwych w porównaniu do WLE. 
Znajduje to poparcie w badaniach Vilaseca i wsp. [19], którzy 
stwierdzili, że dla raka, dysplazji dużego oraz średniego stopnia 
czułość i swoistość wynosiły: 90%, 49% w WLE oraz 90%, 78% 
w NBI. Kraft i wsp. (2015) uzyskali czułość i swoistość WLE 79%, 
95% oraz 97%, 96% dla NBI [9]. Bertino i wsp. (2015) uzyskali 
podobne do wyników własnych wartości czułości i swoistości 
NBI (odpowiednio 97.4%, 84.6%) [8]. W ich badaniach czułość 
WLE wyniosła 98.7%, a swoistość była zaskakująco niska – 3.3%. 
Autorzy tłumaczą to faktem, że za zmiany złośliwe uznali każdą 
leukoplakię, erytroplakię, zmiany przerostowe i te o charakte-
rze owrzodzenia. W konsekwencji odsetek wyników fałszywie 
pozytywnych wyniósł aż 35,5%. Z tego powodu w pracy własnej 
zastosowaliśmy podział kliniczny zmian na błonie śluzowej na 
trzy grupy, wyodrębniając grupę zmian podejrzanych. 

Zaliczyliśmy do niej patologie, które nie miały klinicznie jedno-
znacznego charakteru i powodują największe trudności diagno-
styczne, tj. najczęściej leukoplakię i brodawczaki, a w badaniu 
histopatologicznym, w około ⅓ przypadków z tej grupy rozpo-
znano dysplazję dużego stopnia lub raka. Szczególnie istotnym 
jest fakt, że dzięki zastosowaniu NBI grupa zmian podejrza-
nych zmniejszyła się o około 30% (41 przypadków podejrzanych 
w WLE vs 28 w NBI). Wynika z tego, że obrazowanie w wąskiej 
wiązce światła umożliwia: doprecyzowanie obrazu klinicznego 
zmiany patologicznej błony śluzowej krtani, pozwala z większym 
prawdopodobieństwem wnioskować o charakterze histopatolo-
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