
STANY PRZEDRAKOWE 
KRTANI

• Leukoplakia

• Pachydermia

• Brodawczak u dorosłych

Papillomas Laryngeal Carcinoma

Laryngeal Carcinoma

� palenie tytoniu
– węglowodory aromatyczne: 3,4-benzopireny, nitrozaminy,

radioaktywny polon, aminy aromatyczne         kowalencyjne
wiązanie z DNA        destabilizacja struktury DNA

– upośledzenie ruchu rzęskowego
– hiposekrecja śluzu
– hipoksja tkanek
– destabilizacja miejscowej odporności immunologicznej

prawdopodobie ństwo zachorowania na 
raka krtani     10x

Etiopatogeneza raka krtani

� ekspozycja zawodowa
– energetyka i gazownictwo (azbest)
– kontakt z kwasem siarkowym i jego oparami
– ekspozycja na lotne rozpuszczalniki
– praca w warunkach silnego zapylenia 

(przemysł meblarski, pracownicy budowlani)
– narażenie na pył drzewny, wdychanie pyłu węglowego
– produkcja tworzyw sztucznych, przemysł gumowy
– narażenie na metale ciężkie: chrom, nikiel

� dieta – ochronne działanie kwasów nienasyconych

– wzrost ryzyka przy diecie wysokobiałkowej:
konserwowane produkty mięsne, wędzone ryby

Etiopatogeneza raka krtani

� alkohol
– samodzielny czynnik ryzyka
– czynnik torujący
– drażnienie błony śluzowej gardła dolnego, przewlekły stan

zapalny, uszkodzenie nabłonka wielowarstwowego
płaskiego, mikroubytki warstwy ochronne

� głębsza penetracja kancerogenów
– synergistyczny kokancerogenny efekt działania przy

równoczesnej ekspozycji na dym tytoniowy

prawdopodobie ństwo zachorowania na 
raka krtani     30x

55 % 5-letnich przeżyć

80% chorych z wysokim stopniem 
zaawansowania lokoregionalnego
nowotworu

okaleczające leczenie chirurgiczne-
laryngektomia calkowita

Epidemiologia

Polska: � 3500 zachorowań rocznie,

� tendencja wolno rosnąca

� mężczyźni / kobiety  10:1

3500

Epidemiologia raka krtani



Wywiad w kierunku nowotworu krtani

� chrypka

� otalgia

� ból szyi

� poszerzenie obwodu szyi

� krwioplucie

� cuchnienie z ust

� duszność

objawy
wczesne

objawy
późne

Przestrzenie okołokrtaniowe

• Przednagłośniowa (Boyeta) ograniczona od przodu 

błoną tarczowo-gnykową, od tyłu nagłośnią i błoną czworokątną, 

bocznie łączy się z przestrzenią okołogłośniową

• Okołogłośniowaograniczona od przodu i boku chrząstką

tarczowatą i stożkiem sprężystym, przyśrodkowo błoną czworokątną, 

od tyłu błoną śluzową zachyłków gruszkowatych

Gardło dolne

• Zachyłek gruszkowaty: naciek na ścianie 
przyśrodkowej > fałd nalewkowo-nagłośniowy > 
unieruchomienie fałdu głosowego;
w dnie zachyłka > klinicznie niemy, przerzut na szyi 
> penetruje w kierunku tarczycy i tkanek miękkich 
szyi

• Okolica zapierścienna > naciek szyjnej części 
przełyku poprzez zwieracz dolny gardła

• Tylna ściana gardła

Raki nadgłośniowe

• Rozwijają się z:

• Kieszonek krtaniowych

• Nalewek,

• Krtaniowej powierzchni nagłośni

• Fałdów nalewkowo-nagłośniowych

Raki głośni
• Rozwijają się z fałdów głosowych, 

przedniego lub tylnego spoidła

Raki podgłośniowe
• Rozwijają się 1 cm poniżej fałdów 

głosowych, 

Raki przezgłośniowe

• Zajmują 2 lub 3 okolice krtani 

Klasyfikacja TNM
• Tx; Tis

• Nadgłośnia T1-jedna okolica

» T2-więcej niż 1 umiejscowienie

» T3-ograniczony do krtani/upośledzenie ruchomości fałdów 
głosowych/naciek ok. zapierściennej/przyśrodkowej ściany 
zachyłka gruszkowatego/przestrzeni przednagłośniowej

» T4-przekracza puszkę krtani

Głośnia T1-zachowana pełna ruchomość fałdów głosowych

» T2-więcej niż 1 umiejscowienie, częściowe upośledzenie 
ruchomości fałdów głosowych

» T3-ograniczony do krtani/upośledzenie ruchomości fałdów 

» T4-przekracza puszkę krtani/nacieka chrząstkę tarczowatą, 
gardło dolne, tkanki miękkie szyi

Objawy w zale żności od stopnia zaawansowania nowotworu 
o ró żnej lokalizacji pierwotnej w krtani

Lokalizacja ogniska pierwotnego 
– guz krtani – gło śnia

Objawy wczesne
(T in situ, T1)

• zmiana barwy głosu

• chrypka o zmiennym 
nasileniu

• czas trwania 
dolegliwości bardzo 

zróżnicowany, od paru 
dni do wielu lat

Objawy rozwini ętej
choroby  T2, T3

• głos obłożony, ochrypły, 
bez okresowej poprawy

• duszność wysiłkowa

• czas trwania chrypki –
różny, nasilanie się

dolegliwości od paru 
miesięcy

Objawy w stanie
zaawansowanym

• chrypka

• duszność
spoczynkowa, stridor

• uczucie zawadzania, 
ból przy połykaniu

• rozdęta puszka krtani

Objawy w zale żności od stopnia zaawansowania nowotworu 
o ró żnej lokalizacji pierwotnej w krtani

Lokalizacja ogniska pierwotnego 
– guz krtani – okolica nadgło śniowa

Objawy wczesne
(T in situ, T1)

• dyskretne, słabo 
wyrażone dolegliwości 
przy połykaniu kęsów 
twardych

• otalgia

• zawadzanie, „kluska w 
gardle”

• pieczenie

• konieczność odpluwania 
wydzieliny

Objawy rozwini ętej
choroby  T2, T3

• ból przy połykaniu

• otalgia

• ból promieniujący na 
szyi

• zmiana barwy głosu –
głos kluskowaty

• zaburzenia smaku

• nieprzyjemny zapach 
z ust

• guz szyi

Objawy w stanie
zaawansowanym

• silny ból przy 
połykaniu, 
promieniujący 
i obejmujący połowę
głowy

• krwioplucie

• kacheksja

• fetor ex ore

• duszność

Objawy w zale żności od stopnia zaawansowania nowotworu 
o ró żnej lokalizacji pierwotnej w krtani

Lokalizacja ogniska pierwotnego 
– guz krtani – okolica podgło śniowa

Objawy wczesne
(T in situ, T1)

• dyskretne, słabo wyrażone dolegliwości

• zmiana barwy głosu ze względu na ograniczenie 
ruchomości fałdu głosowego

Objawy rozwini ętej
choroby  T2, T3

Objawy w stanie
zaawansowanym

• duszność krtaniowa

• krwioplucie



ROZPOZNAWANIE

� populacja asymptomatyczna          badania przesiew owe

screening uczulony              

wczesne rozpoznanie nowotworu

� wieloo środkowa analiza przyczyn niepowodze ń leczenia 

raka krtani w Polsce:

– nienowoczesne metody diagnostyczne

– zbyt długi okres diagnozowania

rozległo ść narządowa raka krtani – T3-T4 a ż u 80% 

chorych

Badanie przedmiotowe

� badanie palpacyjne szyi: ocena ruchomości puszki 

krtani, ocena układu chłonnego szyi

� badanie laryngologiczne: laryngoskopia pośrednia, 

laryngoskopia bezpośrednia

� badania dodatkowe: zdjęcia warstwowe krtani, 

USG szyi



Leczenie

� chirurgia

� radioterapia

� chemioterapia

Leczenie

� mikrochirurgiczna dekortykacja fałdu głosowego

� chordektomia laserowa

T in situ

T1

T2

Leczenie

� laryngektomia pionowa fronto-lateralna

� laryngektomia czołowo-przednia

T2

Leczenie

� laryngektomie nadgłośniowe i nadpierścieniowe
z równoczesną rekonstrukcją krtani

� laryngektomia całkowita

T3

T4

najczęściej wykonywana

niezwykle okaleczająca chorego (QL)

trwała tracheostoma

mowa przełykowa, pseudoszept

Laryngektomia całkowita

przeszczep krtani (USA) – 1 przypadek

sztuczna krtań (Włochy, Holandia)

odtworzenie drogi oddechowej: skóra, 

tchawica

krtań zwierzęca

Laryngektomia całkowita – alternatywy Laryngectomia całkowita



Chordektomie laser CO2 – do 1991 roku

laryngektomie czołowo-boczne

laryngektomie czołowo-przednie

laryngektomie czołowo-boczne poszerzone 

z przeszczepem chrząstki z przegrody nosa

inne

Laryngektomie częściowe Laryngectomie częściowe pionowe i poziome

nadgłośniowa

przezgłośniowa m. Calearo

przezgłośniowa m. Sedlaček-Tucker

nadpierścienna z CHEP

nadpierścienna z CHP

częściowa pharyngo-laryngektomia

Laryngektomie rekonstrukcyjne

� z naciekaniem krtaniowej powierzchni 

nagłośni i/lub dołka językowo-

nagłośniowego

� z naciekaniem krtaniowej powierzchni 

nagłośni i bocznie w kierunku fałdu 

nalewkowo-nagłośniowego

Laryngektomia nadgłośniowa
z rekonstrukcją krtani

WSKAZANIA

raki nadgłośni

1. tracheotomia dolna

2. odsłonięcie chrząstki tarczowatej 
(odpreparowanie ochrzęstnej 
zewnętrznej)

3. podwiązanie pęczków naczyniowych

4. zachowanie nn. krtaniowych górnych

5. usunięcie głośni, dolnych 2/3 chrząstki tarczowatej

6. kość gnykowa + fragment krtani — szew X + 
stabilizujące dwa szwy boczne

1/3 górna chrząstki tarczowatej
+ chrząstka pierścieniowata

Laryngektomia przezgłośniowa m. Calearo

� wykorzystanie nagłośni (niezmienionej 

nowotworowo) ze względu na chrząstkę

potrzebną do rekonstrukcji

oraz błonę śluzową

typu respiracyjnego

Laryngektomia przezgłośniowa
m. Sedlaček-Tucker

� wykorzystanie nagłośni (niezmienionej 

nowotworowo) ze względu na chrząstkę

potrzebną do rekonstrukcji

oraz błonę śluzową

typu respiracyjnego

Laryngektomia przezgłośniowa
m. Sedlaček-Tucker

dobre wyniki miejscowe

przydatne w stosunkowo wczesnych 

zmianach nowotworowych

zachowana funkcja ochronna,

oddechowa i częściowo fonacyjna

Laryngektomie częściowe

55 % 5-letnich przeżyć

80% chorych z wysokim stopniem 
zaawansowania lokoregionalnego 
nowotworu

okaleczające leczenie chirurgiczne-
laryngektomia calkowita

Epidemiologia



WSKAZANIA
z krikohyoidoepiglotopeksją

raki głośni

� z naciekaniem obu fałdów głosowych 

i spoidła przedniego, z ograniczeniem 

ruchomości jednego lub obu fałdów

� z naciekaniem okolicy szypuły 

nagłośni i/lub przedniego odcinka 

fałdów rzekomych z zachowaniem 

ruchomości lub jej ograniczeniem

Laryngektomia nadpierścienna z CHEP

usunięcie chrząstki 

tarczowatej z głośnią

i częścią okolicy 

nadgłośniowej

Laryngektomia nadpierścienna z CHEP

zespolenie chrząstki 

pierścieniowatej 

z nagłośnią

i kością gnykową

� z naciekaniem krtaniowej 

powierzchni nagłośni i/lub 

fałdów rzekomych 

z zachowaniem ruchomości

lub jej ograniczeniem 

Laryngektomia nadpierścienna z CHP
z krikohyoidopeksją

WSKAZANIA

raki głośni

usunięcie chrząstki 

tarczowatej i nagłośni (fałdy 

prawdziwe, rzekome, 

przedsionek)

Laryngektomia nadpierścienna z CHP

zespolenie chrząstki 

pierścieniowatej 

z nasadą języka

i kością gnykową

Laryngektomie rekonstrukcyjne

odtworzenie fizjologicznej drogi oddechowej

funkcja głosowa częściowo zachowana

funkcja ochronna przy połykaniu –

najtrudniejszy problem, najwięcej powikłań

konieczność rehabilitacji połykania 

w okresie pooperacyjnym


