
Příručka pro praxi: 

ENDOSKOPIE HORNÍCH 
DÝCHACÍCH CEST 
V LÉKY NAVOZENÉM 
SPÁNKU (DISE)

Příručka pro praxi:

ENDOSKOPIE HORNÍCH 

MUDr. Michaela Masárová1, 2

MUDr. Jana Seko1, 2

MUDr. Martin Formánek, Ph.D.1, 2 
MUDr. Jaroslava Kubíčková1, 2

MUDr. Petr Matoušek, Ph.D., MBA1, 2

MUDr. Ondřej Jor 2, 3

MUDr. et MUDr. Jan Štembírek, Ph.D.2, 4

MUDr. Jana Slonková, Ph.D.2, 5

Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.6

MUDr. Jaroslav Betka, Ph.D.7    
1  Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Ostrava
2  Lékařská fakulta, Ostravská univerzita
3  Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Ostrava
4  Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie, Fakultní nemocnice Ostrava
5  Neurologická klinika, Fakultní nemocnice Ostrava
6  Neurologická klinika, 1. lékařská fakulta UK a VFN, Praha
7  Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 1. lékařská fakulta UK a FN v Motole, Praha



2 Příručka pro praxi: ENDOSKOPIE HORNÍCH DÝCHACÍCH CEST V LÉKY NAVOZENÉM SPÁNKU (DISE)

Defi nice, základní pojmy

Obstrukční spánková apnoe (OSA)
■  charakterizována recidivujícími epizodami částečného nebo úplného uzávěru 

horních dýchacích cest (HDC) v průběhu spánku
■  spojena s poklesem saturace kyslíku v krvi
■  místo uzávěru HDC
 •   konfi gurace HDC se při vědomí a během spánku liší
 •   při vědomí je zachován tonus svalstva HDC

DISE (drug-induced sleep endoscopy) 
■  synonyma – spánková endoskopie, endoskopie v uměle navozeném spánku
■  vyšetření HDC videoendoskopem v léky navozeném spánku
■  součást diagnostiky OSA (obr. 1)
 •   přesný popis prostoru HDC ve spánku 
 •   identifi kace místa, tvaru a rozsahu obstrukce 
 •   optimalizace léčby OSA

Indikace a kontraindikace
Indikace
■  před plánovanou chirurgickou léčbou OSA
■  po předchozí neefektivní chirurgické léčbě 
■  před zvažovanou stomatochirurgickou léčbou 
 •   chirurgický předsun čelistí/mandibulární protrudor
■  selhání či netolerování léčby přetlakovou ventilací (PAP) 

•   zjištění příčiny netolerance PAP 
(např. kolaps epiglotis – obr. 2)

■  relativní indikace – před zvažovanou polohovou 
léčbou

Kontraindikace
■  ASA IV-VI (dle American Society of Anesthesiologists)
■  těhotenství
■  alergie na podávaná anestetika

Obr. 1: Oblasti HDC, kde dochází ke kolapsu HDC 
– vyznačeny oblasti měkkého patra, orofaryngu 
včetně patrových tonzil, kořene jazyka a epiglotis 

Obr. 2: Kolaps epiglotis při DISE



Provedení
DISE
■  samostatné vyšetření 
■  s chirurgickým výkonem v jedné době 

Příprava
■  na operačním sále ticho a zatemnění
■  přítomnost ORL lékaře a anesteziologa
■  poloha pacienta na zádech 
 •   s/bez polštáře (dle zvyku pacienta)
■ spánek navozený pomocí propofolu/midazolamu nitrožilně (tab. 1)
■  sledování hloubky anestezie pomocí bispektrálního indexu (BIS) v rozmezí 50 –70
 •   EEG monitoring hloubky sedace a anestezie
 •   pokud není používáno, výsledky nejsou srovnatelné
■  po celou dobu vyšetření monitorace základních životních funkcí pacienta
 •   krevní tlak, pulz, saturace krve kyslíkem (SpO2), elektrokardiogram

Tab. 1:  Léky užívané při DISE

propofol 
 

bolusově: úvodní dávka 1 mg/kg, udržovací bolusy 20–30 mg 
každých 2–5 minut, titrace hloubky anestezie dle BIS

kontinuálně pomocí lineárního dávkovače

TCI (Target-Controlled Infusion) – automatické dávkování  

midazolam bolusově: úvodní dávka 0,03 mg/kg, dále dle potřeby 0,015 mg/kg

 

Průběh vyšetření
Zavedení videoendoskopu transnazálně 
■  prohlédnutí nazofaryngu, mezofaryngu, hypofaryngu a laryngu (obr. 3)

Hodnocení stupně a konfi gurace obstrukce 
■  jednotlivá místa HDC (viz hodnocení nálezů)

Předsun řezáků dolní čelisti na úroveň řezáků horní čelisti („řezák na řezák“)
■  simulace efektu mandibulárního protrudoru/čelistního předsunu

Změna polohy pacienta (rotace hlavy nebo celého těla na bok/na záda)
■ simulace úspěšnosti polohové terapie

Délka vyšetřování 
■  10 –15 minut
■  každá hodnocená lokalita vyšetřována po dobu 2 a více dechových cyklů  
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Hodnocení nálezů
■  hodnocení není celosvětově jednotné

VOTE klasifi kace dle Keziriana (2011)
■  nejčastěji používaná klasifi kace (tab. 2, obr. 4)
■  hodnocení obstrukce ve 4 lokalitách (etážích) HDC
 •   V (velum) – oblast měkkého patra 
 •   O (oropharynx) – laterální stěny orofaryngu včetně patrových tonzil 
 •   T (tongue base) – kořen jazyka 
 •   E (epiglottis) – epiglotis 
■  v každé lokalitě je hodnocen stupeň obstrukce
 •   0 – žádná obstrukce (průměr HDC je zúžen do 50 %)
 •   1 – částečná obstrukce (průměr HDC je zúžen o 50 –75 %)
 •   2 – úplná obstrukce (průměr HDC je zúžen o více než 75 %)
■  v jednotlivých lokalitách je hodnocena konfi gurace obstrukce (tab. 2)
 •   cirkulární, laterolaterální, předozadní

Tab. 2:  Přehled jednotlivých typů konfi gurací obstrukce HDC při DISE 
dle VOTE klasifi kace

Lokalita Stupeň 
obstrukce

Konfi gurace obstrukce
předozadní laterolaterální koncentrická

Měkké patro 0–2 ❏ ❏ ❏

Orofarynx 0–2 ✖ ❏ ✖

Kořen jazyka 0–2 ❏ ✖ ✖

Epiglotis 0–2 ❏ ❏ ✖

❏ – vyskytující se typy obstrukcí , ✖ – nevyskytující se typy obstrukcí  

Obr. 3: Průběh DISE na operačním sáleObr. 3: Průběh DISE na operačním sále
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PTLTbE klasifi kace dle Veera (2020)
■  nejnovější klasifi kace (tab. 3, obr. 5)
■  hodnocení obstrukce v 5 lokalitách 
 •   P (palate) – měkké patro 
 •   T (tonsils) – patrové tonzily 
 •   L (lateral pharyngeal wall) – laterální stěny orofaryngu 
 •   Tb (tongue base) – kořen jazyka 
 •   E (epiglottis) – epiglotis 
■  v každé lokalitě je hodnocen stupeň obstrukce 

Tab. 3: Přehled jednotlivých typů obstrukcí HDC při DISE dle PTLTbE klasifi kace

Lokalita Stupeň obstrukce
(rozmezí) 0 1 2

P 0 –2 bez obstrukce předozadní koncentrická

T 0 –2 bez obstrukce do 50 % průsvitu 
HDC

nad 50 % průsvitu 
HDC

L 0 –2 bez obstrukce do 50 % průsvitu 
HDC

nad 50 % průsvitu 
HDC

Tb 0 –2 bez obstrukce do 50 % průsvitu 
HDC

nad 50 % průsvitu 
HDC

E 0 –1 bez obstrukce kolaps epiglotis –

■  přesnější popis místa obstrukce (zvlášť hodnocení tonzil a laterální stěny hltanu)
■  přesnější indikace k rozšířené faryngoplastice (v posledních letech na vzestupu)

Obr. 4: VOTE klasifi kace hodnocení výsledků DISE



6 Příručka pro praxi: ENDOSKOPIE HORNÍCH DÝCHACÍCH CEST V LÉKY NAVOZENÉM SPÁNKU (DISE)

Komplikace DISE
Anesteziologické
Komplikace jsou raritní, často jen popsané v literatuře, v praxi se téměř nevyskytují.
■  příliš hluboká anestezie, vedoucí k obstrukci s nutností zajištění dýchacích cest
■  aspirace žaludečního obsahu
■  laryngospazmus
■  alergie na použitá anestetika
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