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Definice metody
■

■

úzkopásmové zobrazení je endoskopická zobrazovací metoda, která pomocí
speciálně filtrovaného světla (Narrow Band Imaging – NBI, Olympus) nebo
arteficiálního softwarového zpracování obrazu získaného při osvětlení bílým
světlem (IMAGE 1 S, Karl Storz) zlepšuje zobrazení změn epitelu, povrchových
a podslizničních cév
hodnocení změn tvaru cév přítomných u nádorové neoangiogeneze
• nepravidelnosti intraepiteliálních papilárních kapilárních kliček (intraepithelial
papillary capillary loops – IPCL)
–	tečkovité, hadovité a vřetenovité kličky, hnědavé nepravidelné skvrny

Indikace k vyšetření
■
■
■
■
■
■

screening a časná detekce prekanceróz a maligních lézí
 átrání po neznámém primárním ložisku
p
cílený odběr biopsie
zpřesnění rozsahu slizniční léze, minimalizace pozitivních resekčních okrajů
časná detekce perzistence či recidivy tumoru
monitorace progrese slizničních lézí

Způsob provedení vyšetření
■
■
■

■
■
■

efektivní topická anestezie vyšetřované oblasti při ambulantním vyšetření
systematické vyšetření sliznice
vzdálenost endoskopu do 5 mm od vyšetřovaného povrchu, optimálně kolmo
k vyšetřované sliznici
přepínání mezi konvenčním bílým světlem a úzkopásmovým zobrazením (obr. 1)
identifikace ohraničených ložisek změněné vaskularizace a jejich klasifikace
možnost využití zvětšovací (zvětšení až 150krát) a kontaktní (zvětšení až 1100krát)
endoskopie s úzkopásmovým zobrazením v celkové anestezii

A

B

Obr. 1: Karcinom hrtanu vpravo v konvenčním bílém světle (A),
patologická vaskularizace v NBI typ Vb – Vc (Ni), typ IV (ELS-C) (B).
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Klasifikace vaskulárních změn
Klasifikace dle Niho (Ni 2011, tab. 1)
■
charakter změn IPCL rozdělen do 5 typů
Klasifikace Evropské laryngologické společnosti, ELS-C (Arens 2016, tab. 2)
■ dva typy cévních změn
• longitudinální – cévy probíhají a větví se v rovině (rozšířené, meandrovité
až vřetenovité, konvoluty drobnějších kapilár)
• perpendikulární – cévy se větví v prostoru (vřetenovitý nebo spirálovitý tvar,
event. červovitý vzhled s bizarním průběhem)
■ v současnosti preferovaná klasifikace

Limitace úzkopásmového zobrazení
■

■

■
■
■
■

 espolupracující či dávivý pacient
n
(v případě ambulantního vyšetření)
vyšetření v lokalitách s tlustším,
hypertrofickým nebo rohovějícím
epitelem (hyperkeratóza, obr. 2)
stáza slin a vazkých hlenů
hematom/krev ve vyšetřované oblasti
podslizniční léze
Obr. 2: Hyperkeratóza obou hlasivek, NBI nepřínosné.
posouzení hloubky infiltrace

Tipy a triky
■
■
■
■
■

aplikace spreje s lokálním anestetikem v nádechu (vyšetření hrtanu v ambulanci)
 ačasování vyšetření po aplikaci lokálního anestetika (cca za 1–2 minuty)
n
šetrné vedení endoskopu s minimalizací kontaktu (prevence dávení)
videozáznam vyšetření, porovnávání s předchozími nálezy
při tryskové ventilaci v celkové anestezii vyšetření v apnoické pauze

Nejčastější zdroj diagnostických rozpaků
■

■

odlišení dlaždicobuněčného papilomu a karcinomu (obr. 3 a 4)
• každý lalůček papilomu s jednou cévou podél centrální osy
• vrchol kličky u papilomu širší
• výskyt mnohočetných ložisek u papilomatózy (obr. 5)
postradiační změny
• nesnadné odlišení nové patologické vaskularizace v terénu difuzních
vaskulárních změn (obr. 6)
• patologické ložisko bývá ohraničené
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■
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leukoplakie (obr. 7 a 8)
• nelze posoudit vaskularizaci pod leukoplakií
• nutno hodnotit vaskularizaci v bezprostředním okolí léze

Obr. 3: Dlaždicobuněčný papilom přední
komisury, v NBI IPCL typ IV – Va (Ni),
typ II (ELS-C).

Obr. 4: Dlaždicobuněčný karcinom přední
komisury, v NBI IPCL typ Vc (Ni),
typ IV (ELS-C).

Obr. 5: Mnohočetné papilomatózní léze
morušovitého vzhledu vestibulárních řas,
v NBI IPCL typ IV (Ni), typ II (ELS-C).

Obr. 6: Epiglotis, stav po radioterapii,
typický vzhled sliznice s difuzními
postradiačními změnami, v NBI IPCL
typ IV (Ni), typ IV (ELS-C).

Obr. 7: Leukoplakie obou hlasivek,
levá hlasivka – nelze vizualizovat IPCL
v místě leukoplakie (červená šipka),
pravá hlasivka – lze vizualizovat IPCL
i pod leukoplakií (modrá šipka). V okolí
leukoplakie benigní vaskularizace
v NBI typ III (Ni), typ I (ELS-C).

Obr. 8: Leukoplakie pravé hlasivky, v NBI
nelze vizualizovat IPCL na hraně hlasivky
pod leukoplakií, v okolí leukoplakie (modrá
šipka) změny typu IV (Ni), typu III (ELS-C).
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jemné tečkovité
kličky

IV

V

část větvení kliček
kryta bílou sliznicí
(leukoplakií)

III

Vc – hnědavé
nepravidelné
skvrny roztroušené
na povrchu tumoru

Vb – nepravidelné,
klikaté, hadovité
kličky

Va – výrazné
hnědavé skvrny

rozšířené kličky

Popis vaskulárních
změn

II

Schématický obraz

I

Endoskopický obraz
v NBI
tenké, šikmé,
rozvětvené,
propojené kličky

Typ

Tab. 1: Klasifikace dle Niho (Ni 2011)*.
Endoskopický obraz
v NBI

Schématický obraz

IV

ŠIFRER, R., ŠEREG-BAHAR, M., GALE, N., et al. The diagnostic value of perpendicular
vascular patterns of vocal cords defined by narrow-band imaging.
Eur Arch Otorhinolaryngol 2020, 277, p. 1715-1723.

Literatura:

* Pozn.: Klasifikace dle Niho původně typy I-IV benigní, Va-c prekancerózní a maligní
• do typu IV řazeny lehké a středně těžké dysplazie (klasifikace Dysplasia
system WHO 2005)
• v nové klasifikaci WHO 2017 středně těžké dysplazie řazeny
do „high-grade“ lézí
• typ IV aktuálně považován za hraniční typ vaskularizace vyžadující
zvýšenou pozornost

abnormální červovité
cévy se spirálovitou
strukturou
a bizarním průběhem

III

cévní kličky tvořící
trojrozměrné
morušovité struktury

rovné, event.
rozšířené cévy;
meandrovité,
vřetenovité nebo
dilatované cévy;
konvolut cév

Popis vaskulárních
změn

rozšířené
a symetrické tečkovité
kličky; abnormální
vřetenovité cévní
kličky s kolmým
odstupem cév

II

Perpendikulární vaskulární změny

I

Longitudinální vaskulární změny

Typ

Tab. 2: Klasifikace dle Evropské laryngologické společnosti (Arens 2016).

Příklady patologií s benigním typem vaskularizace,
typ I – III (Ni), typ I (ELS-C).

Polypy hlasivek.

Cysta.

Reinkeho edém.

Synechie přední komisury.

Příklady patologií s podezřením na prekancerózní nebo maligní změny,
typ IV a V (Ni), typ II – IV (ELS-C).

Karcinom in situ.

Invazivní karcinom.

Podpořeno MZ ČR RVO FNOs/2020.
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IMPORTANCE OF NBI (NARROW BAND IMAGING)
FOR LARYNGOSCOPY
Prof. Dr. Christoph Arens, Dr. Susanne Voigt-Zimmermann, University Hospital
for Ear, Nose and Throat Medicine, Otto von Guericke University Magdeburg, Germany
short wavelength

long wavelength

Differentiation of vessel structures with NBI

1
3
2

1 Spectral characteristics of white light endoscopy
2 Spectral characteristics of narrow band light
3 Reduced penetration depth and selective absorption
4 Capillaries on the mucosal surface

4
5

5 Submucosal veins
6

6 NBI image on the monitor screen:

Capillary vessels on the mucosal surface
appear brown and the submucosal veins cyan-coloured

The new method of narrow band imaging (NBI), particularly combined with a high resolution (e.g. HD-TV), can provide a more detailed and higher contrasted
visualization of visible blood vessels than previous endoscopic procedures. Before vocal sound or vocal capabilities deteriorate, i.e. before patients contract
dysphonia, NBI can be routinely used to determine early changes to the vessels of the vocal folds, which can also be quantatively and qualitatively classified.

Healthy vocal folds, showing no irregularities, are displayed with a higher
contrast in the NBI image

Mild vocal cord edema with epidermization in the region of the medial vocal fold
edge with cervicogenic dysphonia: degree of ectasia and change in the course
of the vessels different on each side

Vascular ectasia and vascular convolute with a polyp in statu nascendi
on the left vocal fold

Telangiectatic vocal fold polyp with increased vascular markings on both sides

Vocal fold scars on both sides with changes in course direction and marked
branching of the vessels

Recurrent papilloma with intraepithelial papillary vascular loops in the anterior
commisure with mild synechia

Leukoplakia of the left vocal fold, vascular dilation and epithelial swelling
on both sides

Keratinizing squamous-cell carcinoma of the right vocal fold with atypical vessels
(Extent is clearly more visible in the NBI image)

Further information can be obtained at www.olympus-europa.com

Příručka pro praxi:

Endoskopická diagnostika slizničních lézí
pomocí úzkopásmového zobrazení
(Narrow Band Imaging)

Schváleno výborem České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP.
Editoři: prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.; prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA.
Příručku pro praxi nelze považovat za jediný univerzální doporučený postup.
V diagnostice a léčbě je třeba zvážit konkrétní situaci, stav a potíže daného pacienta.
Poděkování MUDr. Nicol Kossuthové za přípravu ilustrací na straně 5.
Tiskárna: RETIS GROUP s. r. o., Krnov.
Grafický design: Johana Kobzová, Praha.

Firemní partner:

Za finanční podpory:
Procter & Gamble Czech Republic s.r.o.
Karolinská 654/2
186 00 Praha 8
www.pg.com

Olympus Czech Group, s.r.o.
Evropská 176
160 41 Praha 6
www.olympus.cz

1. vydání, v Praze, červen 2021

