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DRUG INDUCED SLEEP ENDOSCOPY – DISE
The development and application of small diameter
fiber-optic endoscopic devices give us possibility of
„live-view” upper airway obstruction site. Drug
induced sleep endoscopy (DISE) is an important
diagnostic tool in obstructive sleep apnea syndrome
(OSAS) management. It simulates natural sleep
conditions and helps us in surgical treatment planning. We present the methodology, indications and
two systems of classification for DISE.
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Czasy, w których chrapanie uwa˝ano
za oznak´ dobrego snu i traktowano jak fizjologi´, min´∏y bezpowrotnie. Obecnie, kiedy ju˝
wiemy, do czego mo˝e ono doprowadziç i znamy
negatywne skutki towarzyszàcych mu bezdechów, znacznie wzros∏o zainteresowanie rejonem
górnych dróg oddechowych za nie odpowiedzialnym. Badamy nat´˝enie dêwi´ku chrapania, zaburzenia przep∏ywu powietrza przez jamy nosa
i przez usta, napi´cie mi´Êni szyi. Ostatnio, dzi´ki
rozwojowi aparatury optycznej i zastosowaniu
fiberoendoskopów o ma∏ej Êrednicy, dosz∏a mo˝liwoÊç podejrzenia „na ˝ywo” miejsca, w którym
dochodzi do obturacji górnych dróg oddechowych. Wprawdzie wykonanie endoskopii gard∏a
dolnego we Ênie naturalnym sprawia zwykle k∏opoty, ale przychodzi nam z pomocà farmakologia,
która umo˝liwia u wi´kszoÊci pacjentów wykonanie tego badania we Ênie farmakologicznym.
Z przeprowadzonych badaƒ wynika, ˝e chorzy
na obturacyjnà postaç zespo∏u snu z bezdechami
(ang. obstructive sleep apnea syndrome, OSAS)
majà mniejszà przestrzeƒ górnych dróg oddechowych w porównaniu z osobami zdrowymi.
Badania obrazowe, np. tomografia komputerowa, pozwalajà w trybie rekonstrukcji przestrzeni
powietrznych uwidoczniç obszar wentylacji
i wyliczyç wartoÊci obj´toÊci i przekrojów tych
przestrzeni na odpowiednich poziomach. Z badaƒ Lan i wspó∏pracowników wynika, ˝e obszary
oddechowe u pacjentów z OSAS sà mniejsze
zarówno podczas badania we Ênie, jak i w stanie
czuwania. Przekrój na poziomie gard∏a Êrodkowego u pacjenta z OSAS we Ênie jest o po∏ow´
mniejszy ni˝ u osoby zdrowej (0,77 cm2 vs
1,45 cm2). Podobnie jest na poziomie gard∏a
dolnego (1,15 cm2 vs 2,44 cm2) (Lan i in. 2006).
Stawiamy wi´c kolejne pytania: na jakim poziomie i w jakim mechanizmie ta przestrzeƒ jest
ograniczana? Do odpowiedzi na nie przybli˝a
nas wykonanie badania endoskopowego struktur
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gard∏a dolnego w trakcie snu indukowanego
farmakologicznie.
Endoskopia we Ênie farmakologicznym
(drug induced sleep endoscopy – DISE) zosta∏a
po raz pierwszy opisana przez Crofta i Pringle'a w 1991 r. (Croft i Pringle 1991). U˝ywali oni
midazolamu do wprowadzenia pacjenta w sen.

Metodyka badania
Badanie przeprowadza si´ w warunkach zapewniajàcych pe∏ne bezpieczeƒstwo pacjenta,
w asyÊcie anestezjologa. Mo˝na je wykonaç
na bloku operacyjnym lub w odpowiednio wyposa˝onej sali zabiegowej. Parametry ˝yciowe
pacjenta sà przez ca∏y czas monitorowane,
a w razie koniecznoÊci pacjent mo˝e zostaç
zaintubowany i pod∏àczony do respiratora.
Nasofiberoskop u˝yty do badania powinien
byç mo˝liwie cienki. Przydatny bywa tak˝e kana∏
roboczy do odessania wydzieliny zalegajàcej
w gardle. Ze wzgl´du na mo˝liwe trudnoÊci
interpretacyjne dobrze jest obraz badania zarchiwizowaç, aby móc go przeanalizowaç w póêniejszym czasie w wi´kszym gronie.
Do wprowadzenia pacjenta w sen u˝ywa si´
g∏ównie dwóch leków: midazolamu i propofolu.
Przewagà propofolu jest krótszy czas eliminacji
leku z organizmu i mniejszy wp∏yw na zwiotczenie mi´Êni (Maurer 2006). Carrasco Llatas
i wspó∏pracownicy nie wykazali istotnych ró˝nic
w wyniku badania przy zastosowaniu jednego
lub drugiego leku (Carrasco Llatas i in. 2013).
Cz´Êciej u˝ywa si´ propofolu, najlepiej podawanego w postaci wlewu ciàg∏ego. De Vito i wspó∏pracownicy w badaniu z udzia∏em 40 pacjentów
porównali zastosowanie propofolu podawanego
„z r´ki” i za pomocà pompy infuzyjnej. W grupie,
której podawano lek bez u˝ycia pompy, niestabilnoÊç sedacji wystàpi∏a u 13 pacjentów, a 2 wymaga∏o podania tlenu. W grupie z kontrolowanym wlewem propofolu niestabilnoÊç sedacji
wystàpi∏a tylko u 1 osoby, a zu˝ycie leku by∏o
mniejsze (De Vito i in. 2011).
Kolejnà kwestià jest znieczulenie miejscowe
b∏ony Êluzowej nosa. Stosuje si´ zwykle mieszank´ lidokainy i xylometazolinu. Mo˝na tak˝e
zastosowaç lek antycholinergiczny w celu
zmniejszenia sekrecji (Kezirian 2011). Inni autorzy nie polecajà stosowania ˝adnych Êrodków
miejscowo znieczulajàcych lub zmniejszajàcych
wydzielanie (Borek i in. 2012).
W celu kontroli sedacji wielu autorów stosuje system analizy bispektralnej (ang. bispectral
index, BIS) (Kezirian 2011, De Vito i in. 2011,
Carrasco Llatas i in. 2005). Polega on na rejestracji czynnoÊci bioelektrycznej mózgu pacjenta
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z powierzchni g∏owy i analizie tego sygna∏u. Zalecane wartoÊci BIS to 40–60 (Punjasawadwong
i in. 2007). Zastosowanie BIS pozwala na lepszà
kontrol´ znieczulenia i zwi´ksza bezpieczeƒstwo
pacjenta podczas badania.

Wskazania
Badanie DISE wykonujemy u pacjentów
w ramach diagnostyki zaburzeƒ oddychania
w czasie snu. Przeprowadzane jest zarówno
u „zwyk∏ych chrapaczy”, jak i u pacjentów z ró˝nym zaawansowaniem zespo∏u snu z bezdechami.
Umo˝liwia ono lokalizacj´ miejsca odpowiedzialnego za obturacj´ górnych dróg oddechowych
(GDO). Widoczny jest poziom i sposób, w jaki dochodzi do zapadania si´ tkanek GDO. Jest to
szczególnie istotne w prawid∏owym zaplanowaniu zabiegu operacyjnego i ocenie jego przewidywanej skutecznoÊci. Vanderveken i wspó∏pracownicy dowiedli tak˝e, ˝e badanie DISE jest
przydatne w planowaniu leczenia stymulatorem
nerwu podj´zykowego. Terapia zaburzeƒ oddychania w czasie snu jest skuteczniejsza u
pacjentów, u których podczas badania nie obserwuje si´ zapadania tkanek na poziomie podniebienia (Vanderveken i in. 2013).
Wskazaniem do wykonania badania DISE
jest tak˝e nieskutecznoÊç dotychczas stosowanego leczenia. Kezirian zbada∏ 33 pacjentów,
u których nie uzyskano spodziewanego efektu
terapeutycznego po operacyjnym leczeniu OSAS.
U 97% stwierdzi∏ zapadanie si´ na poziomie gard∏a dolnego, a u ponad po∏owy (53%) tak˝e rezydualne zapadanie si´ podniebienia mi´kkiego
(Kezirian 2011) (ryc. 1, 2 ,3).

Systemy klasyfikacji
VOTE. Klasyfikacja ta zosta∏a zaproponowana przez Keziriana, Hohenhorsta i de Vires

Ryc. 1. Obraz endoskopowy podczas badania DISE.
Nag∏oÊnia obturujàca wejÊcie do krtani podczas
wdechu.

Ryc. 2. Obraz endoskopowy gard∏a dolnego podczas
badania DISE – widoczne zw´˝enie przednio-tylne.

Ryc. 3. Obraz endoskopowy gard∏a dolnego podczas
badania DISE – widoczne zw´˝enie koncentryczne.

w 2011 r. jako efekt wieloletnich badaƒ (przebadano ok. 8000 pacjentów) (Kezirian, Hohenhorst, de Vries 2011). Rozwini´cie skrótu VOTE
przedstawia si´ nast´pujàco:
- V (velum, podniebienie),
- O (ang. oropharynx lateral walls, Êciany
boczne orogard∏a),
- T (ang. tongue base, podstawa j´zyka),
- E (epiglotis, nag∏oÊnia).

Dla ka˝dego z tych poziomów opisujemy stopieƒ obturacji w trzystopniowej skali: 0 – brak
obturacji (brak wibracji), 1 – cz´Êciowa obturacja
(wibracje), 2 – ca∏kowita obturacja (zapadanie).
Opisujemy tak˝e wzór, w jaki sposób dochodzi
do obturacji: ap (ang. anterior-posterior, przednio-tylny), l (ang. lateral, boczny), c (ang.
concentric, okr´˝ny). Uzyskane wyniki wpisujemy do tabeli I.
Jak widaç, nie wszystkie wzory obturacji
mogà wyst´powaç na wszystkich ocenianych
poziomach.
NOHL. Klasyfikacja ta zosta∏a zaproponowana w 2012 r. przez w∏oskà grup´ badaczy
pod przewodnictwem Claudia Vicini i Andrei De
Vito (Vicini i in. 2012). Jej wprowadzenie by∏o
poprzedzone licznymi badaniami i doÊwiadczeniem z wczeÊniejszà klasyfikacjà NOH. W przebadanej grupie 250 pacjentów stwierdzono obturacj´ na poziomie krtani podczas endoskopii
we Ênie u prawie 1/3 pacjentów (Campanini i in.
2010). Nazwa klasyfikacji NOH, zaproponowana
w trakcie sympozjum poÊwi´conego chirurgi zaburzeƒ oddychania w czasie snu w Mediolanie
w 1999 roku, zosta∏a uzupe∏niona o liter´ L i obj´∏a tak˝e krtaƒ.
Rozwini´ciem skrótu NOHL sà odpowiednio:
nos, orogard∏o, gard∏o dolne (hypopharynx)
i krtaƒ (larynx). Na ka˝dym z wymienionych
poziomów okreÊla si´ stopieƒ obturacji w pi´ciostopniowej skali od 0 do 4 oraz wzór obturacji
– dotyczàcy gard∏a: ap (anterior-posterior,
przednio-tylny), l (lateral, boczny), c (circular,
okr´˝ny) i krtani: a (nadg∏oÊniowo), b (na poziomie
g∏oÊni), p (ang. positive, obecne), n (ang. negative,
nieobecne).
Przyk∏adowy zapis obturacji w tej klasyfikacji wyglàda nast´pujàco: N2 O3c H2ap Lap-bn.
Taki zapis oznacza, ˝e obturacja jest na poziomie
nosa w stopniu 2., na poziomie gard∏a Êrodkowego w stopniu 3. i jest ona okr´˝na, na poziomie
gard∏a dolnego w stopniu 2. i jest to wzór przednio-

Tab. I. Klasyfikacja VOTE
MIEJSCE

STOPIE¡
OBTURACJI

WZÓR
PRZEDNIO-TYLNY

BOCZNY

OKR¢˚NY

Podniebienie
Âciany boczne
gard∏a
Podstawa j´zyka
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-tylny, na poziomie krtani dotyczy tylko okolicy
nadg∏oÊniowej. Zapis przypomina klasyfikacj´
TNM wykorzystywanà w onkologii.
Porównanie obu klasyfikacji: obie klasyfikacje majà swoje zalety. VOTE dok∏adniej lokalizuje obturacj´ na poziomie gard∏a Êrodkowego
i dolnego, wyró˝niajàc trzy struktury: podniebienie, j´zyk i boczne Êciany gard∏a. Poza tym
predefiniuje wzór obturacji na danym poziomie,
u∏atwiajàc zapis nawet mniej doÊwiadczonym
badajàcym.
Klasyfikacja NOHL obejmuje tak˝e opis
obturacji na poziomie nosa. Ma bardziej rozbudowane stopniowanie obturacji (pi´ç stopni).
Ze wzgl´du na podobieƒstwo do powszechnie
stosowanego systemu TNM mo˝e byç ∏atwiej
akceptowana.

Podsumowanie
Dro˝noÊç GDO zale˝y w g∏ównej mierze
od dwóch czynników: prawid∏owej budowy anatomicznej i prawid∏owego napi´cia mi´Êniowego. O ile ten pierwszy czynnik jesteÊmy w stanie
oceniç podczas zwyk∏ej endoskopii w czasie czuwania, o tyle napi´cie mi´Êniowe, które maleje
w trakcie snu, mo˝emy oceniç tylko we Ênie. Nasuwa si´ te˝ pytanie: na ile sen farmakologiczny
naÊladuje fizjologi´? W badaniach przeprowadzonych przez Sadaoka i wspó∏pracowników dowiedziono, ˝e sen farmakologiczny po podaniu
diazepamu nie ró˝ni si´ od snu fizjologicznego
w wi´kszoÊci parametrów poza iloÊcià stadium
REM (Sadaoka i in. 1996). Wykazano natomiast,
˝e sà ró˝nice pomi´dzy badaniem endoskopowym w czasie czuwania z wykonaniem w trakcie
manewru Müllera a badaniem endoskopowym
wykonanym w czasie snu oraz wskazano na przydatnoÊç tego badania we w∏aÊciwym kwalifikowaniu do leczenia operacyjnego (Rabelo i in. 2013,
Soares i in. 2013). Eichler i wspó∏pracownicy
przeprowadzili badanie na grupie 97 pacjentów
kwalifikowanych do leczenia zabiegowego OSAS.
Sprawdzono, w jaki sposób badanie DISE w porównaniu z klasycznym badaniem laryngologicznym wp∏ywa na kwalifikacj´ do poszczególnych
procedur zabiegowych lub aparatu wysuwajàcego
˝uchw´. Zmian´ sposobu leczenia rekomendowano u 78,4% pacjentów. Operacje podniebienia
mi´kkiego proponowano w 93,8% po przeprowadzeniu badania DISE (77,3% – bez tego badania)
(Eichler i in. 2013).
Modyfikacj´ leczenia po badaniu DISE zaobserwowali te˝ Gillespie i wspó∏pracownicy. U 23
spoÊród 38 pacjentów zmodyfikowano plan leczenia laryngologicznego. Zaobserwowano te˝, ˝e
u wi´kszoÊci pacjentów (73%) dochodzi do zapa-
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dania si´ GDO na wielu poziomach (Gillespie
i in. 2013).
Carrasco Llatas i wspó∏pracownicy stwierdzili u 90,4% pacjentów zapadanie si´ tkanek
na poziomie podniebienia mi´kkiego. Na drugim
miejscu by∏a podstawa j´zyka (38,5%). Wielopoziomowà obturacj´ zarejestrowano u 60,7% pacjentów (Carrasco Llatas i in. 2005). Obserwacje
te potwierdzajà tak˝e inni autorzy, wykorzystujàc coraz lepsze i bardziej obiektywne metody
oceny obrazów uzyskanych podczas endoskopii.
Borek i wspó∏pracownicy stosujàc cyfrowà analiz´ zdj´ç wykonanych podczas badania DISE,
uzyskali iloÊciowe informacje o zw´˝eniach.
Stwierdzili zw´˝enie na poziomie podniebienia
u 84,1% pacjentów, na poziomie podstawy j´zyka u 39,3%, a na poziomie nag∏oÊni u 44,6%
(Borek i in. 2012).
Ogromnà retrospektywnà prac´, obejmujàcà 2485 pacjentów, przedstawi∏ Kotecha ze
wspó∏pracownikami. Planowanie leczenia z zastosowaniem badania DISE pozwoli∏o na uzyskanie subiektywnej poprawy u 72% pacjentów
(Kotecha i in. 2007).
Obserwujàc, w jaki sposób zapadajà si´ Êciany GDO podczas badania, mo˝emy podejrzewaç,
co mo˝e byç przyczynà obserwowanych zaburzeƒ. Po przebadaniu 100 pacjentów Ravesloot
i De Vires stwierdzili, ˝e zgodnie z klasyfikacjà
VOTE zapadanie si´ podstawy j´zyka i nag∏oÊni
jest cz´stsze u pacjentów z pozycyjnym OSAS,
natomiast wzór koncentryczny – szczególnie
na poziomie podniebienia mi´kkiego – jest charakterystyczny dla pacjentów z nieprawid∏owym
wskaênikiem masy cia∏a (Ravesloot i de Vries
2011).
NowoÊcià jest wirtualna endoskopia po cyfrowej obróbce obrazów uzyskiwanych w trakcie
tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego (Moon i in. 2010), wykonywanych we
Ênie. Podczas badania tomografii we Ênie farmakologicznym jesteÊmy w stanie wykazaç, w jaki
sposób dochodzi do zapadania si´ górnych dróg
oddechowych oraz na jakim poziomie. Dzi´ki
rekonstrukcji przestrzeni powietrznych i mo˝liwoÊci wykonania wirtualnej endoskopii mo˝liwa
jest ocena nawet kilku miejsc obturacji, co oznacza przewag´ tego badania nad klasycznà endoskopià. Kolejna przewaga wirtualnej endoskopii
nad klasycznà polega na tym, ˝e klasyczna endoskopia mo˝e dra˝niç górne drogi oddechowe
i zak∏ócaç sen pacjenta (Lan i in. 2006). Jeszcze
wi´cej mo˝liwoÊci daje zastosowanie metod
analizy opartych na dynamice p∏ynów (Persak
i in. 2011). Komputerowe trójwymiarowe modele
pozwalajà na wyliczanie wartoÊci ciÊnienia,

przep∏ywu i pochodnych na ró˝nych poziomach
GDO.
Endoskopia wykonywana we Ênie jest cennym uzupe∏nieniem diagnostyki zaburzeƒ oddychania w czasie snu. Pozwala zarówno zaplanowaç najw∏aÊciwsze dla pacjenta leczenie, jak
i wskazaç przyczyny niepowodzeƒ dotychcza-

sowej terapii. Nowoczesna anestezjologia
zmniejsza ryzyko przeprowadzenia tego badania
u tak czasem powa˝nie obcià˝onych pacjentów
z OSAS. Obydwie klasyfikacje pozostawiajà sporà doz´ subiektywizmu w ocenie badania, stàd
wynika potrzeba badaƒ nad iloÊciowym zobiektywizowaniem uzyskiwanych obrazów. ●
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