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Zastosowanie NBI – wąskopasmowej 
endoskopii lupowej do oceny krtani
The usefulness of the NBI – narrow band imaging for the 
larynx assessment
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StreSzczenie:    Wąskopasmowa endoskopia lupowa (NBI) poprzez wizualizację naczyń nabłonka ułatwia wykrywanie zmian 
przednowotworowych, nowotworowych i przerostowych, np. brodawczaków krtani. Technologia NBI oparta jest na 
modyfikacji światła białego przy użyciu odpowiednich filtrów optycznych. Dla każdego typu patologii jest dokład-
nie scharakteryzowany wzór unaczynienia (opracowany w 2011 roku), znany jako klasyfikacja Ni. NBI w połączeniu 
z klasyczną endoskopią poprawia czułość i specyficzność oceny zmian w krtani, ale także zwiększa dokładność oce-
ny marginesów powierzchniowych resekcji podczas chordektomii laserowej we wczesnych i średnio zaawansowa-
nych rakach krtani.  

Słowa kluczowe:   NBI, fonochirurgia, zmiany łagodne fałdów głosowych, brodawczaki krtani

abStract:   Narrow band imaging (NBI) by enhancing the contrast between the mucosal epithelium and submucosal vessels fa-
cilitates diagnosis of precancerous and cancerous lesions, as well as hypertrophic lesions such as laryngeal papilloma-
tosis. Narrow band imaging (NBI) is an optical technique based on the modification of white light by the use of special 
optical filters. Every change in the microvascular architecture of the mucosa is classified according to Ni’s classification 
(2011). The use of NBI improves sensitivity and specificity of assessment of laryngeal lesions and allows more precise 
assessment of the status of surgical margins of early-stage and locally-advanced laryngeal cancers managed in endo-
scopic laser cordectomy.
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wStęp

Endoskopia wąskopasmowa (NBI) poprzez uwidocznienie 
struktury naczyń nabłonka ułatwia wykrycie zmian przero-
stowych, przednowotworowych i nowotworowych w obrębie 
błony śluzowej krtani. Technologia NBI oparta jest na mody-
fikacji standardowego widma światła białego przy użyciu od-
powiednich filtrów optycznych oraz endoskopu (Fig. 1), (Fig. 2) 
(procesor CVC260SL i CLV, 260SL źródła światła, Olympus 
Optical Co Ltd., Tokio, Japonia). Zastosowany filtr pochłania 

transmisję wszystkich fal świetlnych z wyjątkiem dwóch zakre-
sów długości fal. Pierwszego – od 400 do 430 nm (415 nm – 
światło niebieskie) – który pozwala na zidentyfikowanie struk-
tury śluzówki oraz powierzchniowej sieci naczyń włosowatych 
uwidocznionych w kolorze brązowym. Drugiego – od 525 do 
555 nm (540 nm – światło zielone) – który przenika głębiej i 
dlatego pozwala zobrazować naczynia warstwy podśluzowej 
przedstawionych w kolorze turkusowym. Światło niebieskie 
odpowiada szczytowi widma absorbcji hemoglobiny, dzięki 
czemu uzyskano różnicę w pochłanianiu światła przez krew i 
otaczające tkanki [6, 8]. 
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Torbiele fałdu głosowego to zmiany otorbione, wypełnioną 
materiałem półstałym, umieszczonym poniżej nabłonka fałdu 
głosowego. Za pomocą NBI może zostać uwidoczniona nie-
obecność siatki naczyń w obszarze torbieli, przy równoczesnej 
specyficznej konfiguracji siatki naczyń wokół obszaru zmiany.

Polipy fałdów głosowych posiadają naczynie odżywiające polip, tu 
NBI pozwala na jego uwidocznienie. Ułatwia to zabieg fonochirur-
giczny poprzez eliminację w pierwszym etapie siatki naczyń. Wydat-
nie zmniejsza tym samym ryzyko ponownego wystąpienia zmiany.

Obrzęk Reinkego w technice NBI ma bardzo typową konfigu-
rację naczyń, aczkolwiek wyraźne siatki naczyniowe mogą być 
już dokładnie uwidocznione w endoskopii klasycznej.

Brodawczaki krtani w świetle NBI uwidaczniają się w kolorze 
jasnozielonym. W 2014 roku naukowcy stwierdzili, że naj-
ważniejszą cechą brodawczaków w świetle NBI jest obecność 
naczynia wzdłuż centralnej osi każdej pojedynczej brodawki 
[4]. Naczynia są zazwyczaj regularne, o prawidłowej struktu-
rze, co odróżnia je od naczyń w zmianach nowotworowych. 

charakteryStyka zmian 
przednowotworowych 
i nowotworowych krtani w świetle nbi

W 2011 roku naukowcy z Japonii udowodnili, że NBI w połą-
czeniu z endoskopią światłem białym poprawia znacznie czu-
łość oraz wykrywalność zmian przednowotoworowych i no-
wotoworowych krtani. Poszczególnym stanom patologicznym 
przyporządkowano odpowiedni wzór naczyniowy. Do oceny 
wyżej wymienionych zmian w świetle NBI służy klasyfikacja 
wg NI powstała w tym samym roku [5](Tabela I).

zmiany łaGodne Fałdów GłoSowych 
w świetle nbi

Zmiany łagodne fałdów głosowych najczęściej posiadają na-
czynia o nieprawidłowej konfiguracji lub charakteryzują się 
brakiem naczyń w ich obrębie [1].

ryc. 1. Obraz krtani w świetle białym.

ryc. 2. Obraz krtani z wykorzystaniem technologii NBI.

tab. i.  Klasyfikacja wg Ni.

Typ 1: zmiany 
łagodne

•  Naczynia cienkie, rozgałęzione, 
dobrze widoczne

•  Śródnabłonkowe pętle naczyń 
włosowatych niewidoczne

Typ 2: zmiany 
łagodne, laryngitis 
chronica 

•  Naczynia częściowo 
przysłonięte przez 
hyperkeratotyczną warstwę 
nabłonka, tzw. umbrella effect

•  Śródnabłonkowe pętle naczyń 
włosowatych niewidoczne 

Typ 3: zmiany 
łagodne, 
leukoplakia, 
dysplazja małego 
stopnia

•  Śródnabłonkowe pętle naczyń 
włosowatych widoczne jako 
małe brązowe kropki

Typ 4: dysplazja 
średniego i 
dużego stopnia 

•  Śródnabłonkowe pętle naczyń 
włosowatych widoczne jako 
brązowe plamki o różnych 
kształtach 

Typ 5a: dysplazja 
dużego stopnia, 
rak in situ

•  Śródnabłonkowe pętle naczyń 
włosowatych widoczne jako 
brązowe, linijne, poskręcane 
pasma

Typ 5b: rak in situ, 
rak inwazyjny 

•  Śródnabłonkowe pętle naczyń 
włosowatych widoczne jako 
brązowe cętki, rozmieszczone 
na powierzchni guza

Typ 5c: rak in situ, 
rak inwazyjny

•  Śródnabłonkowe pętle naczyń 
włosowatych

widoczne jako brązowe cętki, 
rozmieszczone
na powierzchni guza
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NBI poprawia również skuteczność diagnostyki leukoplakii gło-
śni i – poprzez ocenę naczyń włosowatych nabłonka otaczające-
go tarczkę leukoplakii – pozwala ominąć „umbrella effect”, czyli 
braku przejrzystości nabłonka dla fali światła. Jeśli błona śluzowa 
wokół leukoplakii nie wygląda podejrzanie w NBI, to ryzyko dys-
plazji dużego stopnia lub raka in situ w leukoplakii jest niskie [3].

Podsumowując – NBI jest cennym narzędziem do oceny błony 
śluzowej, komplementarnym do endoskopii klasycznej w świetle 
białym. Zysk diagnostyczny i terapeutyczny przy zastosowaniu 
NBI uzyskuje się w stanach przedrakowych i nowotworach, ale 
także przy ocenie zmian łagodnych krtani. Należy jednak pod-
kreślić, że badanie NBI nie zastępuje oceny histopatologicznej 
i jest jedynie badaniem dodatkowym.

dySkuSja

NBI jest nowoczesną formą endoskopii, która w połączeniu 
z endoskopią klasyczną zwiększa czułość i dokładność w wy-
krywaniu zmian przednowotworowych, nowotworowych oraz 
zmian przerostowych [7, 8]. Dodatkowo NBI jest użytecznym 
narzędziem w ocenie powierzchniowych marginesów resekcji 
podczas chordekotmii laserowej we wczesnych i średnio za-
awansowanych rakach krtani [2]. 

Kombinacja endoskopii klasycznej z endoskopią wąskopasmową 
NBI może umożliwić lepsze i dokładniejsze wykrywanie zmian ła-
godnych fałdów głosowych w porównaniu do endoskopii światłem 
białym. Dotyczy to przede wszystkim torbieli fałdów głosowych [1].
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