
Úloha radiologa při časném záchytu 
karcinomu plic pomocí nízkodávkového CT

H. Mírka*, J. Ferda*, M. Heřman**
*Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň

** Radiologická klinika LF UP a FN, Olomouc



Pokročilý karcinom (IIIC) – inoperabilní nález

NELSON: v kontrolním rameni bylo až 70 % nádorů zachyceno ve stádiu III/IV



Časný karcinom (IA) – operabilní nález

NELSON: ve screeningu bylo 65 -70 % nádorů zachyceno ve stádiu IA-II
snížení mortality u mužů až 26% a u žen až 61% 



Proč nestačí RTG?

20% snížení mortality oproti skupině vyšetřované pouze rtg ve studii NSLT
Senzitivita CT až 95 % , Senzitivita RTG 73,5-79,3 % *

* Bradley et al. Sensitivity of chest X-ray for lung cancer: systematic review. British Journal of General Practice, 68 (suppl 
1)



Úloha radiologa

1. Detekce plicních ložisek

2. Vyhodnocení pravděpodobnosti malignity

3. Doporučení dalšího postupu (časový interval kontrol, MDT)

• spolupráce s radiologickým fyzikem a radiologickým asistentem

(vlastní skenování, optimalizace techniky vyšetření dle principu ALARA –
co nejnižší dávka umožňující přijatelnou diagnostickou kvalitu)



Screeningová vyšetření
• co nejmenší zátěž - efektivní dávka do 1,5 mSv, bez aplikace KL 

(ekvivalent 75 rtg plic, 1/2 roční dávky z přírodního ozáření, 10 letů Praha New-York)

• moderní techniky snižující dávku
(snížení kV, ultracitlivé detektory, cínová filtrace, iterativní rekonstrukce)

• nové způsoby hodnocení
(volumetrie je přesnější průměru, senzitivita až 97-99% při použití CAD*)

Standardní dávka

Hmotnost: 73 kg
DLP: 255 mGy*cm
Eff. d.: 4,06 mSv

Snížená dávka

Hmotnost: 80 kg
DLP: 68 mGy*cm
Eff. d.: 1,04 mSv

• Christe et al. Lung cancer screening with CT: evaluation of radiologists and different computer assisted detection software (CAD) as first and second readers 
for lung nodule detection at different dose levels. Eur J Radiol. 2013 Dec; 82(12):e873-8



Algoritmus CT vyšetření
• vyšetření jsou prováděná na základě indikace pneumologem, který také dostává výsledky
• situace je v tomto jiná než při mamografickém skríningu

Zhao et al. NELSON lung cancer screening study. Cancer Imaging (2011) 11, S79-S84
Horeweg et al. Lung cancer probability in patients with CT-detected pulmonary nodules…. Lancet Oncol. 2014 Nov;15(12):1332-41

až 60 % FP



Proč je třeba dříve kontrolovat u neurčité nálezy?

• růst ložiska je indikátorem malignity

• s délkou čekání roste riziko zvýšení 
klinického stádia

• růst dá se poznat už za 6-8 týdnů

… za půl roku se léze zvětšila 3x, za rok by se zvětšila 6x



Zatížení CT pracovišť

• 14 CT pracovišť v rámci komplexních onkologických center

• 7-14 vyšetření denně při zapojení 5-10 % cílové populace

• Národní radiologický standard

- technické podmínky provádění vyšetření
- personální podmínky
- podmínky akreditace a auditu
- kategorizace nálezů a popis postupů



Závěr

• nízkodávkové CT je jedinou metodou, která je schopná efektivně vyhledávat 
malé plicní nádory

• je nutno provádět jej s minimání zátěží vyšetřovaných na akreditovaném 
pracovišti s dostatečně zkušenými radiology

• při dodržení přesně definované kategorizace nálezů a doporučeného postupu 
lze významně zvýšit záchyt časných stádií v neprospěch pokročilých
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