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Stádium IIIB, klinické příznaky, pacient zemřel 5 měsíců od diagnózy

Rozdíl mezi pozdním a časným záchytem nádoru

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



Rozdíl mezi pozdním a časným záchytem nádoru

Stádium IA, Bez klinických příznaků, pacient žije, po operaci, 4 roky od diagnózy

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



Proč nestačí skiagrafie?

• studie probíhající v 70. létech 20. stol. neprokázaly přínos rtg

• NLST - o 20 % nižší úmrtnost při použití CT oproti kontrolní skupině s rtg



Zahraniční studie
Studie, stát Vstupní kritéria Metoda pro 

srovnání
Počet probandů 
v rameni LDCT

Výsledky 

NLST, USA 55 - 74 roků, ≥ 30 balíčkoroků, RTG hrudníku 26.722 Významné snížení 
mortality (o 20 % - 1,35 
% vs 1,70 %; p = 0,004)

DANTE, 
Itálie

60 - 75 roků, ≥ 20 balíčkoroků, 
jen muži 

RTG hrudníku + 
cytologie sputa

1.276 Nevýznamné snížení 
mortality (543 vs 544 
úmrtí na 100 000 osob 
za rok, HR 0,993) 

MILD, Itálie ≥ 49 roků, ≥ 20 balíčkoroků, 
muži a ženy, dvě ramena 
s ročním a dvouletým 
intervalem.

Standardní péče 1.186 (roční interval)
1.190 (dvouletý interval)

Významné snížení 
mortality (1,7 % vs 2,5% 
po 10 letech; HR 0,61, p 
= 0,02), stačí dvouletý 
interval

DLCST, 
Dánsko

50 – 70 roků, ≥20 balíčkoroků, 
muži a ženy 

Standardní péče 2.052 Nevýznamné snížení 
mortality (0,73 % vs. 
0,54 %, p = 0,428) 

NELSON, 
Nizozemí, 
Belgie

50-75 roků, ≥ 15 balíčkoroků, 
muži a ženy 

Standardní péče 8.000 Významné snížení 
mortality (o 25 %) 

LUSI, 
Německo

50 – 69 roků, ≥ 25 balíčkoroků, 
muži a ženy 

Standardní péče 2.029 Významné snížení 
mortality u žen (HR 
0,31, p = 0,04), 
statisticky nevýznamné
snížení mortality u mužů 
(HR 0,94, p = 0,81) 



CT vyšetření v rámci programu
• co nejmenší zátěž - efektivní dávka do 1,5 mSv, bez aplikace KL

• moderní techniky snižující dávku

• nové způsoby hodnocení (volumetrie, umělá inteligence)
(senzitivita 97-99% při použití AI*)

• 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



Možné problémy
Falešné pozitivity

- vedou k dalšímu vyšetřování (ne nutně ke zbytečné operaci)

- NELSON – FP až 60 % ze všech pozitivních

- NLST – FP 23,3 % ze všech pozitivních

Nadbytečná léčba

- falešné pozitivity     

- léze, které by se do konce života klinicky nemanifestovaly (AAH)

Zátěž personálu

- mnoho monotóní práce

Finanční efektivita

- screening by neměl prodražovat péči



Úloha CT pracoviště

• detekce plicních ložisek

• kategorizace (N, R) 

• doporučení dalšího postupu 

• sběr a předání údajů pro datový audit

• spolupráce lékaře s radiologickým asistentem a radiologickým fyzikem
(skenování, optimalizace techniky vyšetření dle principu ALARA)

• součást komplexního onkologického centra

• místní radiologický standard, správné přístrojové vybavení, erudovaný personál



Postup po zařazení do programu
• vyšetření jsou prováděná na základě indikace pneumologem nebo prakt. lékařem,

• indikující lékař dostává výsledky a organizuje případný další postup



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 objem zvětšil 3x



Datový audit

• osobní a anamnestické údaje

• přítomnost uzlů

- pokud ano - lokalizace, rozměry, objem, okraje, zdvojovací čas u kontrol

- určení N a R kategorie uzlu

• vedlejší nálezy

• závěr s doporučením (kategorie uzlu)

• část údajů pro datový audit jsou součástí strukturovaného popisu



Co máme hotovo a co nás ještě čeká

Hotovo

• metodika

• národní radiologický standard vč. postupu hodnocení

• výzva k zapojení do programu

Je třeba dokončit

• schválení výkonů (č. 89663-5) - prošlo prac. skupinou, v připomínkovém řízení

• akreditace - většina pracovišť je přihlášená

vše na stránkách 
Ministerstva zdravotnictví



Závěr

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

• lze významně zvýšit záchyt časných stádií v neprospěch pokročilých a tím 
zlepšit prognózu nemocných

• skríningové programy se ukazují jako odůvodněné (velké studie)
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