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Metodika hodnocení CT

• Převzatá ze studie NELSON - 26% snížení úmrtnosti u mužů

• Vyšla v NRS - věstník MZ ČR 3/2021

Dvě čtení CAD + MIP



Dotazy

• Jak máme hodnotit nález v případě, že není přítomný žádný uzel?

- napsat, že uzel nezjištěn a časovat kontroly jako u N1 nebo R1

• Jak se hodnotí nález u vícečetných uzlů?

- podle nejzávažnějšího uzlu, intervaly kontrol jsou stejné jako u solitárního uzlu

• Jak mám v e-REG hodnotit R u vstupního vyšetření?

- nevyplňovat



Dotazy

• Jak velké uzly hodnotit?

- nad 2 mm

• Kolik uzlů hodnotit?

- max. 3 nejvýznamnější podrobně rozepsat

- další jen souhrnně - velikostní rozpětí, charakteristiky

- stejně je možné postupovat u vícečetných uzlů R1 a N1

- počet uzlů uvádět, pokud je jich do 10



Negativní nálezy - N1

TukKalcifikace



Negativní nálezy - N2

Parenchymový uzel
Není N1

<50 mm3

Mean <5mm

Subpleurální/perifisurální uzel
Není N1

Kratší rozměr <5 mm 
(kolmý na pleuru)

Subsolidní uzel
Není N1

Denzita ml. skla mean <8 mm *
Solidní složka <50 mm3 *

(* obě podmínky)

Ani N1 ani N3



Neurčité nálezy - N3

Parenchymový uzel
50-500 mm3

Ø 5-10 mm

Subpleurální/perifisurální uzel
Kratší rozměr 5-10 mm 

(kolmý na pleuru)

Subsolidní uzel
Denzita ml. skla Ø ≥8 mm*

Solidní složka 50-500 mm3 *
(* jedna z podmínek)

Ø - (maximální rozměr+největší na něj kolmý)/2 Přítomnost solidní složky se hodnotí v měkkotkáňovém okně



Pozitivní nálezy - N4

Parenchymový uzel
>500 mm3

>5-10 mm

Subpleurální/perifisurální uzel
Kratší rozměr >10 mm 

(kolmý na pleuru)

Subsolidní uzel
Solidní složka >500 mm3

PET/CT



Na co dát pozor

Pseudouzel Blízkost cév



Dotazy

• V jaké rovině měřit uzly v případě, že není možná automatická volumetrie

- pokud uzel není kulovitý, zobrazí se v rovině, kde je vidět největší rozměr (axiální, 

sagitální, koronální), změří se na něj kolmý největší rozměr a zprůměrují se

• U semisolidního uzlu je uvedeno dmean ≥8 mm a solidní složka 50-500 mm3, musí být 

splněná jedna podmínka nebo obě?

- stačí jedna z uvedených podmínek

• Kalcifikace (nebo tuk) v uzlu u pacienta s anamnézou maligního onemocnění

- je třeba obezřetný postup v případě, že se jedná o nádor, kde se mohou vyskytovat   
uvedené znaky. 



Hodnocení růstu

• VDT - lze vypočítat z objemu i z rozměru

• Pozitivní - objem se musí zvětšit alespoň o 25 % a mít VDT <400 dní

• Stejné akviziční a rekonstrukční parametry 



Hodnocení růstu

• Kdy má být provedená další kontrola u neurčitého uzlu, který je za 3 měsíce R1?

- za 1 rok

• Když měl pacient vstupně uzel N3, přišel na kontrolu po 3 měsících a objevil se nový uzel 

N3, kdy se má provést kontrola?

- za 6-8 týdnů



Hodnocení růstu

• Jak hodnotit 4 mm uzel, který se za 3 měsíce z 22 mm3 zvětšil na 27 mm3 a VDT vychází 

305 dní? Důvodem ke dřívější kontrole byl jiný nález, který se nezměnil.

- pokud uzel nedosahuje velikosti uzel N3 a nevyrostl o více jak 25 % hodnotil bych jej  

jako negativní. Je zde vysoké riziko chyby a pravděpodobnost malignity u takto malé léze 

je nízká.

• Jako postupovat když pacient bude mít mezi screeningovými vyšetřeními CT hrudníku z 

jiného důvodu?

- termín další kontroly v programu se počítá se od posledního CT 



Cystický karcinom

• Posuzovat podle solidní složky



Další dotazy

• Je akreditace pro program vztažená na celé pracoviště nebo na konkrétní přístroj?

- na pracoviště

• Musí být akreditace znovu provedena při výměně přístroje?

- ne stačí pouze nahlásit SÚJB a poslat MRS a fotografii protokolu uloženého ve stroji. 

- v případě pochybností může SÚJB provést kontrolu, jinak není třeba.
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