
Jak nejlépe diagnostikovat neoplasie? 

 

Jan Šťovíček  

Interní klinika FN Motol 



Role endoskopie v diagnostice kolorektální 

neoplazie 

Detekce 

Charakteristika  

Diagnostika 

Terapie 



Detekce Charakteristika  Diagnostika 

Standardní  

High Definition  

Chromoendoskopie  

Digitální chromoendoskopie  

Zoom endoskopie 

Konfokální  



Chromoendoskopie  

• Chromoendoskopie - indigokarmín, methylénová modř 

• V detekci adenomů – rozporuplné výsledky studií 

• Chromoendoskopie u IBD:  

• - Akceptovatelná alternativa multietážové biopsie ve 

zkušenných rukou (postoj AGA) 

• - 4-5x vyšší záchyt dysplastických lézí 

 

 

 



Chromoendoskopie u IBD 

East, Clinical endoscopy 2012 

Studie srovnávající surveilllance koloskopii v bílém 

světle a chromoendoskopii: 



Digitální chromoendoskopie  

• NBI 

• FICE 

• I-Scan 



Přidaná hodnota digitální 

chromoendoskopie 

• Vizualizace povrchových struktur (Pit pattern) 

• Vizualizace cév (Microvascular pattern) 



Role endoskopie v diagnostice 

kolorektální neoplazie 

• Mohou nové technologie zlepšit detekci 

neoplazií? 

• Může endoskopie predikovat histologii? 



High Definition zobrazení 

Detekce adenomů až o 22% vyšší  



Testoni et al., World J Gastroenterol. 2012  

HD a iScan 

Při použití HD + iScan zachyceno signifikantně více lézí 

než při koloskopii v bílém světle (67,9% x 48,1%) 



Detekce adenomů  

NBI x standardní endoskopie  

Dinesen et al., Gastrointestinal Endoscopy 2012 

Benefit NBI neprokázán 



Detekce adenomů 

 NBI x standardní endoskopie  

Xi Feng Jin et al., Journal of Gastroenterology and Hepatology 2012 

• NBI v kombinaci s HD zvyšuje detekci adenomů. 

• Vede k prodloužení extrakčního času. 

• NBI samotné v detekci adenomů? 

• Vyšší záchyt plochých a vkleslých lezí. 



Detekce adenomů 

 NBI x standardní endoskopie 

• NBI – HD signifikantně nezvyšuje detekci 

adenomů v tlustém střevě a v rektu. 

• NBI – HD lepší výsledky při detekci 

plochých a malých adenomů.  

• NBI je přesnější v predikci histologie 

adenomů.  



Role endoskopie v diagnostice 

kolorektální neoplazie 

• Mohou nové technologie zlepšit detekci 

neoplazií? 

• Může endoskopie predikovat histologii? 



Predikce histologie 

Kudo et al., Journal of Clin Pathology 1994 



Klasifikace polypů v NBI zobrazení 

• Minimálně 3 klasifikační systémy navrženy v Japonsku 

Sano et al., Gastrointest Endoscopy 2009 



NICE klasifikace – hodnocená kritéria 

Hewett G. et al., Gastroenterology 2012 

Barva 

Cévy 

Vzorek 



NICE klasifikace 

Typ I Typ II Typ III 

Barva 

Stejná či 

světlejší jako 

pozadí 

Nahnědlá ve 

srovnání s 

pozadím 

Hnědá až tmavě 

hedá ve srovnání 

s pozadím 

Cévy 
Nejsou  či 

izolované 

Silné hnědé cévy 

obkopující 

bělavé struktury 

Okrsky zjevně 

nepravidelných 

/chybějících cév 

Povrchový 

vzorek 
(Surface pattern) 

Tmavé tečky 

obklopené 

světlou tkání 

Oválné, tubulární 

nebo větvené 

bílé struktury 

Deformace nebo 

absence vzorku 

Pravděpodobná 

histologie 
Hyperplastický Adenom 

Invazivně 

rostoucí ca 

Hewett G. et al., Gastroenterology 2012 



NICE klasifikace 

Validováno pro běžné i zoomovací endoskopy 

Hewett G. et al., Gastroenterology 2012 



NICE klasifikace 

Je reprodukovatelná? 

Počet 

hodnocených 

vzorků 118 

Senzitivita Specificita  
Přesnost  

(Accuracy) 

Zkušenný 

endoskopista 

n = 5 

94,2% - 98.0% 97,6% - 98.0% 95.9% - 98.9% 

Endoskopista 

ve výcviku 

n = 19 

91% 95% 92% 

Student 

n = 25 
71% - 88% 81% - 100% 70% - 88% 

Hewett G. et al., Gastroenterology 2012 



NICE klasifikace 

Je reprodukovatelná? 



NBI - HD u IBD 

Studie porovnávající NBI s bílým světlem: 

East, Clinical endoscopy 2012 

Rozporuplné výsledky. 

Problémem zánět? 



Použitelnost NBI a HD 

endoskopie 
• Je technika přínosná pro 

pacienta? 

• Je metoda spolehlivá?  

• Je technologie široce 

dostupná? 

• Je dovednost snadno 

osvojitelná? 

. 

- Zvýšená detekce adenomů 

- Vodítko pro rozhodnutí o terapii 

plošných a vkleslých lézí 

- Méně vzorků u hyperplastických 

polypů 

- Omezení náhodných biopsií u 

IBD  

Snad ano 

Zvýšená detekce adenomů? 

Predikce histologie - snad 

ano 

IBD - těžko říci 

Nutná obnova vozového 

parku 

Cost/benefit? 



Jak zlepšit detekci adenomů? 

•Kvalita zobrazení 

•Cap-assisted colonoscopy 

• Vyšší detekce adenomů, kratší intubační čas.           

Ng SC, Tsoi KK, Am J Gastroenterol 2012 

•Extrační čas (withdrawal time) 

• 6 minut či více?                                                                                 

Barclay, NEJM 2006 



Závěr 
• Pokročilé zobrazovací technologie mají 

potenciál zlepšit detekci polypů/neoplázií. Platí 

to především pro plošně rostoucí a vkleslé 

léze.  

• Pokud chromoendoskopie zlepšuje záchyt 

neoplázie u IBD pacientů, digitální 

chromoendoskopie by mohla mít podobný 

efekt. Výsledky studií jsou rozporuplné. 

• Současná techonologie má schopnost 

predikce histologie polypů - v rukou experta 

může být vodítkem pro terapii.  


