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od podejrzenia do rozpoznania
skutecznie i szybko
Barbara Bobek - Billewicz

Nad stracony czas
nic bardziej nie boli
Michał Anioł Buonarroti

co znaczy szybko ?

od podejrzenia do rozpoznania nowotworu
od podejrzenia do rozpoznania nowotworu
 to (powinien być ) proces składający się z powiązanych etapów - kolejne badania - etapy wynikają z
poprzednich , a wnioski wynikają ze wszystkich wykonanych badań
 nie powinien to być zbiór badań diagnostycznych nawet najlepszych , najdroższych i dobrze opisanych, ale
mający charakter bytów niezależnych i niepowiązanych
 najlepiej jeżeli ten proces odbywa się w jednej jednostce i jest nadzorowany przez 1 czy 2 lekarzy – jeżeli to
niemożliwe lekarz oceniający badanie czy to obrazowe czy histopatologiczne musi mieć dostęp do
wcześniejszych badań ( i je obejrzeć !!) i historii choroby pacjenta czy wybranych istotnych danych
 Konieczne korelacje radiologiczno – patologiczne . Ostateczne jest rozpoznanie histopatologiczne, ale
patolog powinien uwzględniać obraz radiologiczny. W przypadku jednoznacznej niezgodności konieczne
dalsze badania
np. badanie piersi : mammografia/usg /MR BIRADS 4C lub 5 (czyli prawie na pewno rak) w wynik hp zmiana
łagodna  konieczna ponowna biopsja lub usunięcie zmiany
 koordynator

od podejrzenia do rozpoznania nowotworu
podejrzenie nowotworu

na podstawie objawów
/ badania fizykalnego

na podstawie zmiany
rozpoznanej w badaniu
obrazowym

1. badanie obrazowe
wynik ujemny : nie
znaleziono zmiany

jeżeli metoda ma
wysoką czułość w
wykrywaniu zmian w
badanym narządzie
STOP

wynik dodatni :
znaleziono zmianę

jeżeli objawy kliniczne /
laboratoryjne silnie
wskazują na patologię a
jest metoda bardziej czuła
kolejne badanie

+
-

co to jest ?
nowotwór
czy
nie-nowotwór
rozpoznanie

od podejrzenia do rozpoznania nowotworu
• wybór właściwej metody diagnostyki obrazowej – najważniejszy ? ale na pewno ważny pierwszy krok
◉ najczęściej oczywiste – zależy głównie od lokalizacji zmiany podejrzanej
◉ wykorzystać wszystkie możliwości zastosowanej metody ( dotyczy głównie MR)  ↑ informacji
↓ powtórzeń ale czasem tylko ocena zmian w czasie pozwala na rozpoznanie
◉ w razie wątpliwości nigdy nie zaszkodzi konsultacja
◉ na etapie wykrycia zastosować metody CAD czy AI jeśli to możliwe

metoda obrazowa w zależności od lokalizacji zmiany podejrzanej
najogólniej jak to możliwe – zawsze są wyjątki
• ośrodkowy układ nerwowy ( mózg, rdzeń kręgowy, kanał kręgowy) MR (wyjątkowo jeśli MR niemożliwy TK )
• głowa / szyja ( zatoki, jama nosowa, jama ustna, gardło, krtań) TK lub MR
• tarczyca , węzły chłonne szyi – usg ( nie widać wch zagardłowych)
• klatka piersiowa : ⎈ rtg (zdjęcie) płuc ⎈ TK
• narządy jamy brzusznej/miednica : 1. usg ⎈ 2. TK wielofazowe
• piersi : MG +/- tomosynteza lub usg
• prostata : 1. TRUS ⎈ 2. mpMR
• układ mięśniowo-szkieletowy : kości : RTG + MR – TK ; tkanki miękkie : usg
PET przed rozpoznaniem histopatologicznym rzadko : FDG PET – guzek w płucu, zmiana w trzustce.
w zmianach w mózgu – PET z 18F fluorotyrozyną lub 11C methioniną

od podejrzenia do rozpoznania nowotworu
Jakość badań obrazowych
kluczowa dla uzyskania właściwego rozpoznania w optymalnym czasie
* więcej i lepiej widać
* mniej badań powtarzanych – szybsze rozpoznanie u badanego, szybszy dostęp do badania dla innych chorych

* czasem dodanie fazy opóźnionej, czy jednej sekwencji co prawda ↑czas badania, ale pozwala uniknąć
ponownego badania
* wykorzystanie wszystkich możliwości metody np.
> jeżeli podawany jest dożylnie środek kontrastujący  badanie wielofazowe lub dynamiczne lub
perfuzja  ↑↑ danych przydatnych w diagnostyce różnicowej i ↓ liczby badań u chorego
> jeżeli w TK widoczna jest zmiana w nadnerczu wykonać akwizycję 1min i 10 lub 15 minut po CM
> jeżeli jest wykonywane badanie MR wątroby podać kontrast hepatotropowy (wychwytywany przez
komórkę wątrobową ) i zrobić fazę opóźnioną

od podejrzenia do rozpoznania nowotworu
• czas oczekiwania na badanie
↓czasu oczekiwania m.in. lepsze wykorzystanie sprzętu, wydłużenie godzin pracy, optymalizacja wskazań
i protokołów, ↓ powtarzanych badań ↑liczba radiologów , medyków nuklearnych,
techników elektroradiologii, pielęgniarek, fizyków medycznych

•

czas oczekiwania na opis badania – brak radiologów

czas wykonania większości badań obrazowych skrócił się w ostatnich latach ale czas potrzebny na
obejrzenie, analizę, porównanie z poprzednimi badaniami znacznie się wydłużył

badanie TK klatki piersiowej, brzucha ,miednicy czyli onkologiczny standard to kilka tysięcy obrazów
bardzo ważne nowoczesne stacje diagnostyczne, systemy dyktowania , łatwy dostęp do historii choroby
• Czas oczekiwania na wynik histopatologiczny – mała liczba specjalistów patologów, szybko rosnąca liczba
badań i badania są coraz bardziej szczegółowe , dokładne, skomplikowane
> ↓ liczby biopsji zmian łagodnych – poprawa specyficzności diagnostyki obrazowej

sekretarki medyczne, systemy rozpoznawania mowy, „przyjazne „ systemy HIS

od podejrzenia do rozpoznania nowotworu
• opisy strukturalne – w codziennej praktyce : badanie piersi, mpMR prostaty
- ułatwiają opis , rodzaj check listy
- „ dyscyplinują” myślenie , wnioski
- ułatwiają porozumienie z klinicystą

• Opis / wynik aktualnego badania –
⎈ powinien wynikać z obrazów tego badania + oceny badań wcześniejszych
( zmiana w czasie) + dane z historii choroby
⎈ nie powinien być tylko opisem aktualnych „obrazków”
Poprzednie badania :
• bardzo skuteczny i tani sposób poprawy jakości analizy i wyniku aktualnego badania

nie ma żadnego rozumnego powodu aby wcześniej wykonane badania były niedostępne

* czasem pozwalają uniknąć badań kontrolnych, kolejnych, biopsji
* najlepsi przyjaciele radiologa

od podejrzenia do rozpoznania nowotworu
opis (wynik ) badania obrazowego – ma istotny wpływ na dalsze postępowanie z chorym
• radiolog/ medyk nuklearny 😜 „ widzi to o czym wie” – wiedza i doświadczenie, a nikt nie wie wszystkiego specjalizacja
• w opisie / wyniki powinny być
> wskazania do wykonania badania, dotychczasowe rozpoznania i leczenie mogące mieć wpływ na badane
obszary anatomiczne
> daty wcześniej wykonanych badań obrazowych badanej okolicy anatomicznej
wcześniej wykonane badania powinny być dostarczone !! Badania wykonane w tej samej
jednostce są dostępne – zarchiwizowane w systemie PACS
> zwięzły opis zastosowanej metody obrazowania , informacje o ew. artefaktach, innych przyczynach
obniżenia wiarygodności badania
> opis znalezionych nieprawidłowości, zmian – zawsze porównanie z badaniami poprzednimi.
> wymienienie innych narządów , struktur w badanej okolicy ze stwierdzeniem że zmian w nich nie
stwierdzono – rodzaj potwierdzenia ,że check lista była sprawdzona
> WNIOSKI !!!!! Muszą być i nie mogą brzmieć „ jak w opisie badania”
sugestie radiologa co do charakteru znalezionych zmian patologicznych. Jeśli obraz jest typowy : „obraz
odpowiada xyz lub w pierwszym rzędzie odpowiada xyz mniej prawdopodobne abc”, jeżeli obraz nie
jest dość jednoznaczny należy wymienić w kolejności prawdopodobieństwa ale diagnostyka różnicowa
nie może liczyć kilkunastu pozycji !!!!!
zalecenia co do ew. badań kontrolnych, badań uzupełniających , wykonania biopsji

w onkologii ostatecznie rozpoznanie histopatologiczne

*
*
*
*
*
*

biopsja lub materiał pobrany w czasie zabiegu chirurgicznego
biopsja - zawsze pod kontrolą technik obrazowych !!!!!! wskazanie miejsca do biopsji
ale
biopsja zawsze jest obarczona ryzykiem powikłań różnym dla różnych narządów
nie wykonuje się biopsji zmian w niektórych narządach zmian np. w rdzeniu kręgowym
biopsje zmian łagodnych są niepotrzebnym stresem dla chorego, kosztem dla systemu
dlatego
wcześniej możliwie najbardziej dokładna diagnostyka różnicowa na podstawie badań obrazowych
 ↓ liczby biopsji zmian łagodnych
standaryzacja objawów , kryteria pomagające określić prawdopodobieństwo klinicznie istotnego
procesu nowotworowego ( BIRADS , PIRADS , LI – RADS)  weryfikacja mikroskopowa
czy
obserwacja
korelacje radiologiczno-patologiczne : wynik hp musi uwzględniać dane obrazowe , przy istotnej
niezgodności konieczna ponowna ocena, dodatkowe pobranie materiału, usunięcie guza,

UWAGA!! Biopsja płynna (liquid biopsy) – wykrywanie pochodzących z nowotworu
somatycznych zmian genetycznych we krwi obwodowej. Alternatywa dla biopsji tkankowej

rak piersi

od podejrzenia do rozpoznania
• Mammografia + tomosynteza (DBT)
• Usg + doppler + elastografia
• MR + mammografia spektralna z CM (CESM)

Raphael. La Fornarina. 1520.

mammografia
• MMG obraz niejednoznaczny , wątpliwy , zmiana podejrzana
 zdjęcie celowane ( jeśli to możliwe tomosynteza) , us
• MMG obraz prawidłowy (BIRADS 1) ale klinicznie zmiana palpacyjna  usg
• MMG BIRADS 2 ale lokalizacja nie odpowiada zmianie palpacyjnej  usg
Ostateczny BIRADS na podstawie wszystkich wykonanych badań

2D

tomosynteza

optymalnie jednego dnia jeden radiologa

chora z podejrzeniam raka piersi – diagnostyka jednodniowa : MG, tomosyneza , usg z color doppler i elastrografią

• BIRADS 1 BIRADS 2 - następne badania zgodnie z interwałem
• BIRADS 3 – kontrola za 6 miesięcy

• BIRADS 4 BIRADS 5 - chora otrzymuje termin biopsji , BIRADS 4C i 5 – pilny termin

wynik / opis badania obrazowego piersi
• wskazania do wykonania badania
• budowa piersi (ACR BI-RADS 2013
1.a – tłuszczowa ; 2.b – rozproszona tkanka włóknisto-gruczołowa;
3.c – heterogenna tkanka włóknisto gruczołowa; 4.d – bardzo gęsta tkanka włóknisto-gruczołowa
( usg tylko a ; b ; c)
•

w MR i CESM wzmocnienie kontrastowe tkanki gruczołowej/podścieliska

• zmiany widoczne w badaniu : zależności od metody : masa, obszar, asymetria, zagęszczenie,
zwapnienia, wzmocnienie kontrastowe ……………
•

porównanie z wcześniej wykonanymi badaniami

•

wnioski

--- kategoria BIRADS ---- zalecenia

BI-RADS
Breast Imaging Reporting and Data System
BI – RADS : mammografia, usg , MR
BI-RADS 0 - ocena niekompletna konieczne dalsze badania,
BI-RADS 1 – obraz prawidłowy, następne badanie w normalnym terminie
BI-RADS 2 – zmiana łagodna, następne badanie w normalnym terminie

BI-RADS 3 – prawdopodobnie łagodna, kolejne badanie z 6 miesięcy – jeśli
bez progresji kolejne badania do 24 miesięcy
BI-RADS 4 – podejrzenie zmiany złośliwej wskazana biopsja
MMG i USG 4 A ; 4B ; 4C

BI-RADS 5 – wysokie prawdopodobieństwo zmiany złośliwej (>95%),
szybka weryfikacja i leczenie!!!

Biopsja
4C i 5 pilna!!!

BI-RADS 6 – rak piersi rozpoznany wcześniej w biopsji
Atlas BIRADS MRI może być stosowany do CESM ( z pewnymi ograniczeniami)

charakterystyka zmian niejednoznacznych w klasycznym obrazowaniu

MRI piersi

ECR 2015 : charakterystyka zmiany wymieniana na 1.miejscu wśród wskazań

Radiology Feb 2015

353 zmiany ( u 340 kobiet) - BIRADS 4 w MMG lub USG
PP

FP

raki - 66 (18,7%)
23 DCIS ;
43 inwazyjne

zmiany łagodne 287 (81,3%)
na podstawie biopsji lub 18 mieś. obserwacja

MR (+) 63 / 66

MR (-) w 264 / 287 (92%)

MR (-) – 3 low-grade DCIS
microcalc bez guza

Wnioski : Badanie MR piersi u kobiet ze zmianami BIRADS 4 w MMG lub usg pozwoliło uniknąć
92%

niepotrzebnych biopsji

T2-w

Wieloparametryczne badanie MR (mpMRI) prostaty
2016

DCE 80 sek

v.2

DWI b 1600

ADC

Wynik mpMR prostaty
• Kategoria PIRADS = rozpoznanie – jak
prawdopodobny jest klinicznie istotny rak
PIRADS 3, 4, 5 :
1. Lokalizacja zmiany - schemat ,wielkość zmiany
2. naciekanie torebki -/+, naczyniowo-nerwowych
3. przejście nacieku poza torebkę -/+
4. węzły chłonne, kości miednicy

DCE 5 min

od podejrzenia do rozpoznania nowotworu
rak płuca
raki położone obwodowo
w miąższu płuc
• guzek łatwy do wykrycia , ale diagnostyka
różnicowa guzka płuca trudna
• w badaniu TK nie ma jednoznacznych cech
przesądzających o charakterze guzka : łagodny
czy złośliwy
• guzek ≥ 5mm  kontrolne badanie TK
• konieczna weryfikacja mikroskopowa jeżeli
✧ guzek ≥ 10mm , powiększający się w
czasie obserwacji
✧intensywne ( > 20HU) wzmocnienie
kontrastowe w TK
✧dodatni wynik FDG PET
www.radiologyassistant.nl

raki położone centralnie

• trudniejsze do wykrycia
• zaburzenia upowietrznienia,
niedodma, zmiany zapalne
• bronchoskopia – pobranie
materiału

od podejrzenia do rozpoznania nowotworu
Guzy mózgu i rdzenia kręgowego
We (neuroradiologists) are better at grading than the neuropathologists… Forsting M, 2003

MR mózgu – zawsze z obrazowaniem dyfuzji , perfuzji (PWI) i spektroskopii (1HMRS)–
zdarza się że na podstawie jednego badania nie można określić nowotwór czy nie-nowotwór
 Jeżeli obraz nie jest jednoznaczny , a chory nie musi być operowany ze wskazań życiowych
 badanie kontrolne – termin badania zależy od obrazu i stanu chorego
lub rzadko PET najlepiej z 18F fluorotyrozyną lub 11C methioniną >> FDGPET ( PET-MR > PET-CT)
 dalsze decyzje diagnostyczne : kontrolny MR ? Biopsja ?
MR rdzenia kręgowego diagnostyka różnicowa znacznie utrudniona: PWI , MRS – bardzo trudne
lub niemożliwe do wykonania * nie wykonuje się badania PET * nie wykonuje się biopsji

szczególny wpływ obrazowania na rozpoznanie
•
•
*
•
•

biopsja obarczona ryzykiem powikłań większym niż w innych narządach
biopsja zmian w rdzeniu kręgowym nie jest wykonywana
heterogenność guza – do badania hp nie jest przekazywany cały guz (inaczej niż w innych npl)
wybór miejsca do biopsji - mpMR lub PET
korelacje radiologiczno-patologiczne – jednoznaczna niezgodność musi prowadzić do dalszych badań
zmian w leczeniu ….
* decyzja o RT może być podjęta na podstawie tylko badania obrazowego – gdy biopsja niemożliwa

onkologia bez obrazowania
mission impossible
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