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Kopsuvähk 

• 15% SCLC – väikerakk-kopsuvähk 
• 85% NSCLC – mitteväikerakk-kopsuvähk 

 
 

• Kõrge haigestumus 
• Kõrge suremus 
• Hiline avastamine 

– 2/3 esmaselt diagnoositud NSCLC-st 
on kaugele arenenud staadiumis (IIIA-IV)1 

  

 Sõeluuring NSCLC 
 

 
1- Cancer Research UK   



Kopsuvähi riskifaktorid 

• Aktiivne suitsetamine põhjustab ~ 90% kõikidest 
kopsuvähkidest 

• Suitsetajatel on risk surra kopsuvähki 15x kõrgem kui 
mittesuitsetajatel1 

• Riskifaktorite üksteist võimendav toime - suitsetavatel 
asbestile eksponeeritud inimestel on risk haigestuda 
kopsuvähki üle 50x kõrgem võrreldes tavapopulatsiooniga 

1 - Parkin DM Br J Cancer 2011 



Kopsuvähi haigestumus maailmas 

• 2012  aastal oli kopsuvähk maailmas kõige kõrgema 
haigestumusega pahaloomuline kasvaja* (13%), selle järgneb 
rinnavähk (11%) ja soolevähk (10%) 

 

 

 

GLOBOCAN 2012 v1.1, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC 
CancerBase No. 11 

* v.a. mitte-melanoom nahavähid 



Kopsuvähi haigestumus 

• Eestis oli 2011 aastal kopsuvähi esmashaigestumine 56:100 
0001 

• M 565 esmasjuhtu    M:N 3:1 

• N 180 esmasjuhtu 

• Meeste haigestumus kopsuvähki on kerge langustendetsiga,  

naiste haigestumus on aga tõusnud1 

• Euroopas 2012-l aastal esmashaigestumine 42:100 000; 
sageduselt 4. kohal2 

• USA-s esmashaigestumine 48,4:100 000 (2007-2011) 2  

 
1 - TAI  
2- WHO 



Kopsuvähi kõrge suremus 

• Kopsuvähk on maailmas 10 kõige kõrgema 
suremusega haiguste seas 5. kohal 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/en/ 



Kopsuvähi kõrge suremus 

U 

 

• 2012-aastal on kopsuvähk 

maailmas kõige sagedasem  

pahaloomulisest haigusest  

tingitud surma põhjustaja 

(1.59 miljonit surma) 

 

• USA 

– haigestumus 3. kohal 

– suremus 1. kohal 

– keskmine vanus 70a 

SEER 2004-2010 



 Kopsuvähi kõrge suremus 

• Prognoos 2015 - kopsuvähi suremus on 
kõrgem kui prostata-, rinna- ja 
kolorektaalsuremus kokku (USA) 3 

http://www.lung.org/lung-disease/lung-cancer/resources/facts-figures/lung-cancer-fact-sheet.html 



Kopsuvähi suremus Eestis 

• Suremus kopsuvähki ei ole oluliselt langenud vaatamata kirurgilise ja 
onkoloogilise ravi arengule 

• 2012. aastal suri Eestis kopsuvähki 688 inimest, 1990. aastal 655 (WHO 
andmetel) 



Kopsuvähi madal elulemus 

• 5- aasta elulemus sõltub vähi staadiumist diagnoosimisel 
– I staadumi korral on 5-aasta elulemus üle 50 %, IV staadiumi korral on 5-aasta elulemus 

alla 5% 

• Kõige sagedamini diagnoositakse III ja IV staadiumi kopsuvähke 

 



Kopsuvähi 5-aasta elulemus 

• Kopsuvähi 5-aasta elulemus 16,8 % (USA) 1 

• Jämesoolevähi 5-aasta elulemus 65% 
• Rinnavähi 5-aasta elulemus 90% 
• Eesnäärmevähi 5- aasta  elulemus 99% 

1 - SEER 2004-2011 
2 - TAI 

Kopsuvähi 
5-aasta 
elulemus  

16.8% 

• Eestis 1-aasta elulemus 29% ja 5-aasta elulemus  
(2005-2009) oli 11% 2 

 



Kopsuvähi 1- ja 5- aasta elulemus 
eestis 



Sõeluuringu mõiste 

• Sõeluuring ehk skriining – haiguse  

prekliiniline avastamine rahvastiku tasemel 
lihtsa uuringuga regulaarselt läbiviidavate 
korduvate testimiste abil 



Sõeluuring 

• Sõeluuringu rakendamise tulemusena peab 
vähenema haiguse suremus (vähenema 
haigestumus ja parenema elukvaliteet) 

• Kasutatav uuringu meetod või test peab olema 
teaduslikult põhjendatud – on kõrge sensitiivsuse 
ja spetsiifilisusega 

• Uuring peab olema madala riskiga, korratav, 
kättesaadav ja kulutõhus 
 

 kasu > kahju 

2.2015 NCCN Lung Cancer Screening Guidelines 



Kopsuvähi sõeluuring 

• Kopsuvähi sõeluuringu eesmärgiks on leida 
asümptomaatilised varajase kopsuvähiga 
patsiendid ja seekaudu vähendada 
kopsuvähi suremust ja tõsta elukvaliteeti 

• Kopsuvähil on pikk prekliiniline faas, kus 
oleks võimalik rakendada kuratiivset ravi 

• „Sihtmärk“ - haigus algab tavaliselt 
noodulist, mille mõõtmete keskmine 
kahekordistumisaeg on 160-180 päeva 

  
Dhillon - J Carcinog 2013,  12:2  
  
 
 



Milline on kopsuvähi skriinimiseks 
uuring? 

• Röga tsütoloogia (1970-ndad) – ei vähenda 
suremust kopsuvähki 

 

 

• Röntgenogramm rindkerest? 

 

 

• CT? 

The National Lung Screening Trial Research Team  
N Engl J Med 2011; 365:395-409 



Kopsuvähi skriining rindkere PA-ülesvõttega 
(CXR) 

• PLCO (Prostate, Lung, Colorectal, Ovarial) Cancer Screening 
Trial (USA) 

• Randomiseeritud kontrolluuring (1993-2006) 

• 154 901 patsienti vanuses 55-74 a 

– Grupp 1 - 77,445 patsiendi, kord aastas tehti CXR (0. – 3. aastal) 

– Grupp 2 - 77456 patsienti, kellele ei tehtud CXR-i 

Oken MM. JAMA2011 

 Iga-aastane skriining CXR-ga ei vähenda kopsuvähi 
suremust 



LowDose-CT 

• Madala doosiga CT rindkerest  
– Efektiivdoos 10-30% tavalisest rindkere-CT-st 
– Efektiivdoos 1.5 mSv (30-75 rindkere 

röntgenülesvõtet) 

• LDCT teostatakse ilma kontrastaineta  
• Soliidsete sõlmede puhul on tundlikkus sarnane 

tavalise CT-ga 
• LDCT on vähem tundlik väikestele madala 

tihedusega mattklaasvarjustustele ja – sõlmedele 
• Esimesed uuringud LDCT ja kopsuvähi skriiningu 

kohta 1990-ndatel 
 

NCCN 2.2015 Lung Cancer Screening Guidelines 



LDCT- mida hinnatakse? 

Matt-klaas varjustus/-sõlm 

Subsoliidne sõlm 

Soliidne sõlm 



NLST – National Lung Screening Trial 

• Randomiseeritud prospektiivne uuring (2002-2011) 

• 53,454 patsienti (kõrge riskigrupiga), 33 erinevat keskust (USA) 

• Kõrge riskigrupi patsiendid: 

      55-74 aastased 

≥30 pakkaasta suitsetanud     või  ≥30 pakkaasta suitsetanud 

ja suitsetavad hetkel       ja loobunud < 15 a tagasi 

     ning     ning 

Asümptomaatilised 
Puudub kopsuvähi anamnees 
Viimasest rindkere ülesvõttest enam kui 18 kuud 

The National Lung Screening Trial Research Team  
N Engl J Med 2011; 365:395-409 



NLST 

0 1 2 3 4 5 6 7 

53454 
patsienti 

CXR 
26732 pt 

LDCT 
26722 pt 

Follow-up 

Randomiseeritult jaotati LDCT-ga skriinitavaks grupiks ja CXR-
skriinitavaks grupiks 

Kahe aasta jooksul teostati 3 uuringut (0. aasta uuring e. 
baasuuring, 1. aasta uuring ja 2. aasta uuring). 

 

 

2002-2004 2004    2009 

The National Lung Screening Trial Research Team  
N Engl J Med 2011; 365:395-409 



Kopsuvähki diagnoositi 
LDCT-ga rohkem kui CXR-ga 

LDCT-grupis oli  suremus  
kopsuvähki 20% madalam  
kui CXR-grupis (relatiivne risk)  

 

Esimene uuring, mis näitab, et kopsuvähi skriining LDCT-
ga vähendab kopsuvähi suremust 

LDCT- grupis NNS 1:320 



NLST – mis oli skriiningpositiivne tulemus? 

• Skriiningpositiivseid tulemusi oli 24% 

• Skriiningpositiivne e. vähikahtlane tulemus: 

• LDCT-rühmas kaltsifikaatideta sõlm > 4 mm 
(suurimas mõõdus)  

• CXR-rühmas iga kaltsifikaatideta sõlm või 
mass 

• Vähikahtlasteks muutusteks võidi lugeda ka 
pleuraefusiooni ning lümfadenopaatiat  

The National Lung Screening Trial Research Team  
N Engl J Med 2011; 365:395-409 



NLST – vähi staadiumid 

• LDCT-ga diagnoositi rohkem operaabelseid  
varajase staadiumi kopsuvähke (stage IA ja 
stage IB) 

• LDCT-grupis stage IA ja stage IB kopsuvähke 
50%;  CXR-grupis oli vastavalt 31% 

• rohkem esines lamerakk- ja adenokartsinoome 

 
Stage IA IB IIA IIB IIIA IIIB IV 

LDCT 40% 10% 3.4% 3.7% 9.5% 11.7% 21.7% 

CXR 21.1% 10% 3.4% 4.5% 11.7% 13.1% 36.1% 

The National Lung Screening Trial Research Team  
N Engl J Med 2011; 365:395-409 



NLST – kõrge valepositiivsete arv 

• 96.4% LDCT-dest ja 94.5% CXR-dest skriiningpositiivsetest 
olid valepositiivsed 

• LDCT-ga skriiningpositiivsetest oli tegelikult kopsuvähk 3,6%-(kõikidest teostatud 
LDCT-uuringutest oli kopsuvähki 0,87%-l) ja CXR-i grupis tegelikult kopsuvähk 
5.5%-l 

 

The National Lung Screening Trial Research Team  
N Engl J Med 2011; 365:395-409 



NLST skriiningpositiivsete patsientide 
käsitlus 

 • Baas-skriiningu (T0) järgselt üle 90% 
skriiningpositiivsetest tulemustest vajasid lisauuringuid 
• Kõige sagedamini täpsustavaks piltdiagnostiline uuring (T0 – 81%)  

• Invasiivsed protseduurid harvad (T0 – kirurgilised meetodid 4.2%) 

The National Lung Screening Trial Research Team  
N Engl J Med 2011; 365:395-409 



NLST ja lisauuringute komplikatsioonid 
Histoloogiliselt vähk 
kinnitatud 

Torakotoomia 
torakoskoopia 
mediastinoskoopia 

bronhoskoopia nõelbiopsia Mitteinvasiivne 
meetod 

Kokku 

LDCT (649 pt) 

≥ 1 komplikatsioon 32% 9% 21 % 16% 28% (184 pt) 

Surm* 1% 4% 3% 0% 1.5% (10 pt) 

CXR (279 pt) 

≥ 1 komplikatsioon 31% 8.7% 3.5% 6.7% 23% (65 pt) 

Surm* 2% 11% 3% 6.7% 4% (11 pt) 

 
 

• Kõige sagedamini esines komplikatsioone kirurgilise protseduuri järgselt 
• Rindkere kirurgilise protseduuri järgne suremus oli 1 % (USA-s keskmine 3-5%), kõige kõrgem 

suremus bronhoskoopiagrupis 
• Kõige madala suremus (0.02%) ja komplikatsioonide arv oli piltdiagnostika grupis 
• Grupil, kellel histoloogiliselt vähk ei kinnitunud, oli suremus oluliselt madalam (LDCT-s ja 

CXR-grupis 0.1% 

Eelistada tuleb mitteinvasiivset diagnostikat 

The National Lung Screening Trial Research Team  
N Engl J Med 2011; 365:395-409 



NLST ja skriininguga kaasnevad 
võimalikud ohud 

 1. Kiirguskoormus 

2. Ülediagnoosimine 

3. Kõrge valepositiivsete hulk 

The National Lung Screening Trial Research Team  
N Engl J Med 2011; 365:395-409 



NLST ja skriininguga kaasnevad potentsiaalsed 
ohud 

1. Kiirguskoormus 
• 1 rindkere LDCT efektiivdoos ~1.5 mSv  

• NLST-s kahe aasta jooksul (3 LDCT-d) keskmiselt LDCT doos oli 
7mSv 

• Arvesse tuleb võtta ka lisauuringutega saadav kiirgukoormus  

• PET-CT ~14 mSv ja rindkere-CT 8 mSv 

• Iga-aastane LDCT-ga skriinimine tõstab üle 50a patsiendi riski 
haigestuda kopsuvähki 0.5% võrra aasta (1:2000-st skriinitavast 
areneb skriiningu tõttu vähk)1  

• Potentsiaalse kartsinogeense efekti kompenseerimiseks oleks 
vajalik saavutada surevuse langus >3% (NLST-l 20%)2 

 
1- Bach PB et al JAMA2012 
2- Brenner DJ et al Radiology 2004 

Kasu>kahju 



NLST ja skriininguga kaasnevad võimalikud ohud 

2. Ülediagnoosimine/-ravimine 

–  Sõeluuringuga leitakse vähk, mille tõttu inimene 
tõenäoliselt  surnud ei oleks (indolentne või aeglaselt 
progresseeruv vähk), st sureb varem muul põhjusel  

• NLST-l ülediagnoositud kopsuvähke 18%1 

• Hinnanguliselt 78% leitud bronhoalveolaarsetest 
kopsuvähkidest olid ülediagnoositud1 

 
 
 
 

       

     1 - Patz EF et al JAMA Internal Medicine 2013 

 

 



NLST ja skriininguga kaasnevad 
võimalikud ohud 

3. Kõrge valeposiitiivsete hulk  

• Mittevajalikud (potentsiaalselt välditavad) 
invasiivsed uuringud 

• Mittevajalik kiirguskoormus 

• Maksumuse tõus 

• Psühholoogiline koormus, elukvaliteedi langus 

 

NCCN 2.2015 Lung Cancer Screening Guidelines 



Kuidas vähendada valepositiivsete 
hulka? 

• Skriiningpositiivsuse parameetrite 
modifitseerimine 

• Täpsemad sihtgrupi parameetrid (näiteks 
kasutades riskimudelit) aitavad leida rohkem 
tõelisi vähke ja vähendavad valepositiivsete 
hulka – rohkem elusid päästetakse suurema 
kuluefektiivsusega1 

 

     

1- Tammemägi MC Journal of Thoracic Imaging 2015 

 



 

 

 

 

 

 

 

• Kõrgema riskiga grupil oli rohkem LDCT-ga välditud suremust 

• Kõrgema riskiga grupis madalam valepositiivsete arv 

 

 

       Targeting of Low-Dose CT Screening According to the Risk of Lung-Cancer Death 
                             Stephanie A. Kovalchik et al. 
                      NEJM 2013 

 

• We assessed the variation in efficacy, the number of false positive results, and the number of lung-cancer 
deaths prevented among 26,604 participants in the NLST who underwent low-dose CT screening, as 
compared with the 26,554 participants who underwent chest radiography, according to the quintile of 5-
year risk of lung-cancer death (ranging from 0.15 to 0.55% in the lowest-risk group [quintile 1] to more 
than 2.00% in the highest-risk group [quintile 5]). 

• The number of lung-cancer deaths per 10,000 person-years that were prevented in the CT-screening 
group, as compared with the radiography group, increased according to risk quintile (0.2 in quintile 1, 3.5 
in quintile 2, 5.1 in quintile 3, 11.0 in quintile 4, and 12.0 in quintile 5; P=0.01 for trend). Across risk 
quintiles, there were significant decreasing trends in the number of participants with false positive results 
per screening-prevented lung-cancer death (1648 in quintile 1, 181 in quintile 2, 147 in quintile 3, 64 in 
quintile 4, and 65 in quintile 5). The 60% of participants at highest risk for lung-cancer death (quintiles 3 
through 5) accounted for 88% of the screening-prevented lung-cancer deaths and for 64% of participants 
with false positive results. The 20% of participants at lowest risk (quintile 1) accounted for only 1% of 
prevented lung-cancer deaths. 

• Screening with low-dose CT prevented the greatest number of deaths from lung cancer among 
participants who were at highest risk and prevented very few deaths among those at lowest risk. These 
findings provide empirical support for risk-based targeting of smokers for such screening. (Funded by the 
National Cancer Institute.) 

N Engl J Med 2013;369:245-54 

Riskid 

Vanus 

BMI 

Kopsuvähk sugulusanamneesis 

Suitsetamine pakk-aastates 

Aeg suitsetamisest loobumisest 

Emfüseem 

• NLST andmete alusel koostati ennustusmudel – patsiendid jaotati kvintiilideks 

vastavalt nende riskile surra 5 aasta jooksul kopsuvähki (0.15% kuni >2%).  

The National Lung Screening Trial Research Team  
N Engl J Med 2011; 365:395-409 



Mis uuringud on Euroopas? 

• Euroopas 7 skriininguuringut, kokku ~36 000 patsienti (Holland, Belgia, 
Taani, Itaalia, UK, Saksamaa) 

• Mõned uuringutulemused on ka avaldatud nt. ITALUNG 

• ei ole näidanud, et skriining LDCT-ga vähendab kopsuvähi suremust 

• Kogutud andmed planeeritakse liita - Europe randomized cancer CT 
screening (EUCT) 

– Määratleda optimaalne skriining-grupp 

– Sõlme mõõtmise prokoll – maht vs diameeter  

– Määrata optimaalne skriiningu intervall 



The Dutch-Belgian Randomized Lung Cancer 
Screening Trial - NELSON 

55-75 aastased mehed 
• Suitsetavad hetkel või on suitsetanud (loobunud <10a tagasi) 
• Suitsetavad/suitsetanud >15 sigareti päevas üle 25 aasta või 

suitsetavad/suitsetanud >10 sigareti päevas >30 aasta (st. 18-15 
pakkaastat) 
 

• Valim jaotati randomiseeritult kaheks grupiks 
1) LDCT-ga skriinitavad (aastal 1. 2. 4. ja 6.) 
2) need, keda ei skriinitud LDCT-ga 
 
NELSON-i uuring näitab, et kollete mahu mõõtmine vähendab oluliselt 

skriiningpositiivsete ja täpsustavaid uuringuid vajavate patsientide arvu  
NLST-s skriiningpositiivseid, keda uuriti edasi oli LDCT grupis 24,4% (3,6% 

õigepositiivseid), NELSON-s vaid 6 % (2.6% õige–positiivseid) 
• Lõplikud tulemused 2016. aastal 

 
 



UK Lung Cancer Screening Trial (UKLS) 

• Esimene uuring, mis riskigrupi määramiseks kasutatakse ennustusmudelit 
- Liverpool Lung Project Risk Prediction Model (LLP) 

• Sõeluuringus ainult 50-75 aasta vanused kõrge riskigrupi patsiendid 

• Patsiendid, kellel LLP kohaselt on 5 aasta jooksul risk haigestuda 
kopsuvähki > 5 %  

 

 
Vähemalt 30 pakkaastat 

suitsetanud ja suitsetavad hetkel  

           või Vähemalt 30 pakkaastat suitsetanud 

ning loobunud suitsetamisest <10a 

tagasi  

Vähemalt üks  riskifaktor:  

• pahaloomuline haigus anamneesis 

• kopsuvähk esimese astme sugulasel 

• COPD, TBC, bronhiit ja pneumoonia 

• pneumoonia anamneesis 

• ekspositsioon pneumokonioosidega seostatud 

tolmudele 

+ 



UK Lung Cancer Screening Trial (UKLS) 

 

 

      

 

 

• Nooduleid jaotataks erinevateks gruppideks mahu järgi 

• Hetkel avaldatud tulemused:  

• 50-55a kõige madalama osalusega ja kõige madalama riskiga – > 
seda vanusegruppi ei tasuks kulutõhususe aspektist skriinida 

 

Grupp 1 
Ühekordne LDCT  

Grupp 2 
Uuringut ei tehta 

Kõrge riskiga patsiendid  
(>4000 pt) 

Follow-up      2011- ...  



Kopsuvähi skriining LDCT-ga - kulutõhusus 

• QALY - kvaliteetkohandatud eluaasta 

• NLST mudeli kohaselt LDCT-ga skriining maksaks 
keskmiselt $81 000/QALY 

• UK mudel (Liverpool Lung Project Risk Prediction 
Model ) - $24 000/QALY 

• Kolorektaalvähi skriining $47 000/QALY ja 
rinnavähi skriining $13 000 – 32 000/QALY 

• USA-s on soovituslik lävi on <$100 000/QALY 
Black WC et al. Cost-effectiveness of CT screening in the National Lung Screening Trial 



USPSTF soovitab kopsuvähi skriiningut 
LDCT-ga 

USPSTF (The U.S. Preventive Services Task Force) – sõltumatute ekspertide 
grupp, kes hindab sõeluuringute efektiivsust 

 

 

 

 

Kopsuvähi skriiningul LDCT-ga on grade B soovitus - tasub skriinida 

Grade B – skriinimisest tulenev kasu on vähemalt mõõdukas või 
on mõõdukas kindlus, et skriinimisest tuleneb kasu on 
mõõdukas kuni suur (ei arvesta kulusid!) 

 



Kopsuvähi skriining USA-s 

• USA 02.2015 - Medicare (The Centers for 
Medicare & Medicaid Services) katab 
kopsuvähi skriiningu kulud: 
• 55-77 a patsiendid, kes suitsetavad või on 

loobunud vähem kui 15 a tagasi  
• ning on suitsetanud vähemalt 30-pakkaastat 
• omavad arstitõendit (vm selleks ettenähtud isiku 

tõendit), et on riskigruppi sobivad 
• USA-s hinnanguliselt 4 miljonit skriininguks 

sobivat toetusesaajat 

 
AAFP 



Kopsuvähi skriiningu juhised 

 Põhinevad NLST mudelil 

 Skriiningu juhised välja andnud asutused: 

 American College of Chest Physicians (ACCP) 

 National Comprehensive Cancer Network (NCCN) 

 U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF) 

 American Cancer Society (ACS) 

 

  

 



55-74a patsiendid, kes 
suitsetavad või on 
loobunud < 15 a tagasi 

Suitsetanud ≥30 pakkaasta 

>50 patsiendid, kes 
suitsetavad või on loobunud 
< 15 a tagasi 

Suitsetanud ≥20 pakkaasta 

Lisaks on neil vähemalt 1 
riskifaktor: 

Iga-aastane kopsuvähi sõeluuring LDCT-ga 

•  Dokumenteeritud eksponeeritus 
radoonile  

• Kutsetööga seotud ekspositsioon 
kopsudele ohtlikele 
kartsinogeenidele nagu räni, 
kaadmium, asbest, arseen jt 

• Pahaloomuline haigus anamneesis  

• Kopsuvähk sugulastel, eellastel 

      COPD või kopsufibroos  

• Ekspositsioon sigaretisuitsule 
(passiivne suitsetamine) – ei loeta 
individuaalseks riskifaktoriks 



 
 

ACR Lung-RADS 1.0 

 
 

• ACR (American College of Radiology) on välja töötanud algoritmi 
kopsuvähi skriiningu LDCT tulemuste standardseks interpreteerimiseksof  

• ACR Lung-RADS – NLST kohordis skriiningpositiivsete arv langeb 26%-lt 
12%-ni  

• Tundlikkus langes (Lung-RADS-ga 84% vs NLST 93.5% ) 

• Lung-RADS-ga väheneks invasiivse diagnostika määr (näiteks baasuuringul 
23% võrra) valepositiivsete vähenemise tõttu 

• NLST-s oli skriiningpositiivse sõlme lävi 4 mm (suurimas mõõdus) 

• Lung-RADS-s skriiningpositiivne sõlm 6-8 mm-ni (mittesoliidne sõlm 20 
mm) 

Lung-RADS Criteria Reduce False-Positive Lung Cancer 
Screening Results  Will Boggs MD 

  



 
 

ACR Lung-RADS 1.0 
 
 



 
 

 ACR Lung-RADS 1.0 
 
 



NCCN kopsuvähi skriiningu algoritm  
• Erinevad algoritmi skeemid soliidsetele ja subsoliidsetele sõlmedele ja 

mattklaasvarjustustele/mattklaassõlmedele  
• Iga-aastane LDCT-skriining esimese kahe aasta jooksul, seejärel soovituslik iga-

aastane LDCT-skriining (kuni patsient pole enam aktiivravi kandidaat) 



NCCN kopsuvähi skriiningu algoritm 



NCCN kopsuvähi skriiningu algoritm 



NCCN kopsuvähi skriiningu algoritm 



NCCN kopsuvähi skriiningu algoritm 



NCCN kopsuvähi skriiningu algoritm 
LDCT 



Kokkuvõte 
• 2011 avaldatud NLST uuringu tulemused näitasid, et kopsuvähi riskigrupi 

skriining LDCT-ga vähendab kopsuvähi suremust 

• NLST kohordi probleemiks on kõrge valepositiivsete hulk, mis tingib 
kulude, uuringute ja kaasnevate komplikatsioonide tõusu 

• Täpsemad sihtgrupi kriteeriumid vähendaks valepositiivsete arvu ja tõstaks 
LDCT-ga ennetatud kopsuvähist tingitud surmasid 

• Hetkel on kopsuvähi skriining LDCT-ga heaks kiidetud USA-s, kus 
sihtgrupiks on patsiendid, kes suitsetavad või on loobunud < 15 a tagasi 
ning on suitsetanud ≥30 pakkaasta 

• Euroopas on mitmeid uuringud veel käimas. 
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