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Souhrn

Kodl O, Jursíková E, Daneš J, Tomášek L. 
Přínos a radiační riziko při mamogra-
fickém screeningu za období 2003–2007  

Pravděpodobný počet případů spontánní 
a indukované rakoviny mléčné žlázy ionizu-
jícím zářením byl odhadnout na základě uka-
zatelů celoživotního rizika LR(a) a ukazatele 
pro exponovanou populaci LRE(a). Životní 
riziko LER(a), které je určeno jejich rozdí-
lem, představuje pravděpodobnost vzniku 
sledovaného onemocnění způsobeného ozá-
řením. Na základě údajů získaných z pětile-
tého screeningového období byly provedeny 
odhady, které vedly k určení míry radiačního 
rizika a k odhadu přínosu a ztrát pro období 
od roku 2003–2007. Z údajů o mortalitě na 
karcinom prsu žen byla smrtnost v období 
do začátku screeningu, tj. od roku1989 do 
2002 odhadnuta na 47 % a pro screeningové 
období v letech 2003–2005 smrtnost je od-
hadnuta na 37 %. Smrtnost na indukovanou 
rakovinu zářením je podle UNSCEAR 2000 
= 33 %. Výsledky z dostupných dat naznaču-
jí, že účinnost sreeningu pro období 2003 až 
2005 se již projevuje poklesem smrtnosti cca 
o 10 %. V současné době lze provést pouze 
kvalifikovaný odhad, a to na základě prav-
děpodobnosti přežití pro jednotlivá patolo-
gická stadia rakoviny, kde se předpokládá, 
že patologický nález ve stadiu 1 má velkou 
naději (80 %) na pěti- nebo desetileté přeži-
tí. Z dostupných dat lze usoudit, že odhado-
vaná smrtnost pro období 2003–2007 bude 
kolem 27 %, znamená to pokles smrtnosti 
o 20 % po skončení prvního screeningového 
cyklu, což se blíží očekávaným hodnotám.
Klíčová slova: screening, celoživotní riziko, 
radiační riziko, přínos, smrtnost.

Summary

Kodl O, Jursíková E, Daneš J, Tomášek 
L. Benefits and Radiation Risk in Bre-
ast Mammography Screening for Period 
2003–2007

Probable count of spontaneous and radia-
tion-induced breast cancers was estimated 
based on long life risk indexes LR(a) and 
index for exposed population LRE(a). Life 
risks LER(a) is then determined by their dif-
ference and represents probability of radia-
tion-induced cancer. Based on data during 
five year screening, the estimates were made 
to determine radiation exposure, to estimate 
benefits and losses for period from 2003–
2007. According to data about breast cancer 
mortality before screening (during period 
1989–2002) was estimated at 47% and fatali-
ty rate after screening (during period 2003–
2005) was estimated at 37%. Fatality rate for 
induced cancers is according UNSCEAR 
2000 = 33%. Results from available data 
suggest, that screening effectiveness during 
period 2003–2005 is 10% decrease in fatality 
rate. At the moment it is possible to make 
only competent estimate based on probable 
survival for each pathological cancer stage. 
It is assumed that pathological finding in the 
1st stage has good chance for survival (80%) 
in next 5 or 10 years. The available data can 
be concluded that estimated fatality rate for 
years 2003 to 2007 is about 27%, it represents 
decrease in fatality ratio by 20% after end of 
the first screening cycle, and witch is close to 
expected values.
Key words: screening, life time risk, radia- 
tion risk, benefit. fatality.
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ÚVoD

Screeningová mamografie je v lékařské praxi používána jako 
metoda vyhledávací s cílem detekovat rakovinu mléčné žlázy, 
většinou v počátečním stadiu, u skupiny žen bez klinických 
příznaků. Je známo, že zavedení mamografického screeningu 
je ve svém důsledku pro populaci přínosné, prodlužuje život 
žen s karcinomem díky časnější diagnostice a snižuje úmrt-
nost na toto onemocnění. Přínos v dobře vedeném screeningu 
zásadně převažuje nad možnými negativy. Mezi ně patří mož-
nost vzniku karcinomu indukovaného zářením. Pravděpo-
dobnost takového postižení je závislá na věku a radiační zátě-
ži jedince. Využívání mamografie pro hromadná vyhledávací 
(screeningová) vyšetření by mělo být vždy podrobeno analýze 
vážení přínosu a radiačního rizika. Míru výskytu indukované 
rakoviny a její následky lze snížit správným výběrem věkové 
skupiny, co nejvčasnějším záchytem nádorových a přednádo-
rových stavů, snížením radiační zátěže při jednotlivých vyšet-
řeních a zvýšením efektivity léčebných postupů u zjištěných 
nádorů. 

mEToDa

Přirozený výskyt rakoviny mléčné žlázy 
a radiační riziko ze screeningu

Věk vstupu do screeningu
Odborníci se většinou shodují v tom, že efektivita screeningu 
je nejvyšší u věkové skupiny žen nad 50 let, kde je možné do-
sáhnout poklesu úmrtnosti až o 30 %. U věkové skupiny pod 
50 let není zatím jednotný názor na rutinní provádění scree-
nigových vyšetření, a to z důvodu přetrvávajících nejistot při 
stanovení přijatelného celoživotního radiačního rizika (1–4). 
Jednou z důležitých podmínek pro zvýšení efektivity záchytu 
a zvýšení přínosu screeningu je jeho periodicita. Pro hypote-
tický předpoklad střední dávky v mléčné žláze 1 mGy, roč-
ní interval a snížení úmrtnosti o 20 %, 40 % a 60 % včasným 
zjištěním spontánní rakoviny, je možné z uvedeného grafu na 

obrázku 1 usoudit, že pro uvažované snížení úmrtnosti 40 % 
by se optimální věková hranice pro vstup do screeningu pohy-
bovala kolem 45 let věku (5).

Odhad přirozeného a zářením indukovaného výskytu  
rakoviny mléčné žlázy
Cílem bylo u sledované populace odhadnout počet případů 
indukované rakoviny mléčné žlázy, porovnat jej s přirozeným 
výskytem rakoviny mléčné žlázy v této populaci a určit přínos 
a riziko při mamografickém screeningu za období 2003–2007. 
Pravděpodobný počet případů spontánní a indukované rako-
viny mléčné žlázy ionizujícím zářením lze při použití modelu 
lineárního vztahu dávka – účinek odhadnout na základě uka-
zatelů celoživotního rizika LR(a) a ukazatele pro exponovanou 
populaci LRE(a). Ukazatel celoživotního rizika nemocnění 
(LR – lifetime risk) je založen na metodě vycházející z život-
ních a úmrtnostních tabulek. Počítá se podle vztahů (6):

 LR(a) = Σt≥a r(t) S(t|a),  [1]

 S(t|a) = exp(−Σa≤u<t q(u)),  [2]

kde r(t) – roční specifická úmrtnost na sledovanou příčinu 
ve věku t, q(u) – roční celková úmrtnost (všechny příčiny) ve 
věku u, S(t|a) – podmíněná pravděpodobnost dožití věku t ve 
věku a, pro který se provádí odhad, LR(a) – pravděpodobnost 
výskytu sledovaného onemocnění do konce života ve věku a. 

Podle vztahu [1] a údajů z celostátních statistik České re-
publiky z let 1995–2000 pravděpodobnost přirozeného vý-
skytu rakoviny mléčné žlázy u populace žen ve věku 45 let 
a více činí 7 %. To znamená, že každá přibližně patnáctá žena 
je vystavena riziku onemocnění rakovinou mléčné žlázy. Jaký 
je odhad výskytu rakoviny indukované ionizujícím zářením? 
Kromě ukazatele LR(a) odpovídající neexponované popula-
ci se stanoví analogicky ukazatel pro exponovanou populaci 
LRE(a):

 LRE(a) = Σt≥a rE(t) S(t|a),  [3]

kde rE(t) – roční specifická úmrtnost na sledovanou příči-
nu ve věku t. Ta je upravena podle modelu relativního rizika 
s modifikací na věk:

 rE(t) = r(t) (1 + ci(t)f Dg),  [4]

kde ci(t) – koeficient relativního rizika indukované rakovi-
ny ve věku t: 0,37 Sv-1 pro věk > 40 let, podle (7), Dg – střední 
dávka v mléčné žláze na vyšetření, f – počet screeningových 
vyšetření.

Rozdíl životních rizik představuje pravděpodobnost sledo-
vaného onemocnění způsobeného ozářením.

 LER(a) = LRE(a) – LR(a)  [5]

Procentuální vyjádření pravděpodobnosti sledovaného 
onemocnění způsobeného ozářením z celkového počtu pří-
padů rakoviny mléčné žlázy v dané věkové kategorii ženské 
populace lze vyjádřit vztahem:

 Pn = CR/Cp 100 (%),  [6]

 Obr. 1. Porovnání přínosu a újmy pro opakovaný roční screening pro 
střední dávku Dg = 1 mGy
Fig. 1. Comparison of benefits and risk of repeated annual screening for 
mean glandular dose Dg = 1mGy
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kde: riziko – zkrácení délky života v důsledku indukované rakoviny, 
přínos – prodloužení délky života včasným zjištěním spontánní rakoviny
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kde CR – počet případů indukované rakoviny, Cp – počet 
případů přirozeného výskytu rakoviny mléčné žlázy.

Za předpokladu, že podíl přirozeného výskytu rakoviny 
mléčné žlázy v populaci ve věku od 45 je 7 %, bude výskyt 
rakoviny mléčné žlázy ve skupině 100 000 žen: Cp = 7000.

S použitím výše uvedených vztahů lze provést odhad rizika, 
který vyplývá z mamografických vyšetření, a určit procento 
přírůstku indukované rakoviny mléčné žlázy. Výpočet ovšem 
přináší různá úskalí ve formě nejistot stanovení jednotlivých 
komponentů vztahů, které jsou závislé na věku populace žen 
a jejich počtu v jednotlivých věkových skupinách. Pro odhad 
radiačního rizika, tj. počet případů indukované rakoviny, 
budeme vycházet z předpokladů, že věk žen vstupujících do 
screeningu bude 45 let a ukončení screeningu bude v 69 le-
tech. Koeficient relativního rizika indukované rakoviny uva-
žujeme ci = 0,37 Sv-1 pro dospělou populaci žen (7). Střední 
dávka v mléčné žláze Dg za standardních podmínek (kompri-
movaný prs, složení prsu 50 % tuku – 50 % mléčná žláza, dvě 
projekce) byla pro tloušťku komprimovaného prsu d = 45 mm 
odhadnuta na Dg = 6,0 mGy jako horní mez na vyšetření. Při 
tloušťce prsu po kompresi d = 60 mm pak bude Dg = 14,0 mGy 
jako horní mez na vyšetření. Pro screeningové období od 45 
do 69 let věku a dvouletý cyklus opakování vyšetření bude 
počet jednotlivých vyšetření f = 13. Podle vztahu (5) a výše 
uvedených předpokladů očekávaného zvýšení celoživotního 
rizika indukované rakoviny mléčné žlázy ze screeningu pro 
dožití věku 100 let bude pravděpodobnost výskytu: 

0,088 % pro standardní prs tloušťky 45 mm a
0,205 % pro standardní prs tloušťky 60 mm.

Je třeba poznamenat, že tyto dřívější hodnoty představu-
jí pravděpodobně horní hranici možných důsledků, jednak 
z pohledu zvolené poměrně vysoké střední dávky, ale i z po-
hledu nejistot při odhadu vztahu dávka – účinek, neboť pro 
velmi malé dávky je možnost vzniku rakoviny odhadována 
extrapolací z vyšších dávek. Grafické vyjádření vztahů rovnic 
[1] a [3] je znázorněno na obrázku 2.

Odhad rizika pro screeningové období 2003 až 2007 
v České republice
Na základě údajů získaných z pětiletého screeningového obdo-
bí poskytnuté IBA Brno (8), šetření o střední dávce v mléčné 
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 Obr. 2. Grafické vyjádření vztahů rovnic [1] a [3]
Fig. 2. Graphic expression of relations of equations [1] and [3]
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 Obr. 3. Závislost koeficientu radiačního rizika na věku
Fig. 3. Dependence of the coefficient of radiation risk to age

žláze provedené SÚRO Praha (9) a celoživotního radiačního 
rizika proměnného s věkem sledovaných žen byly provedeny 
následující odhady. Ty vedly k určení míry radiačního rizika 
a k odhadu přínosu a ztrát pro období od roku 2003–2007, 
výhledově pak k odhadu přínosu a ztrát do roku 2015. 

Odhad radiačního rizika byl proveden podle vztahu:

 LRE(t) = Dg., Σ70    ktnCi(t),    [7]

kde ci(t) – koeficient relativního rizika pro věkové skupiny 
od 45–69 let, (106/mGy), 

Dg – průměrná dávka v mléčné žláze na vyšetření, stanove-
ná na úrovni třetího kvartilu, (mGy), ktn. – počet žen v jednot-
livých věkových kategoriích (106).

Hodnoty koeficientu relativního rizika pro různé věkové 
kategorie byly uvažovány podle literárních údajů (10–12) jako 
výsledek interpolace z různých přístupů ve stanovení koefici-
entu rizika. Průběh interpolace je znázorněn na obrázku 3. 
Sumární hodnota koeficientu radiačního rizika byla stanove-
na pro 13 screeningových cyklů Σ ci(t) = 145. Střední dávka 
v mléčné žláze pro standardní tloušťku prsu byla stanovena 
úrovni 3. kvartilu (Dg = 3,7 mGy) jako horní mez pro tento 
typ vyšetření (projekce CC + MLO) (9). Očekávané zvýšení 
výskytu rakoviny způsobeného ozářením bylo ze vztahu [7] 
odhadnuto na 0,054 %. To velmi dobře koresponduje s výsled-
kem obdrženým z výpočtu rizika pro jednotlivé věkové skupi-
ny zastoupené ve screeningovém období 2003–2007, kde jsme 
dospěli k počtu indukovaných rakovin 70 případů na 120 ti-
síc žen, tj. 0,058 %. Z uvedeného je zřejmé, že míra rizika je 
přímo úměrná obdržené střední dávce v mléčné žláze a tato 
dávka riziko významně ovlivňuje.

VÝSLEDKy

Určení přínosu pro screeningové období 2003 až 2007 
v České republice 
Až dosud jsme se zabývali odhadem rizika plynoucího z ozá-
ření, kterým bude postižena malá část vyšetřovaných žen 
tím, že u nich s určitou pravděpodobností může vzniknout 

t=45
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rakovina mléčné žlázy indukovaná zářením. Na druhé straně, 
jak již bylo v úvodu uvedeno, tato vyšetření budou celkově 
pro populaci přínosem. Přínos (respektive poměr mezi pří-
nosem a ztrátami) pro jednotlivé věkové kategorie žen za ob-
dobí 2003–2007 je možné zjistit z údajů o poklesu úmrtnosti 
u diagnózy C50 v důsledku zavedení screeningu ve sledova-
ném období. Přijatelná cesta k určení přínosu P a ztrát Z z in-
dukovaných rakovin je výpočet podle rovnice (13, 14):

 P/Z = CP/CR (A-B)/M,  [8]

kde CP/CR – poměr detekované a indukované rakoviny, A – 
smrtnost v období před screeningem*, B – smrtnost ve scree-
ningovémm období, M – smrtnost na indukovanou rakovinu 
(*smrtnost – podíl počtu zemřelých pacientek na karcinom 
prsu během sledování k celkovému počtu pacientek s karci-
nomem prsu během sledování).

Poměr mezi detekovanou rakovinou CP a indukovanou ra-
kovinou CR pro jednotlivé věkové skupiny žen byl získán jed-
nak rozborem dat poskytnutých IBA (15) a jednak výpočtem 
s použitím literárních údajů (10–12). Počet žen, které v obdo-
bí 2003 až 2007 vstoupily do screeningu, byl 1 573 613. Takto 
získané údaje jsou shrnuty v tabulce 1.

Pro názornost jsou souhrnné výsledky v grafické formě 
uvedeny na obrázku 4, kde je znázorněna závislost detekované 
rakoviny, indukované rakoviny ionizujícím zářením a jejich 
poměr v závislosti na věku žen. Z údajů o úmrtnosti na karci-
nom prsu žen získané z ÚZIS (16) byla smrtnost A v období 
do začátku screeningu, tj. od roku 1989 do 2002 odhadnuta 
na 47 %. Pro screeningové období v letech 2003–2005 smrt-
nost B je odhadnuta na 37 %. Smrtnost na indukovanou ra-
kovinu zářením M je podle UNSCEAR (7) uvažována 33%. 
Z těchto dostupných dat v České republice lze odhadnout, že 
pro období 2003–2005 se již projevil pozitivní vliv screenigu 
poklesem smrtnosti na karcinom prsu o 10 % (A – B = 10 %). 
Naproti tomu výsledky v zahraničí z dlouhodobého sledování 
ukazují, že pokles smrtnosti zavedením screeningu se odha-
duje na 25–35 %. 

DISKuSE
Vzhledem ke zpoždění statistických údajů přibližně o tři roky 
bude reálné zhodnocení poklesu smrtnosti a následně zhod-
nocení přínosu možné učinit až po roce 2015, kdy skončí prv-
ní etapa sreeningového období. Proto jsme k určení poklesu 
úmrtnosti zvolili cestu kvalifikovaného odhadu, který je zalo-
žen na pravděpodobnosti přežití jednotlivých patologických 
stadií rakoviny, kde se předpokládá, že u stadia I je naděje na 
přežití až 80%. Výsledky datového auditu ukazují, že rozložení 
patologických nálezů do jednotlivých stadií právě v této sku-
pině bude u screenovaných žen převažovat (tab. 2). 

Porovnáním údajů ze stadií z let 1988–2002, tj. do doby, 
než oficiálně započal screening, a z let screeningového období 
2003–2007, je zřetelně vidět posun v rozložení počtu případů 
směrem ke stadiu stupně I. Pokles počtu případů ve stádiích 
II až IV pro toto sledované období je výrazný. Hodnoty pro-
centuálního přežití byly získány z Národního onkologické-
ho registru a jsou reprezentativní pouze pro pětileté přežití. 
V současné době, kdy byl zaznamenán výrazný pokrok v lé-
čebných metodách (oproti létům 1977–2002), je zdůvodnitel-
né uvažovat dobu přežití u diagnózy C50 10–15 let. Podpůrný 

Tab. 1. Poměr CP/CR pro jednotlivé věkové kategorie žen 45 až 69 let ve screeningovém období 2003–2007
Table 1. Ratio of CP/CR for each age category for women 45 to 69 years in the screening period from 2003–2007

Počet cyklů Počet žen % Věk žen riziko 106/mGy Dg[mGy] Účinnost 1/1000 Cr CP CP/Cr

1 151424 9,62 45 16,72 3,7 2,65 9,36 402 43

2 145124 9,22 47 15,78 3,7 2,89 8,5 420 49

3 153546 9,75 49 14,82 3,7 3,20 8,4 492 58

4 155116 9,85 51 13,85 3,7 3,33 7,9 517 65

5 152941 9,71 53 12,88 3,7 4,48 7,3 583 79

6 148738 9,45 55 11,92 3,7 4,20 6,2 626 95

7 140794 8,95 57 10,98 3,7 4,86 5,7 685 120

8 128895 8,20 59 10,07 3,7 5,16 4,8 665 138

9 108833 6,92 61 9,20 3,7 6,57 3,7 715 193

10 93785 5,96 63 8,35 3,7 7,24 3,0 679 226

11 76463 4,86 65 7,54 3,7 8,13 2,1 622 296

12 64415 4,10 67 6,78 3,7 8,93 1,6 575 359

13 53538 3,4 69 6,10 3,7 12,0 1,2 642 530

Σ 1573613 100 145 Ø 4,83 70 7623

Tab. 2. Odhad poklesu smrtnosti v období 2003–2005
Table 2. Estimates of reduction in fatality ratio between 2003–2005

Stadium
Stadium – a 
1988–2002 

%

Stadium – B 
2003–2007 

%

Přežití – P 
%

Počet %

P x A P x B

I 20,2 40 84 1697 3360

II 39,4 17,6 63 2482 1109

III 16,7 2,1 55 918 1155

IV 8,8 0,25 20 176 5

N 14,8 40 41 606 1640

5879 7269

přežití = 73%
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argument pro takové tvrzení může být i ta skutečnost, že do 
sreeningu vstupují i ženy starší 70 let. Ve výše uvedené tabulce 
(tab. 2) jsou uvedeny hodnoty procentuálního přežití v období 
do započetí screeningu a od jeho počátku do roku 2007. Slou-
pec v tabulce označený PxA určuje smrtnost před sreeningo-
vým obdobím a její hodnota je 41 %, což více méně souhlasí 
s údaji získanými z ÚZIS. Sloupec označený PxB by reprezen-
toval smrtnost v letech 2003–2007 s hodnotou 27 %. Pokles 
smrtnosti ze 47 % v době před screeningem na 27 % v období 
2003–2007 znamená, že odhadované snížení smrtnosti bude 
kolem 20 %, což se blíží očekávaným hodnotám v prvé fázi po 
zavedení screeningu. Například výsledky z dlouhodobého sle-
dování ve Spojeném království ukazují, že účinnost sreeningu 
byla v roce 2003 odhadnuta na 22 % a v roce 2006 dokonce na 
35 % (17, 18). Výsledkem výše uvedené úvahy je přesvědčení, 
že se bude v České republice při současně dosažené úrovni 
kvality screeningových vyšetření snížení smrtnosti pohybo-
vat v mezích od 20 % do 30 %. Tedy pro zhodnocení přínosu 
a ztrát můžeme přijmout tento předpoklad a podle vzorce [8] 
určit jejich poměr pro jednotlivé věkové skupiny žen. Na ná-
sledujícím obrázku 5 je pak znázorněn průběh přínosu a ztrát 
pro pokles smrtnosti od 10 % do 40 % v závislosti na věku žen. 
Je zřejmé, že poměr přínos/riziko je vyšší pro starší věkové 
skupiny a je žádoucí, aby se v průběhu dalších let trvání vy-
hledávacího programu dosáhlo snížení smrtnosti cca 30 %. 
Praktický důsledek snížení úmrtnosti je zobrazen na obrázku 
6, kde je názorně uveden i podíl radiačního rizika při scree-
ningových vyšetřeních na úmrtí, které je kolem 4 %. 

záVěr

Cílem mamografického screeningu je snaha o zvýšení počtu 
včasných záchytů karcinomu prsu a přednádorových stavů 
a zvýšení podílu časných stadií na úkor stadií pokročilých. 
Důsledkem je snížení úmrtnosti na rakovinu prsu. Tato sna-
ha s sebou přináší vysoké požadavky na kvalifikaci a erudici 
personálu, vyšší náklady na moderní zobrazovací techniku. 
Ruku v ruce s tímto cílem přichází i působení ionizujícího 
záření na vyšetřovanou populaci, tedy radiační riziko, vyjá-
dřené pravděpodobností vzniku indukované rakoviny prsu. 

Dosavadní výsledky screeningu potvrzují významné zvýšení 
zjištěných případů v prvním stadiu rakoviny. Zároveň byl zjiš-
těn i pokles střední dávky v mléčné žláze téměř o 50 %, což 
je velmi pozitivní zjištění mající vliv na snížení radiačního 
rizika. Pravděpodobný počet případů indukované rakoviny 
se u nás pohybuje kolem 55 případů na 100 000 žen a i přes 
nástup digitálních zobrazovacích metod nelze očekávat jeho 
zásadní pokles. Z tohoto pohledu je třeba odmítnout ten-
dence požadující snížení věku žen pro vstup do srceenigu 
pod 45 let nebo snížení periodicity screeningu hrazeného ze 
zdravotního pojištění ze dvou na jeden rok. To by znamena-
lo téměř dvojnásobnou pravděpodobnost zvýšení radiačního 
rizika bez většího efektu na záchyt karcinomu. Naopak pro 
zvýšení záchytu je přínosné posunutí věku sledování nad 70 
let, ale hlavně dosažení pravidelné účasti žen na jednotlivých 
vyšetřeních ve sledovacím období. Jak již bylo řečeno, poměr 
přínos/riziko je vyšší pro starší věkové skupiny a je žádoucí, 
aby v průběhu dalších let trvání vyhledávacího programu bylo 
dosaženo snížení smrtnosti o 20–30 %, což je reálné. Zvolení 
dvouroční periodicity vyšetření a věk sledování od 45 a výše 
se nám jeví i příznivý z hlediska ušetřené ztráty života spojené 
s nádorovým onemocněním prsu. 
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 Obr. 4. Závislost detekované rakoviny, indukované rakoviny ionizují-
cím zářením a jejich poměr v závislosti na věku žen
Fig. 4. Dependence of detected cancer, cancer induced by ionizing radia-
tion and their ratios depending on the age of women
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Fig. 5. The ratio of benefit/risk

 Obr. 6. Snížení smrtnosti pro věk 45 až 70 let
Fig. 6. Reducing fatality ratio for ages 45 to 70 years
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Výpravná bohatě obrazově vybavená publikace z řady knih 
diferenciální diagnostiky je utvářena jako obrazový atlas dopl-
něný heslovitým výčtem diferenciálně diagnosticky důležitých 
znaků a eventualit. Ve všech oddílech jsou postupně probrány 
jednotlivé patologicko-anatomické nálezy od vývojových vad, 
přes náhlé stavy k metabolickým změnám v mozkové tkáně, 
jejich obraz je dokumentován především pomocí magnetické 
rezonance, ale i výpočetní tomografií. Ostatní metody jsou 
použity extrémně vzácně. Na jednotlivých snímcích je pomo-
cí přehledného krátkého popisu vysvětlena povaha nálezu, 

re
ce

nz
e

důležité diferenciálně diagnostické známky a šipkami jsou 
jednotlivé nálezy přesně označeny. Koncepce obrazových ko-
mentovaných tabulí je přehledná a nabízí současně i možnosti 
porovnávání jednotlivých patologicko-anatomických jedno-
tek, které se často liší jemnými nuancemi v nálezech. 

Hlavní autorkou knihy je první dáma světové radiologie, 
její úroveň je stejně jako u jejích jiných publikací mimořádná. 
Knihu, lze doporučit nejen neuroradiologům. Vyjímá se pře-
devším ve skupině s ostatními díly téže série.
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