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SOUHRN 

V souboru 500 pacientů bylo realizováno bronchoskopické vyšetření v NBI modu a následně 

v bílém světle (WL). Indikací k vyšetření byl patologický CT nebo rtg nález ve 420 případech 

(84,0 %), hemoptýza v 33 (6,6 %), follow-up po operaci pro plicní nádor 12 (2,4 %), follow-up 

po chemoterapii a po radioterapii v 21 (4,2 %) a follow-up po neoadjuvantní chemoterapii v 

14 (2,8 %) případech. Patologické nálezy v NBI modu byly rozděleny do 4 skupin: 1. obraz 

“tečkovaných“ cév s klikatým průběhem (dotted vessels with tortuous course), 2. obraz 

abruptovaných cév (abrupt-ending vessels) s narušenou architektonikou, 3. avaskulární 

obraz typický pro nekrózu a 4. obraz uniformně zmnožených cév. Patologické nálezy v bílém 

světle byly hodnoceny dle obecně platných kritérii svědčících pro patologický maligní proces. 

Z místa každého patologického nálezu v obou modech byla provedena biopsie k 

histologickému vyšetření. Výsledky histologických vyšetření byly hodnoceny s ohledem na 

relativní senzitivitu a relativní míru falešně pozitivních výsledků oproti WL. Statistická 

významnost byla určena prostřednictvím McNemarova testu. Patologický bronchoskopický 

obraz byl nalezen celkově u 382 pacientů (76,4 %). Pozitivní nález v NBI i WL modu byl 

detekován u 331 pacientů (66,2 %). Nesouhlasný nález NBI–/WL+ byl zjištěn u 29 případů 

(5,8 %) a NBI+/WL– u 22 případů (4,4 %). Byla provedena analýza relativní senzitivity a míry 

falešně pozitivních výsledků NBI oproti WL pro histologické nálezy zhoubného nádoru nebo 

těžké dysplazie. Relativní senzitivita NBI oproti WL je 1,06 (p < 0,01; senzitivita NBI je 

významně vyšší). Relativní míra falešně pozitivních výsledků NBI oproti WL je 0,91 (p = 0,01; 

míra falešně pozitivních výsledků je u NBI významně nižší). Provedené statistické hodnocení 

ukazuje statisticky významné zvýšení přesnosti vyšetření ve srovnání s WL. NBI vyšetření 

dobře odliší nekrotickou avaskulární oblast v tumoru od viabilní tkáně. To vede k 

přesnějšímu určení nejvhodnějšího místa k odběru bioptického materiálu. 
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