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IAC založena 1957  

prof. G.L. Wiedem

Zásluhou L.T. ustavena 

IAC v roce 2013 jako 

nezisková organizaace 

dle belgických zákonů.



Patologové by měli být intervenční – zvládnout techniku EUS FNA



Morfologie je základ, 

interdisciplinární postupy 

se stávají rutinou



Imunocytochemie 

v cytologii –

zkušenosti 30 letMUDr. B. Goldová 

<BIZMIA@hotmail.com>; 

matialen@seznam.cz; MUDr.Alena 

Bekova <bekova@cgop.cz>
Nátěry jsou 

vhodné 

pro nukleární 

antigeny, 

cytospiny pro 

cytoplasmatické 

antigeny

Preanalytická 

fáze !



Ca pulmonum – Peking

všechny typy cyto vzorků

cytobloky

imunocyto

molekulární : EGFR, ALK, RET, Ros-1

Cca 70% karcinomů plic je diagnostikováno v inoperabilním stadiu. 

Přibližně polovina potřebuje speciální došetření



Dif. dg. výpotku:

 mezotel versus  epitel

 mezotel benigní nebo maligní

 mezoteliom versus adeno, skvamo, uroteliální ca 

 Mezotel: podoplanin (D2-40), calretinin, mesothelin, CK5/6, WT1

 Epitel: CEA, MOC-31, Ber Ep4, Leu-M1 (CD 15), B 72.3, and BG-8.

 Mezotel reaktivní versus maligní: desmin, EMA, GLUT-1, IMP3, Beta catenin, Ki-67 a 

P53

 Dlaždicový ca: většina epit. markerů+, p40+,  WT1-

 Urot. ca: většina epit. a mesot. markerů negativní, CK5/6 a p63+

Vyšetřit je nutno minimálně 2+2 markery, výběrově další



Dif. dg mezoteliomu (MM) a reaktivního mezotelu (RM)

 homozygotní delece p16ink4a a ztráta exprese BAP1 proteinu u MM

 každý znak u cca 60%, kombinace u 84,3% specifita 100%

 morfologicky u obou znaků velké trsy, mnohojaderné mezotelie, 

kanibalismus 

KOMBINACE  BAP1 v ICC  a  p16 HD ve FISH spolehlivě odliší MM od RM.



Cytologie pomáhá 

diagnostikovat

 postižení uzlin

 multicentricitu a 

multifokalitu u 

prs šetřících 

výkonů

 heterogenitu 

metastatických 

ložisek



Cytologické vyšetření ovariálních 

tumorů zahrnuje tři typy vzorků:
 peritoneální výpotek, nebo výplach

 intraoperační otisk tumoru

 tenkojehlový aspirát ovariální cysty 



Patolog dostává:

 FNA z tumoru

 core z tumoru

 resekát

 okolní tkáně vč. tekutin

Diferenciální  diagnóza

původ? (ovarium, tuba), meta)

tumor? (edém, strom, hyperplazie, zánět, 

endometrióza…)

nádor: epitelový? jiný?

epitelový: typ? benigní? borderline? ca?

další nálezy?

WHO 2014 vs 2003: 

 seromucinózní tumory zvl. kat.

 mucinózní již ne intestinální

 ca z přech. epitelu nyní varianta HG  serózního ca

 smíšené epitelové zrušeny

 grading dvoustupňový LG a HG

 (ne)inv. implantáty nahrazeny borderline a low grade…



Pankreatický duktální adenokarcinom 

(PDAC) je nejletálnější GIT ca 

5leté přežití  5% kvůli prorůstání do cév

stage 0 (CIS) a I   přežití 85,8% a 68,7%

diagnóza: CT a

EUS FNA – cíl dg. uzlů < 10mm

ROSE !





Dr. Asif Loya

V letech 2012-2015, 322 EUS-FNA 

Pankreatické a peripankreatické 

masy representovaly 39% EUS-FNA 

procedur

Hlavní problém EUS-FNA nízká 

výtěžnost, 

rozlišení reaktivních a nádorových 

buněk. 

Sensitivita ad specificita EUS-FNA v  

SKMCH & RC nad 90%.



Dr. Syed Z. Ali

Doc. Marta 

Pitmann, Boston



4 histologické subtypy IPMN:

 gastrický – trsy, plachty nízké papily, oválná 

jádra, hlen

 intestinální – villi, cigárovitá jádra, hlen

 pankreatobiliární – malé buňky, málo hlenu

 onkocytický

Cyto znaky MOHOU být prediktorem histol. 

subtypu



Am J Surg Pathol. 2016 Jan;40(1):44-50..

Intraductal Papillary Mucinous Neoplasms Often Contain 

Epithelium From Multiple Subtypes and/or Are 

Unclassifiable.

Schaberg KB1, DiMaio MA, Longacre TA.
• 1Department of Pathology, Stanford University School of Medicine, Stanford, CA.

Pancreatic intraductal papillary mucinous neoplasms (IPMNs) are subclassified into gastric, intestinal, 
pancreatobiliary, and oncocytic subtypes based on histologic features. 

 Seventy-two pancreatic IPMN resections were retrospectively evaluated. 

 Immunohistochemistry for CDX2, MUC2, and MUC5AC was performed 

 Eighteen (25%) IPMNs were either unclassifiable due ambiguous morphology 

or contained distinct epithelium from >1 subtype (i.e., "mixed"). 

 Application of immunohistochemical stains to aid in subtyping allow for 

definite classification in only a small subset of cases. 

IPMN subtyping is poorly reproducible in up to 25% 

of cases, and in these problematic cases, 

immunohistochemistry adds little value.



Buňky nebudou potřeba ???

 Analýza cirkulující nádorové DNA  z krve pacientek 

se světlobuněčným ca ovaria 

 pomocí digitální PCR zjištění časných stádií a 

monitorování léčby a recidiv



Japan Thyroid Association (JTA) 

– tři odchylky od mezinárodních klasifikací:

 sub-klasifikace kategorie indeterminate:

 'folik. neo (FA/FTC lineage)' a jiné  (PTC lineage)'

 klasifikace folikulárních  neoplázií  (FN) na 'favor benign', 'borderline' a 

'favor malignant'. 

 vysvětlující odhady histologického typu a pravděpodobnosti malignity.

VÝSLEDKEM JE REDUKCE OPERATIVY

Tento postup uplatňujeme na bázi Bethesda 2010 rovněž.



NON-INVASIVE FOLLICULAR VARIANT OF PAPILLARY THYROID 

CARCINOMA  - vliv reklasifikace na  NIFTP  na kategorie 

Bethesda 2010:

III, IV, V – pokles  rizika malignity v těchto kategoriích:

AUS/FLUS na 5.3% z 13.6%

FN na 9.9% z 15.1%

SM na 17.7% z 23.5% 

když NIFTP byl zvážen jako histologická diagnóza

NonInvasive Follicular Thyroid Neoplasm with Papillary-

like Nuclear Features NIFTP



American Thyroid Association (ATA) guidelines 
doporučují molekulární testy u pacientů s nejistými uzly >1 cm 

a/nebo s cyto výsledkem (AUS/FLUS nebo FN/SFN).

BRAF mutace a PAX8/PPARgamma translokace mají pozitivní predikční 

hodnotu (PPV) téměř  100% a 80%. 

Limitem není typ materiálu- vhodný každý v dostatečné kvantitě, ale 

fakt, že molek. změny jsou pouze v 60-70% ca. Volba testu vychází 

z morfologie: AUS/FLUS s ojedinělými prosvětlenými jádry vyžaduje 

BRAFtest a RAS test, SFN  RAS a PAX8/PPAR gamma test.



CYTOLOGICKÝ MATERIÁL JE CENNÝ!!!

 FNA obecně přijata pro lymfadenopatie jako vstupní technika

 u ML posun od histologické diagnostiky ke klonalitě (flow cyto)

 klonalita i fenotypem CD5/CD19, CD10/CD19 ko-expresí nebo 

ztrátou T-cell povrchových antigenů CD2/CD3/CD7

 nově definováno 26 genů ve vzniku NHL

 NGS používá FNA materiál

FNA & ROSE A NÁSLEDNĚ OPTIMÁLNÍ OŠETŘENÍ VZORKU



Morfometrické vyšetření umožňuje objektivizovat 

tradiční cytologické znaky, jako jsou :

 velikost , plocha, cirkularita jádra, 

 barevné vyjádření cytoplazmy

 denzita chromatinu…



V roce 2011 Čína implementovala celonárodní síť telepatologie. 

 V roce 2015 připojeno 181 nemocnic

 Odesláno celkem  62,895 případů do telepatologického centra 

 z toho pouze 750 cyto  1,2% případů

 2/3 případů se týkaly cervikální cytologie, ostatní obvyklé 

spektrum

 Shoda expertů s odesílajícím 82% pro gyne,  68% pro nongyne 

cyto



2016



Prezentován na 18 kongresu IAC v Paříži 2013
Diagnostické kategorie:

1. Nediagnostický/Nedostatečný

2. Negativní pro HGUC

3. Atypické uroteliální buňky

4. Podezření na HGUC

5. HGUC

6. Low grade uroteliální neoplazie

7. Jiné malignity primár ní i sekundární

The Paris System of 

Reporting Urinary 

Tract Cytology  - TPS



TPS kritéria pro dg. HGUC: 
 vysoký N/C poměr (≥0.7)

 jaderná hypechromázie

 nepravidelná jaderná membrána

 hrubý chromatin

 požadováno minimálně 5-10 dobře zachovalých buněk s uvedenými 

kritérii pro dg.

Non-uroteliální karcinomy představují méně než 5% karcinomů měchýře.

Některé pro vzácnost diagnostikovány nesprávně  jako "HGUC" 



Japonská klasifikace je v porovnání s pařížskou jednodušší:

 negativní

 atypický

 suspektní

 maligní

V Kyotu užívají TPS a japonský paralelně – bude vyhodnoceno.

V TPS jsou kritéria pro AUC striktně definována jako non-superficiální a nedegenerované  

uroteliální buňky s N/C poměrem >0.5 s jedním z následujících znaků:

1) hyperchromázie 

2) hrubý hrrudkovaný chromatin

3) nepravidelná jaderná membrána

Pokud N/C poměr je >0.7 a zároveň jsou přítomny dva uvedené znaky, 

odpovídá diagnóze „Suspektní z HGUC ".



V Japonsku i v cytologii se stále staví….


