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WHO 2004 Classification of Thyroid Tumours

Carcinomas

– papillary

– follicular

– poorly differentiated

– undifferentiated
– squamous

– mucoepidermoid

– sclerosing mucoepidermoid

– mucinous

– medullary
– mixed medullary & follicular

– spindle cell tumour with thymus like diff. 
SETTLE

– ca showing thymus like diff. CASTLE

Adenoma & related tumours

– follicular
– hyalinized trabecular tumour

Other thyroid tumours

– teratoma

– primary lymphoma & 

plasmacytoma

– ectopic thymoma

– angiosarcoma

– smooth muscle tumours

– peripheral nerve sheet tumours

– paraganglioma

– solitary fibrous tumour

– follicular dendritic cell tu

– Langerhans cell histiocytosis

– SECONDARY



WHO 2017

Classification 

of Thyroid 

Tumours

✓ začíná adenomy a

✓ hyalinizujícím 

trabekulárním 

tumorem

✓ NOVÁ KAPITOLA  

Jiné  opouzdřené 

tumory s folikulární 

úpravou



Hraniční opouzdřené uzly se 

spornými jadernými rysy FVPTC

Scognamiglio T, Hyjek E, Kao J, Chen YT.

Diagnostic usefulness of HBME1, galectin-3, CK19, and CITED1 and evaluation of their 
expression in encapsulated lesions with questionable features of papillary thyroid carcinoma. 

Am J Clin Pathol. 2006 Nov;126(5):700-8.

❖ uzly jsou heterogenní (microarrays)

❖ koexprese HBME1 a CK19 100% 

specifická pro (jednoznačné) PTC

❖ sporné reaktivity v těchto uzlech 

ukazují na jejich hraniční biol. povahu



WHO 2004 Histol. Classification of Thyroid 

Tumours

Carcinomas

papillary

ICD-O  8260/3

variants

– follicular

– macrofollicular

– oncocytic

– clear cell

– diffuse sclerosing

– tall cell

– columnar cell

– solid

– cribriform

– with fasciitis like stroma

– with focal insular component

– with squamous cell or 
mucoepidermoid ca

– with spindle and giant cell

– combined papillary and 
medullary

– papillary microcarcinoma



Y.E. Nikiforov et al.:

EFVPTC

NIFTP



WHO 2017 Classification of Thyroid Tumours

Papillary thyropid 

carcinoma (PTC)

variants

– papillary microcarcinoma

– encapsulated

– follicular

– diffuse sclerosing variant

– tall cell

– columnar cell

– cribriform 

– morular

– hobnail

– with fasciitis like stroma

– Solid / trabecular

– oncocytic

– spindle cell

– clear cell

– Warthin-like

ICD-O  codes

✓ Papillary carcinoma       8260/3

✓ Follicular variant 8340/3

✓ Encapsulated variant        8343/3

✓ Papillary microcarcinoma 8341/3

✓ Columnar cell variant 8344/3

✓ Oncocytic variant 8342/3   

Ubyly nebo se přesunuly tyto varianty: makrofolikulární, s dlaždicovou nebo mukoepidermoidní 

složkou, obrovskobuněčná, smíšený papilární a medulární uveden samostatně



Jiné opouzdřené folikulárně upravené tumory

Opouzdřené folikulární tumory neurčené mezi 

adenomem a karcinomem
– nemají jádra papilárního karcinomu, mají spornou invazi přes pouzdro 

nebo do cév

– FOLIKULÁRNÍ TUMOR NEJISTÉHO MALIGNÍHO POTENCIÁLU  

M 8335/1 

– DOBŘE DIFERENCOVANÝ TUMOR NEJISTÉHO MALIGNÍHO 

POTENCIÁLU  M8348/1

Opouzdřený nebo dobře ohraničený folikulárně upravený 

tumor s vyjádřenými nebo spornými rysy papilárního 

karcinomu s vyloučenou invazí NIFTP M 8349/1



Koncept založen 2014 - AFIP

Stav 2017 WHO

Folikulárně upravené nádory



M 83300

M 83491*M 83481*

M 83351*M 83303

M 83403

M 83483?

WHO 2017

Folikulárně upravené nádory – kódy MKN-O



Pravidla pro diagnózu NIFTP

Jasné opouzdření nebo ohraničení

Folikulární úprava 

– méně než 1% papilárních struktur

– nejsou psammomata

– méně než 30% solidní, trabekulární nebo inzulární složky

Jaderné znaky papilárního karcinomu – score 2-3

• ------------------------ vylučující kritéria

invaze

nekróza

vysoká mitotická aktivita (<3 mitózy na 10 HPF)



WHO 2017, s. 80

Velikost a tvar

– zvětšení, překrývání, natěsnání, protažení

Nepravidelnosti membrány 

– kontury, rýhy, záhyby, pseudoinkluze

Chromatin

– projasňování, marginace, matnicová jádra

Skórování jaderných 

znaků papilárního 

karcinomu





I.Nediagnostický nebo 

nedostatečný vzorek (ND/UNS)

Pouze cystická tekutina

Bezbuněčný vzorek

Jiné (překryto krví, 

sraženinami, artefakty, atd.)

6 x 10

nekróza

obsah cysty s makrofágy



II.Benigní - odpovídající nejspíše

✓ benignímu folikulárnímu uzlu

✓ lymfocytární (Hashimotově) 
tyreoiditis 

✓ granulomatosní (subakutní ) 
tyreoiditis

✓ Jiné

6 x 10

(BFN, LT…)



Bratislava XXXIII ED 2012

B III AUS

„repair“



Bratislava XXXIII ED 2012

case 319 

Hyperplastic goitre(AUS/FLUS)



IV. FN/SFN 
proliferující mikrofolikulární léze

(adenom)  



V. Podezření z malignity  SFM
✓ Podezření z papilárního 

karcinomu

✓ Podezření z medulárního 

karcinomu

✓ Podezření 

z metastatického 

karcinomu

✓ Podezření z lymfomu

✓ Jiné

nekróza



ca papillare

cytoblok



Bratislava XXXIII ED 2012

cytoblok 

kalcitonin

carcinoma 

medullare



Bratislava XXXIII ED 2012Děkuji za pozornost



Žena 65 let  

Klinická diagnóza: 

autoimunní thyreoiditis, hypotyreóza

Totální tyreoidektomie



Totální tyreoidektomie

Makroskopický popis

Resekát štítné žlázy:  l. dx. 30x15x15mm, 

istmus 14x5x4 mm, l. sin. 45x30x25mm.

V prokrojení  ve všech třech oddílech 

šedohnědá tkáň, uzlovitá přestavba      .





















Kombinované diagnózy jsou 

ve štítné žláze pravidlem



Papilární karcinom v Hashimotově thyreoiditis



NIFTP v CS



Kombinované diagnózy jsou 

ve štítné žláze pravidlem

a v cytologickém vyšetření 

nemusí být reprezentovány 



Žena 76 let, 

uzel ve štítné žláze vpravo, 

kalcifikace vlevo, 

FNAB B I a B III/V     

TTE



Pravý lalok 55x30x30mm, s šedavým uzlem 35x25x25 mm

CS

LT

Ca



Pravý lalok: FNAB krev, koloid, zcela ojediněle skupinka 

tyreocytů



Levý lalok 50x25x20 mm, kalcifikace o průměru 5 mm, 

šedavý uzel 21x15x9 mm.



Levý lalok 50x25x20 mm, kalcifikace o průměru 5 mm, 

šedavý uzel 21x15x9 mm.



Levý lalok 50x25x20 mm, kalcifikace o průměru 5 mm, 

šedavý uzel 21x15x9 mm.

Beth. 2010: III/V AUS, 

susp. papil. ca



Děkuji za pozornost


