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⚫ Spolupráce s ORL klinikou FN Plzeň ( MUDr. 

Trčka)



⚫ Redukce vytížení operačního sálu 

⚫ Snížení zátěže pro pacienta v rámci zdravotní 

péče.



⚫ Lymfoproliferativní onemocnění



⚫ Muž, 57 let, stav po TTE pro papilárni 

mikrokarcinom ŠŽ.

USG krku

Na krku oboustranně nacházíme zvětšené uzliny mírně nehomogenní 

struktury, přiměřené vaskular izace, bez kalcifikací. Patrny jsou v 

oblastech III (1 uzlina), II (4 uzliny) l.dx., IV (1 uzlina).

Dle CT vyš. podezření na lymfadenopatii i v mediastinu.





⚫ Csp







⚫ Cytologie : Nejednoznačný nález. Ne 
papilárni karcinom ŠŽ, nelze odlišit reaktivní 
změny a low-grade lymfom.

⚫ Biopsie po 2  měsících: Reaktivní změny.



⚫ Muž, 45 let, tuhá avaskulárni rezistence ve 

pravé tváři.











⚫ Cytospin byl nepřínosný



Cytologie: Nejednoznačný nález.Čistě na úrovni cytologie nález má spíše 

charakter reaktivních změn v rámci aktivované lymfatické uzliny, s jistotou však 

nelze vyloučit high-grade lymfom. 

Infekční klinika ( za 2 dny): CMV - serologicky aktivní infekce Vzhledem k 

charakteru a délce trvání potíží je infekční etiologie nepravděpodobná, 

doporučujeme diagnostickou exstirpaci LU 

Biopsie: Chronická lymfadenitida s dominující folikulární hyperplasií, 

kombinace uvedených znaků svědčí pro toxoplasmovou lymfadenitidu 

(doporučujeme pro jistější diagnostiku korelovat se  serologií). Malignitu 

neprokazuji.



⚫ Pacient 1 (23479/18) klinické údaje: muž, 41 
let.

Popis: tuhá neohraničená rezistence vlevo nad karotickou bifurkací. 
Požadavek: k vyloučení malignity. 
Rozvaha: dle PET/CT i klin. nálezu bez suspektního origa, může se jednat o i 

zánět nebo prim tumor měkkých tkání.
1. odběr FNAC: Materiál je velice limitovaný, v nátěrových preparátech i 

cytobloku. Užití imunocytochemie považuji za nepřínosné. Dle klinické 
situace a operability lze zvážit odstranění léze nebo opakovanou punkci.



⚫ csp



⚫ CB



nátěry









Cytologie ( 03_2018): Cytologie je negativní na přítomnost maligních buněk. 

Na úrovni cytologii nález nejspíše odpovídá aktinomykotickému abscesu.

Kontrola infekční klinika (06_2018): st. p. léčbě cervikofaciální aktinomykózy , 

terapie G PEN  5 tý

nynyí na léčbě Doxybene tbl. od 30.4. , 

Subj. bez potíží, obj. vlevo subm. jetě patrná resistence cca 1 cm, kůže  klidná. 





⚫ Muž, 74 let, FNAC z lymfadenopatie v levém nadklíčku

Žádanka: susp. maligní etiologie lymfadenopatie na krku vlevo, st.p. resekci 

plic a chemoterapii v r. 1989 (histol. blíže neurčena), st.p. terapii papiloca 

moč. měchýře





CK7



GATA3



⚫ Nátěr





⚫ Cytologie: Cytologie je pozitivní na přítomnost maligních buněk. Popis: Imunocytochemicky část buněčné populace 

pozitivně exprimuje antigen CK7 při negativní expresi TTF1 a zcela ojedinělé fokální cytoplazmatické pozitivitě 

GATA3Metastáza, původ v močovém měchýři nebo prostatě, nebo v horním GIT včetně pankreato-biliárního systému.

Biopsie:Lymfatické uzliny s metastázou ložiskově nekrotického hlenotvorného adenokarcinomu. Imunohistochemické 

vyšetření prokázalo silnou pozitivitu nádorových buněk na CK20 a SATB2, zcela fokálně CK7. GATA3, TTF1, 

chromogranin a synaptofyzin negativní. Závěr: Metastáza hlenotvorného adenokarcinomu do nadklíčkových 

lymfatických uzlin. Imunoprofil nádoru svědčí pro kolorektální karcinom. 

PET/MR: Generalizace malligního provcesu do nadbráničních i podbráničncíh lymfatických uzlin a solitární jaterní 

metastáza. Tračník bez endoluminální přípravy bez jednoznačného podezření na primární proces, nicméně hodnocení 

je významně limitováno. O v anamnéze udávaném karconimui močového měchýře nejsou další údaje, ale nezdá se být 

pravděpodobný jako origo postižení. Jaterní léze a histologické hodnocení nejspíše vylučují hematologické 

onemocnění.



Léči pacietna pro maligní tumor nejasného origa.



Na žádost klinika

S doplňujícími údaji o výsledcích po biopsii 

následujících vyšetření



⚫ Muž, 54 let, susp. Metastáza melanomu. FNAC 

uzlinx V B vlevo.



⚫ CSP







CB





S100



HMB45



⚫ Suspektní metastáza maligního melanomu. 

Potvrzeno pozitivní expresí S100, HMB 45.

⚫ Follow-up – pacient zemřel pro generalizaci.



Muž, 59, let, susp. infiltrace maligním tumorem, výrazný váhový úbytek, 

obstipace, bolesti břicha, 2 uzlíky v pravém laloku štítné žlázy

FNAC z lymfadenopatie vpravo na krku obl II/III







Nátěr





Imunocytochemicky je pozitivní exprese antigenu OSCAR, TTF1, p16, CD56. 

Současně je negativní exprese Napsin, CD45.



⚫ Metastáza malobuněčného karcinomu plic do 

lymfatické uzliny.

⚫ Cytologie: Pozitvní na maligní buňky. Na úrovni imunocytochemie 

a cytologie nález odpovídá metastáze karcinomu s neuroendokrinní 

diferenciací, s největší pravděpodobností by se mohlo jednat o 

malobuněčný karcinom plic. (Imunocytochemicky je pozitivní exprese 

antigenu OSCAR, TTF1, p16, CD56. Současně je negativní exprese 

Napsin, CD45.) Cytospin byl nepřínosný.



Poznámka k cytologickému nálezu:

Vzhledem k výše popsanému nálezu navrhuji zvážit další dovyšetření 

pacienta. (11.06.2018)





PET/MR(19.6.2018)

- Objemný tumor v  oblasti pravého plicního hilu veliksoti 12 x 9 cm. Závěr: 

Závěr: 

masivní generaliazace bronchogenního karcinomu do  uzlin, jater a peritoenální 

dutiny – T4N3M1c







Pacient zemřel v červenci 2018.



⚫ Žena, 52 let. 

pacientka po léčbě nádorové duplicity- prs, rektum

klinicky i dle staršího PET podezřelé uzliny v pravém nadklíčku











LCA



⚫ OSKAR



CK7



⚫ Cytologie: Metastáza karcinomu prsní žlázy do 
lymfatické uzliny

⚫ PET/CT: Závěr: Lokální recidiva CA prsu v průběhu jizvy. Uzlinové 

metastázy nad úrovní bránice. Vícečetné metastázy ve skeletu

V současnosti cílená léčba léčba Tyverb+capecitabine.



⚫ Muž, 48 let

⚫ Uzlinový syndrom - mnohočetná lymfadenopathie, susp. metastáza 

tumoru nezn. origa. 

- Rezistence na krku obl. II



PAP nátěry







CB





⚫ Cytologie je pozitivní na maligní buňky. 

⚫ Metastáza dlaždicového karcinomu do lymfatické uzliny.

Na úrovni cytologie tento nález odpovídá nekrotizující metastáze dlaždicového 

karcinomu. 

Původ v orofaryngu je nejpravděpodobnější (12_2017).



PET/MR 01_2018-Závěr: Vysoce FDG akumulující expanze na pravé straně krku odpovídá 
objemnému tumoroznímu procesu parotické žlázy s dalšími uzlinami na pravé straně krku -
neprokázána přesvědčivá patologie oblasti dutiny ústní a faryngu, kromě primárního tumoru 
parotické žlázy se může jednat také lymfomové postižení, čemuž by odpovídala také výrazně 
vysoká metabolická aktivita.

Biopsie tumoru gl parotis 02_2018: Závěr: Fragmenty solidně alveolárně uspořádaného high-
grade karcinomu s vysokou proliferační aktivitou a expresí cytokeratinů AE1/3 a markeru p63. 
Vzhledem k imunoprofilu a morfologii se jedná s největší pravděpodobností o metastázu nízce 
diferencovaného nerohovějícího dlaždicobuněčného karcinomu. 

Multibiopsie orofaryngu 03_2018 ( tonzily, kořen jazyka) – bez malignity.

Onkologové léčí pacienta radioterapií jako primárni high grade karcinom slinné žlázy.



⚫ Muž, 76 let. susp., Ca levé tonsily s meta do LU bilat. Patologická 

rezsitence na krku vlevo - FNAB 6x sklíčko, zbytek cytoblok.

⚫ Výpovědné byly pouze nátěry.













⚫ Metastáza dlaždicového karcinomu laryngu 
do lymfatické uzliny.

Nález:  Cytologie je pozitivní na přítomnost maligních buněk. 
Popis: Cytospin a cytoblokový preparát jsou bez výpovědné hodnoty. V 

nátěrových preparátech zastihuji buňky s dlaždicovou diferenciací 
včetně unicelulární keratinizace, s jednoznačně dysplastickými rysy. 
Nález na úrovni cytologie odpovídá diagnóze metastázy dlaždicového 
karcinomu.

- Biopsie suspektní tonzily: Fragmenty tonsily na povrchu kryté 
dysplastickým dlaždicovým epitelem, pod nímž jsou ve stromatu čepy 
invazivně rostoucího dlaždicového karcinomu.

- Stav po operaci pravé hlasivky pro infiltrativně rostoucí dlaždicový rohovějící 
karcinom (21.11.1996 ORL FNP)

- V současnosti pacient ukončil radioterapii (05 až 08_2018).



Výtěžnost jednotlivých typů cytologických 

preparátů – nátěř, cytospin , cytoblok 

– může být různá 

- nelze ji předvídat.





⚫ Chronické zánětlivé změny a aktinomykóza. 



⚫ Metastázy dlaždicového karcinomu oblasti 

hlavy a krku do regionálnich lymfatických 

uzlin jsou časté.



⚫ Dobře diferencovaný dlaždicový karcinom 

vypadá na úrovni cytologie vždy stejně bez 

ohledu na lokalitu a způsob odběru.



⚫ Identifikace suspektního dlaždicového 

karcinomu v preparátech FNAC uzlin hlavy a 

krku je pro skrinérky gynekologické 

cytolgie hračka.




