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Ohlédnutí za 43. Evropským cytologickým kongresem  

ve Vratislavi 3.- 6. 10. 2021   (3) Atypia 

J. Dušková  
 
Obě prestižní americké cytologické společnosti American Society of Cytopathology (ASC) a 
Papanicolaou Society obohatily program kongresu ve svých companion meetings seriály přednášek 
na téma Atypie. Tato kategorie v cytologii již má v oblastech, kde nastala mezinárodní standardizace, 
své místo. Přednesená sdělení  
 
Companion Meeting American Society of Cytopathology (ASC) zahájil Prof. Syed Ali představením 
společnosti, jejích aktivit i časopisu 

 
 

 a pozval na 21. ICC kongres v listopadu v Baltimore. 
Meeting Homepage - American Society of Cytopathology 

 
 
Profesor Syed Ali poté započal sérii přednášek o atypiích problematikou thyreoidální. Definici a 
vymezení přebírají i standardizující publikace jiných lokalit. Společná jsou i pravidla, jak užívat a 
nenadužívat. 

https://cytopathology.org/mpage/Meeting_Homepage
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 * waffling = žvanění 

 
Zvláště důležitá jsou pravidla výše zdůrazněná.  
Pro chystanou aktualizaci Thyreoidální Bethesda klasifikace plánované pro rok 2023 bude kategorie 
AUS/FLUS sice nomenklaturně zjednodušena na AUS, ale se subtypizací do dvou skupin, které 
v zásadě pokryjí všechny současné situace – FLUS se tak dostane do kategorie mikrofolikulárních a 
jiných architektonických atypií. 
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Dr. Barbara Centeno ( Moffitt Cancer Center, USA) se věnovala atypiím v pankreatických cytologiích. 
Standardizace byla publikována v r. 2014, filosofie definující atypii je společná s ostatními: 
 

 
 
Faktory přispívající k interpretaci nálezu jako atypického jsou četné: 

 
Morfologické znaky atypie jsou postupně upřesňovány pro řadu diagnostických jednotek, zde pro 
ilustraci přehled znaků v nejčastější kategorii duktálních lézí; jde o méně vyjádřené znaky neoplazie, 
které se zatím spíše výjimečně podaří vyjádřit v absolutních hodnotách. 
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Jednotlivé změny byly vesměs i předvedeny, zde reaktivní atypie a zdůraznění přínosu cytobloku. 
 

 
Srovnávací tabulka kritérií reaktivních změn a neoplazií může být užitečná v rutinním hodnocení 
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Závěrem dr. Centeno uvedla, že na jejich pracovišti je s ohledem na obtížnost mandatorní dvojí 
hodnocení pankreatobiliárních cytologií (jako výsledek zjištěných častějších diskrepancí v této 
obtížné oblasti). 
Zlepšily se odběry použitím nástrojů, které získávají vzorky typu core biopsy (ilustrace typů jehel viz 
Ohlédnutí (1) ). To umožňuje využít více pomocných vyšetření: 

 

 
 
Prof. Zubair Baloch (University of Pensylvania) se věnoval otázce atypií v cytodiagnostice tumorů 
slinných žláz. 
Zahájil demonstrací dvou lézí ze submandibulární oblasti, kde si navíc klinik nebyl jist, zda odebírá 
slinnou žlázu či uzlinu. V obou případech následné došetření prokázalo slinnou žlázu s výraznou 
chronickou sialoadenitis a metaplazií.  
Atypie v benigních tumorech - v celulární variantě pleomorfního adenomu nejsou vzácné, byly 
předvedeny; následně i příklad karcinomu v pleomorfním adenomu. 
Milánská klasifikace cytologií slinných žláz sice má kategorii atypie, avšak bez stanoveného rizika 
malignity (ROM) (TBD = to be defined. ) 
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ROM se však objevuje v následné metaanalytické publikaci a je (vcelku logicky) vyšší než v kategorii 
nenádorových lézí a nižší než ve skupině suspekcí 
 

 
 
I tato přednáška končila (po předvedení vysoce instruktivních obtížných případů z praxe) přehledem 
nových rozšiřujících vyšetření: 
 

 
 
a příslibem revidované 2. verze Milánské klasifikace 
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Prof. Momin Siddiqui demonstroval význam a vymezení kategorie Atypie v cytologii respiračního 
traktu 

 
Klasifikační schéma z roku 2016 ( L. Layfield et al.) je šestistupňová: 

I. nediagnostý 
II. benigní  

III. atypie 
IV. neoplazie – benigní nebo LG malignita 
V. suspektní 

VI. maligní  
  
 
Předvedeny byly obrazy zánětů chybně nadhodnocené jako atypie. Ta je ve své pozici odlišena  
od reaktivních změn a zároveň nevykazuje dost znaků na diagnózu benigní nebo LG neoplazie

 
 
ČESKY to říkáme stručněji: je to něco mezi…. 
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Následně předvedl cytologicko-histologický obraz z kategorie IV. - sklerozujícího pneumocytomu 
s TTF1 pozitivitou. 

 
 

 
 
Poslední přednáška tohoto companion meeting se týkala atypií v cytologiích močového traktu 
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V úvodu své přednášky vzpomněla nedávno zesnulého dr. Pambuciana a jeho často citované 
publikace o atypiích [1]. Prezentovaná definice je každým slovem zásadní:

 
 

 
 
 
 
Dr. Barkan se zabývala opět tím, co všechno je nesprávně označováno jako atypie, proč formulujeme 
II. jako negativní pro HGUC i zjištěnou sskutečností, že v provedených studiích většina patologů má 
tendenci nadhodnocovat nukleoplasmatický poměr. 
Druhá revidovaná edice pařížské klasifikace cytologie močového traktu je připravena do tisku. 
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Závěrem tohoto zasedání bylo zdůrazněno, že zavedení standardizace v kterékoli oblasti cytologie 

• vede k redukci nejistých nálezů 

• je impulsem k publikaci řady studií využívajících standardizované postupy a odhalujících 
slabá místa formulované klasifikace 

• startuje (logicky) proces pravidelných revizí obdobně jako u WHO klasifikací neoplazií 
 
 

Papanicolaou Society companion meeting  
 
se rovněž věnoval seriálem přednášek problematice atypií. Název zasedání: 

Cytologic reporting of specimen as “atypical” or “neoplasm”: morphologic 
criteria and philosophical controversies  
je dokladem tendence k přesnému vymezení atypií, zde zejména od kategorií vyšších. 
Předsedal Fernando Schmitt z Portugalska. 
 
První přednášku věnoval Dr. M. Bongiovani kategoriím AUS/FLUS (Atypia of uncertain significance/ 
follicular lesion of uncertain significance) a FN/SFN (follicular neoplasia or suspicious for follicular 
neoplasia) Bethesda klasifikace tyreoidálních cytologií. 
Kategorie AUS je užívána pro situace s jadernou atypií ( s nebo bez architektonické atypie) a ze studií 
je pro ni doloženo zřetelně vyšší riziko malignity v porovnání s kategorií FLUS. Proto jsou do ní 
zahrnovány i případy, v nichž je vedla jaderné atypie vyjádřena i architektonická – takové stanovisko 
podpořila v diskusi i Martha Pitman z Bostonu. V naší praxi, kterou jsem rovněž v diskusi zmínila, pro 
tyto kombinované situace (z nichž někdy vychází histologicky vcelku nepřekvapivě NIFTP) použijeme 
kombinovanou kategorii s následným popisem. 
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Předpokládaný klinický postup pro obě diskutované kategorie má tři modality: opakování, 
molekulární testování – v diskusi upřesněno, že pro ně je využíván již získaný materiál - lobektomie. 
Zdůrazněna byla současná výrazná tendence omezit nepřiměřený rozsah zákroku. 
 
Dr.E.D. Rossi spolueditorka Milánské klasifikace cytologií slinných žláz přednesla (distančně) velmi 
přínosné sdělení o AUS kategorii v aspirátech ze slinných žláz (neměla by se objevit častěji než v 10 % 
diagnóz) a připomněla časté úskalí low grade mukoepidermoidního karcinomu, který může být 
reprezentován v aspirátu pouze hlenovým obsahem cysty. 

 
 
I nejběžnější tumory – pleomorfní adenom a Warthinův nádor mohou poskytnout aspirát 
s komplikovanou dif. dg . zejména kvůli dysproporci zastoupených kompenent, nebo i chybění 
některé z nich. 
Pro připravované revidované druhé vydání Milánské klasifikace jsou připraveny algoritmy 
multidisciplinárního týmového přístupu. 
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Dr. Ashish Chandra ze St Thomas’ Hospital, London pokračoval přednáškou  

Cytopatologie výpotků – atypie versus neoplazie. Formuloval znaky atypických buněk a poskytl 

algoritmus dalšího postupu 

 

 

Diskuse se vedla o opakovaných vzorcích a o došetřování mezoteliálních atypií 
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V algoritmech cytologických vyšetření z výplachů bylo zdůrazněno porovnání s histologií výchozího 
procesu. 

 
Předposlední přednášku tohoto symposia přednesla  
dr. Martha Pitman z Harvard Medical School 

Pancreas Cytopathology: Atypical vs. Neoplasm. 
Věnovala se tentokrát zejména nízké citlivosti kartáčkových stěrů z vývodných žlučových cest 
doloženou i literárně 

 
 
danou bezpečně nastaveným prahem pro diagnózu malignity, zejména kritéria anizokaryózy 4:1. 

 
 
 
Pokusy řešit nízkou citlivost cytologických obrazů zapojením FISH sice zvýšily citlivost, ale snížily 
specificitu. 
Příspěvkem k podstatnému zvýšení citlivosti se ukázalo sekvenování nové generace - průkaz 
pozdních mutací může nález atypie posunout do kategorie maligní: 
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Poslední přednáška tohoto companion meeting se týkala nálezů s atypií v cytologii plicní: 

 

Kritéria pro atypii se vyznačují přívlastky minor/mild (menší/mírný) 

 

Prof. Layfield předvedl (v souladu s Pambuccianovou definicí) na charakteristických obrázcích, co se 

rozumí pod minor/ mild a zdůraznil, že kritéria jsou kvalitativní, nikoli kvantitativní. Nicméně v plicní 

cytopatologii je riziko malignity v této kategorii oproti jiným lokalitám vysoké (54 %!), horší 

interobservační reproducibilita a značný překryv s kategorií suspektní (V).  
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V kategorii IV – benigní novotvary by mělo být dostatek znaků pro bezpečné diagnostické zařazení. 

Některé (zejm. sklerozující pneumocytom) mohou vykazovat atypie či susp. znaky . Ve vývoji náhledu 

na cytodiagnostiku tumorů kategorie IV lze zaznamenat rysy podobné jako v klasifikaci nádorů 

slinných žláz. 

Pro kategorii suspekce jsme všichni zvyklí intuitivně používat níže sumarizované znaky: 

 

Následně předveden absces s atypickou dlaždicovou metaplazií... 

Z obou companion meetings lze shrnout:  

Kategorie AUS sice je nejistá, nicméně vymezení nabývá na pevných obrysech a to napomáhá 

komunikaci mezi patology a kliniky. 

 
1. Pambuccian SE (2015) What is atypia? Use, misuse and overuse of the term atypia in 

diagnostic cytopathology J Am Soc Cytopathol 4:44-52. doi: 10.1016/j.jasc.2014.10.004 

 


