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Ohlédnutí za 43. Evropským cytologickým kongresem  

ve Vratislavi 3.- 6. 10. 2021   (4)  Pankreas 

J. Dušková  
 
Problematice cytodiagnostiky pankreatobilioárního systému se věnovala řada řečníků v Companion 

meetings i dalších setkáních -  viz Ohlédnutí (1) a (3). 

Symposiu věnovanému  přímo této problematice předsedala Monique Fabre z  Université de Paris. 

První přednášku však prezentoval její klinický kolega dr. Laurent Palazzo, který zahájil připomenutím 

rostoucí incidence – při současném tempu nárůstu a zatím ne zrovna úspěšné léčbě bude v roce 2030 

pankreatický karcinom druhou nejčastěji smrtící malignitou. Popsal pětadvacetileté zkušenosti 

s vývojem klinických možností identifikace pankreatických lézí, neopomněl, že existují i falešně 

pozitivní nálezy – často autoimunní pankreatitis.  

Neuspokojivý je u EUS FNA solidních lézí parametr NPV. 

 

Klinické metody kontrastní sonografie, elastografie i pokročilá sonografie s využitím harmonických 

frekvencí zlepšily rozlišení, mají však rovněž diagnostické překryvy. Výtěžnost oproti aspiračním 

postupům se zlepšila s použitím řezných jehel druhé generace (můžeme potvrdit i z naší zkušenosti). 

S jejich využitím klesla i potřeba zajistit ROSE, nezlepšuje výsledek.  

Ceny jehel se pohybují kolem 220 €, klesly s rozšiřujícím se trhem, dříve byly dražší.  

V následné diskusi se podrobně probírala otázka, zda kombinovat aspirační a řezné postupy.  

Dle zkušenosti dr. Palazza z vysoce vaskularizovaných NETů je aspirována  skoro vždy pouze krev. 

Riziko řezného postupu je mírně vyšší,  nutno se vyvarovat zasažení vývodů.  

K otázce, zda je výtěžnější kombinovat FNA (aspirace) a FNB (biopsie řeznou jehlou) – ano, ale 

většinou se neprovádí. Dr. Palazzo však uvedl, že svým cytopatologům provádí standardně ze 

získaného materiálu tři nátěry, aby mohli hodnotit a tím i nacvičovat diagnostiku i v cytologické 

úrovni.   

Spolupředsedající Dr. Tarjana Śtoos-Veic z  University Hospital Dubrava v Záhřebu porovnávala ve 
své přednášce FNA a FNB, s výjimkou ceny vyznívá většina parametrů pro FNB. Demonstrovala 
typické nálezy ve FNA, včetně využití imunoCYTOchemie, např. beta-kateninu u solidního 
pseudopapilárního tumoru. 
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Podobně využívají ICC i pro identifikaci metastáz. V následné diskusi přiznala, že v Chorvatsku jsou 
řezné jehly ekonomicky nedostupné, proto nadále rozvíjejí diagnostiku na nátěrech a z cytobloku. 
 
V následné přednášce vymezila předsedající Dr. M. Fabre stupně jaderné atypie: 
 

 
Pro dobře diferencované adenokarcinomy citovala užitečný panel protilátek (ne všechny jsou běžně 
užívané): 

 
 
Totéž pro další typy tumorů a identifikaci metastáz: 
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Dr. Birgit Weynand, UZ Leuven, Belgie se věnovala podrobně diagnostice pankreatických NETů – 
druhé nejčastější dg. po adenokarcinomu. Většinou jsou dobře diferencované, ale i tak rekurují i 
tumory malých velikostí, někdy po dlouhé době. 
 

 
Potvrzení dg. vyžaduje cytoblok a imunocytochemické došetření.  
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Pro kvantifikac Ki-67 by vzorek měl obsahovat 2000 a více buněk, pak je shoda dobrá. 
 
Využití imunohistochemických markerů na úrovni prognózy a predikce je v cytologickém materiálu 
zatím na počátku. 
 
 
 

 
 
 

(Pokračování příště) 
 


