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SOUHRN
Novû publikovaná klasifikace tenkojehlov˘ch aspiraãních cytologií ‰títné Ïlázy je pfiíspûvkem k mezinárodní standardizaci cytodiagnostick˘ch postupÛ. Práce podává pfieklad základní klasifikaãní tabulky do ãeské terminologie, pfiiná‰í struãn˘ pfiehled diagnostick˘ch kategorií v kontextu uÏívan˘ch a postgraduálnû vyuãovan˘ch diagnostick˘ch pravidel a termínÛ a doporuãuje pfiijetí klasifikace jako národního standardu.
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The New System for Reporting Fine Needle Aspiration Biopsies of the Thyroid Gland: Bethesda 2010
SUMMARY
The newly published Bethesda system for reporting thyroid cytopathology represents an important contribution to the international standardisation of cytodiagnostic reports. The article provides translation of the diagnostic categories into Czech terminology, discuses briefly the explanatory notes in context with the postgraduate teaching and national terminology used. The involvement of the system as
a national standard is recommended.
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Dvacet let poté, kdy byl v Bethesdû schválen první systém
jednotného hlá‰ení cervikovaginálních cytologií (1,2), se potvrzuje, Ïe mezinárodní standardizace je nezbytn˘m nástrojem mezilaboratorního srovnávání. Systém hodnotících kritérií a ustálen˘ch slovních obratÛ v hodnocení cytopatologick˘ch zmûn schválen˘ t˘mem specialistÛ sice zákonitû prochází po urãité dobû pouÏívání kritickou revizí – jako tomu
bylo s Bethesda systémem z r. 1988 v roce 2001 (3,4) - to
v‰ak nesniÏuje jeho uÏiteãnost.
Pro pacienty s onemocnûními ‰títné Ïlázy se tenkojehlová
aspiraãní cytodiagnostika prosadila i pfies urãitá dobfie známá omezení mezi základní vy‰etfiovací postupy. Je ‰iroce vyuÏívána. Hodnocení nálezÛ se li‰í pomûrnû v˘raznû nejen
v porovnávání mezinárodním, ale i v rámci jedné zemû.
V ‰ir‰í diskuzi na mezinárodní úrovni, tak jak probíhala ve
Spojen˘ch státech americk˘ch od r. 2007 (s pfiizvan˘mi evropsk˘mi zástupci) a za úãasti americk˘ch specialistÛ i na
Evropském cytologickém kongresu v Lisabonu v r. 2009, se
v‰ak ukazuje (analogicky s rÛzn˘mi národními systémy hodnocení cervikovaginálních cytologií), Ïe jde ãasto o rozdíly
spí‰e zdánlivé a Ïe jednotlivé systémy jsou pfievoditelné (5).
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Poãátkem leto‰ního roku vy‰la pfiipravovaná publikace pro
standardizované hodnocení a popisování tyreoidální cytopatologie (6).
Odvozené národní verze doporuãovaného standardu se
mohou mírnû li‰it nutností pfiekladu. V˘znamov˘ posun v‰ak
nebude zásadní. Teprve praxe ukáÏe, zda a do jaké míry
se zde prosadí nepfiekládané základní anglicky formulované kategorie, tak jak k tomu do znaãné míry do‰lo u cervikovaginálních cytologií.
Domnívám se, Ïe hodnocení v unifikovaném mezinárodnû standardizovaném systému je jedin˘m správn˘m postupem.
FORMÁT ZPRÁVY O CYTOPATOLOGICKÉM VY·ET¤ENÍ
·TÍTNÉ ÎLÁZY
Doporuãuje se, aby zpráva zaãínala obecnou diagnostickou kategorií (I-VI) – tabulka ã. 1, kterou reprodukuji s co
moÏná nejvût‰í vûrností (vãetnû nám obtíÏnû pfiijatelné preference termínu Hürthleho buÀky pfied onkocyty). U nûkter˘ch kategorií mÛÏe b˘t dal‰í specifikace; její uvedení v‰ak
není nezbytné, ani vÏdy moÏné. Upfiesnûní tedy závisí jak
na povaze odebraného vzorku, tak zku‰enosti hodnotícího
cytopatologa. Podobnû komentáfie a hodnocení jsou (stejnû
jako v Bethesda systému cervikovaginálních cytologií) souãástí nepovinnou, nûkdy v‰ak vyuÏívanou.
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