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Implied Risk of malignancy and Recommended Clinical Management

Diagnostic category Risk of malignancy (%) Usual Management

Nondiagnostic or 
unsatisfactory

?? Repeat FNA with 
ultrasound guidance

Benign 0-3% Clinical follow-up

Atypia of Undetermined 
Significance or Follicular 
lesion of Undetermined 
Significance

5-15% Repeat FNA

Follicular neoplasm or 
Suspicious for a 
Follicular Neoplasm

15-30% Surgical lobectomy

Suspicious for 
malignancy

60-75% Near-total thyroidectomy 
or surgical lobectomy

Malignant 97-99% Near-total thyroidectomy 

2007 NCI Thyroid FNA State of the Science Conference guidelines
Bethesda System for Reporting Thyroid Cytopathology



Υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση

3-4 διαφορετικές παρακεντήσεις

Προετοιμασία: 

Άμεσα επιχρίσματα: επάρκεια υλικού
(κατά την διάρκεια της FNA)

Υλικό ThinPrep® : διάγνωση και επικουρικές τεχνικές

( d i r e c t  t o  v i a l )

(The National Cancer Institute Thyroid fine needle aspiration state 
of the science conference: a summation. Cytojournal. 2008 
Baloch ZW, Cibas ES, Clark DP, Layfield LJ, Ljung BM, Pitman MB, Abati A.)



Κυτταρολογία υγρής φάσης(ThinPrep®)

χωρίς air drying artifact

σταθερή παρασκευαστική διαδικασία

μείωση φλεγμονωδών κυττάρων, αιμορραγικών 

στοιχείων

όμοια κατανομή κυττάρων

μονοεπίπεδη διάταξη

πυρηνικά χαρακτηριστικά: βελτιωμένα

επιπλέον επιχρίσματα όμοιας κυτταρικότητας 

επικουρικές τεχνικές



Κριτήρια επάρκειας υλικού:

παρουσία τουλάχιστον 6 ομάδων καλοήθων κυττάρων, η 
κάθε ομάδα αποτελούμενη τουλάχιστον από 10 κύτταρα

Εξαιρέσεις : 

i.Καλοήθεις αλλοιώσεις με παρουσία άφθονου κολλοειδούς και 
πτωχής κυτταρικότητας υλικό (κολλοειδής όζος)
ii.Περιπτώσεις όπου είναι εφικτή η διάγνωση συγκεκριμένης 
αλλοίωσης (π.χ. Hashimoto’s θυρεοειδίτιδα)
iii.Επιχρίσματα με κυτταρολογική ατυπία

Ανεπαρκή δείγματα: ιδανικά <10%

ΜΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ Ή ΑΝΕΠΑΡΚΕΣ - TBS I



ΜΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ Ή ΑΝΕΠΑΡΚΕΣ - TBS I

Επίχρισμα πτωχής κυτταρικότητας
(<6 ομάδες καλοήθων κυττάρων)

Κακή μονιμοποίηση ή κακή χρώση του υλικού (μη τήρηση
κανόνων παρασκευής ThinPrep®)
Τα κύτταρα καλύπτονται από περίσσια αίματος, βλέννης
ή/και πολυμορφοπύρηνων (σε περίπτωση συμβατικών
επιχρισμάτων)
Παχύρευστο επίχρισμα (σε περίπτωση συμβατικών
επιχρισμάτων)

Επίχρισμα ανεπαρκές για την στήριξη ασφαλούς
κυτταρολογικής διάγνωσης:



ΚΑΛΟΗΘΕΣ - TBS II

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τις ακόλουθες ιστολογικές οντότητες: 

οζώδη βρογχοκήλη

οζώδη βρογχοκήλη με υπερπλασία

κολλοειδής όζος

κύστη με ή χωρίς την παρουσία καλοήθων θυλακιωδών κυττάρων 

Υπεραστικός / αδενωματώδης όζος

λεμφοκυτταρική θυρεοειδίτιδα

Νόσος Graves



 Μονοεπίπεδες κυτταρικές αθροίσεις

 Παρουσία μικροθυλακίων ή 

τρισδιάστατων σφαιρικών σχηματισμών

 Διατήρηση της πολικότητας, όρια

 Θυλλακιώδη κύτταρα μεγέθους δ≈7-10μ

 Ομοιόμορφη κατανομή κυττάρων

ΚΑΛΟΗΘΕΣ - TBS II
(συμβατό με καλοήθη όζο)



 Παρουσία κολλοειδούς 

 Aναδιπλούμενες μονοεπίπεδες 

κυτταρικές αθροίσεις, γυμνοί πυρήνες 

 “honeycomb”

ΚΑΛΟΗΘΕΣ - TBS II
(συμβατό με καλοήθη όζο)



ΚΑΛΟΗΘΕΣ - TBS II
(συμβατό με καλοήθη όζο)

 Αθροίσεις χωρίς ιδιαίτερη ατυπία ή 

αλληλοεπικάλυψη των κυττάρων

 Ομοιόμορφη κατανομή χρωματίνης



 Iστιοκύτταρα 

 Σιδηροφάγα ιστιοκύτταρα 

ΚΑΛΟΗΘΕΣ - TBS II
(συμβατό με καλοήθη όζο)



 Τα επιχρίσματα είναι συνήθως υπερκυτταρικά, 

ενώ είναι υποκυτταρικά σε περίπτωση ίνωσης

 Παρουσία πολύμορφου λεμφοκυτταρικού 

πληθυσμού

 Λεμφοζίδια είναι δυνατό να παρατηρηθούν

ΚΑΛΟΗΘΕΣ - TBS II
(Hashimoto’s thyroiditis)



 Κύτταρα Hürthle μεμονωμένα ή σε 

μονοεπίπεδες κυτταρικές αθροίσεις

 Ανισοπυρήνωση

 Διαφόρου βαθμού ατυπία

ΚΑΛΟΗΘΕΣ - TBS II
(Hashimoto’s thyroiditis)



 Κύτταρα Hürthle

 Syncytial-like aggregates

 Διαφόρου βαθμού ατυπία

 Παρουσία πολύμορφου λεμφοκυτταρικού 

πληθυσμού

ΚΑΛΟΗΘΕΣ - TBS II
(Hashimoto’s thyroiditis)



ΚΑΛΟΗΘΕΣ - TBS II
(Hashimoto’s thyroiditis)

 Κύτταρα Hürthle μεμονωμένα ή σε 

μονοεπίπεδες κυτταρικές αθροίσεις

 καλά καθορισμένα κυτταροπλασματικά 

όρια

 Ανισοπυρήνωση

 Διαφόρου βαθμού ατυπία



Επικράτηση μικροθυλακίων σε επίχρισμα, το οποίο δεν πληρεί τα κριτήρια της κατηγορίας 

«Θυλακιώδες νεόπλασμα ή ύποπτο για θυλακιώδες νεόπλασμα»

Επικράτηση κυττάρων Hürthle σε ένα ιδιαίτερα αραιοκυτταρικό δείγμα με σπάνιο κολλοειδές

Επίχρισμα μέτριας ή έντονης κυτταρικότητας, το οποίο αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από 

κύτταρα Hürthle, ενώ τα κλινικά ευρήματα συνιστούν καλοήθη όζο κυττάρων  Hürthle

Η εκτίμηση ατυπίας των θυλακιωδών κυττάρων δεν είναι εφικτή λόγω κακής επεξεργασίας των 

δειγμάτων (πρόσμιξη αίματος, ξένα σωμάτια, άμορφο υπόστρωμα, κ.λ.π.).

Κυτταρολογικά στοιχεία, τα οποία υποδηλώνουν θηλώδες καρκίνωμα, σε ένα επίχρισμα με 

καλοήθη κατά τα  άλλα κυτταρολογική εικόνα 

Κύτταρα που επενδύουν το τοίχωμα κύστης με κυτταρολογική ατυπία

Παρατηρείται μικρός πληθυσμός θυλακιωδών κυττάρων με ευμεγέθεις πυρήνες, συχνά 

συνοδευόμενος από προβάλλοντα πυρήνια (σε ασθενείς με προηγούμενο ιστορικό έκθεσης σε 

ραδιενεργό ιώδιο, καρβιμαζόλη, άλλα θεραπευτικά σκευάσματα, αναγεννητικού τύπου 

αλλοιώσεις)

Παρουσία λεμφοκυτταρικού πληθυσμού με ατυπία, που δεν μπορεί να ταξινομηθεί ως ‘ύποπτο 

για κακοήθεια’

Περιστατικά τα οποία δεν ταξινομούνται διαφορετικά

AUS/FLUS – TBS III



AUS – TBS III
(Hyperplastic Nodule) 

 Επικράτηση μικροθυλακίων (δεν πληρεί 

όμως τα κριτήρια «Θυλακιώδες νεόπλασμα 

ή ύποπτο για θυλακιώδες νεόπλασμα»

 Ήπια διαταραχή πυρηνικής μεμβράνης

 Σπάνιο κολλοειδές, μικρό πυρήνιο

 Aλληλοεπικάλυψη



 Επικράτηση κυττάρων Hürthle με 

αύξηση της πυρηνοκυτταροπλασματικής 

αναλογίας και 

 Πυρηνική ατυπία 

 Σε ένα αραιοκυτταρικό επίχρισμα

 Με σπάνιο κολλοειδές

AUS – TBS III
(Hashimoto’s thyroiditis)



AUS – TBS III
(Micropapillary Ca and 
Hashimoto’s thyroiditis)

 Κύτταρα που επενδύουν το 

τοίχωμα κύστης με πυρηνική 

ατυπία



 Παρουσία θηλώδους

σχηματισμού

 Με ήπια πυρηνική ατυπία και

 Αλληλοεπικάλυψη

 Σε ένα επίχρισμα με καλοήθη 

κατά τα άλλα κυτταρολογική εικόνα 

AUS – TBS III
(Micropapillary Ca)



Επιχρίσματα μέτριας ή έντονης κυτταροβρίθειας

Απουσία ή σπάνιο κολλοειδές

Παρουσία μικροθυλακίων (κύτταρα τα οποία διατάσσονται σε δύο επίπεδα), 

συγκυτίων, δοκίδων

Παρουσία «συνωστισμένων» κυττάρων και αλληλοεπικάλυψης

Παρουσία ομοιόμορφου πληθυσμού θυλακιωδών κυττάρων

Παρατηρείται άλλοτε άλλου βαθμού πυρηνική ατυπία

Λεπτοκοκκώδης κατανομή της χρωματίνης

Υποσημενόμενα πυρήνια           

FOLLICULAR NEOPLASM –TBS IV



 Επιχρίσματα μέτριας ή έντονης 
κυτταροβρίθειας

 Παρουσία ομοιόμορφου πληθυσμού 
θυλακιωδών κυττάρων

 Παρουσία μικροθυλακίων, συγκυτίων, 
δοκίδων

FOLLICULAR NEOPLASM –TBS IV

(Follicular Adenoma)



 Απουσία ή σπάνιο κολλοειδές

 Παρατηρείται άλλοτε άλλου βαθμού 

πυρηνική ατυπία

 Ομοιόμορφη αύξηση n/c (ήπια)

 Λεπτοκοκκώδης κατανομή της χρωματίνης

 Υποσημενόμενα πυρήνια           

FOLLICULAR NEOPLASM – TBS IV 

(Follicular Adenoma)



 Απουσία ή σπάνιο κολλοειδές
 Παρουσία μικροθυλακίων, συγκυτίων, 

δοκίδων
 “Συνωστισμός” των κυττάρων και 

αλληλοεπικάλυψη (σε 2 επίπεδα)
 Υποσημενόμενα πυρήνια           
 Παρατηρείται άλλοτε άλλου βαθμού 

πυρηνική ατυπία

FOLLICULAR NEOPLASM – TBS IV 

(FOLLICULAR ADENOMA)



Κυτταροβριθή επιχρίσματα

Επιχρίσματα σχεδόν αποκλειστικά αποτελούμενα από κύτταρα 

Hürthle

Κύτταρα τα οποία διατάσσονται σε χαλαρούς σχηματισμούς

Κοκκιώδες κυτταρόπλασμα

Περιστασιακά παρουσία πυρηνικών αυλακώσεων

Ανισομεγέθεις πυρήνες

Προβάλλοντα πυρήνια

Σπάνιο κολλοειδές

HURTHLE CELL NEOPLASM - TBS IV



 Κυτταροβριθή επιχρίσματα

 Επιχρίσματα σχεδόν αποκλειστικά 

αποτελούμενα από κύτταρα Hürthle

 Κύτταρα τα οποία διατάσσονται σε 

χαλαρούς σχηματισμούς

HURTHLE CELL NEOPLASM - TBS IV
(Adenoma)



HURTHLE CELL NEOPLASM -TBS IV
(ADENOMA)

 Κύτταρα τα οποία διατάσσονται σε 

χαλαρούς σχηματισμούς, μεμονωμένα

 Κοκκιώδες κυτταρόπλασμα

 Περιστασιακά παρουσία πυρηνικών 

αυλακώσεων



 Ανισομεγέθεις πυρήνες

 Προβάλλοντα πυρήνια

 Σπάνιο κολλοειδές

HURTHLE CELL NEOPLASM – TBS IV
(Adenoma)



ΥΠΟΠΤΟ ΓΙΑ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑ – TBS V

Επιχρίσματα με κυτταρολογικά χαρακτηριστικά ύποπτα 

για θυλακιώδες νεόπλασμα ή για θυλακιώδες 

νεόπλασμα ογκοκυτταρικού τύπου, εξαιρούνται από 

αυτή την κατηγορία

Η κατηγορία περιλαμβάνει επιχρίσματα που εμφανίζουν 

κυτταρολογικά χαρακτηριστικά, τα οποία εγείρουν έντονα 

την υποψία κακοηθείας, ωστόσο τα ευρήματα δεν πληρούν 

όλα τα κριτήρια για την διάγνωση κακοηθείας



 Συμπαγής κυτταρική άθροιση με 

αλληλοεπικάλυψη

 Ανώμαλη πυρηνική μεμβράνη

 Λεπτοκοκκώδη κατανομή χρωματίνης, 

μικροπυρήνια

ΥΠΟΠΤΟ ΓΙΑ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑ – TBS V
(Θηλώδες καρκίνωμα με θυλακιώδη
διαμορφωση)



 Ανώμαλη πυρηνική μεμβράνη

 Λεπτοκοκκώδη κατανομή χρωματίνης, 

μικροπυρήνια

ΥΠΟΠΤΟ ΓΙΑ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑ – TBS V
(Θηλώδες καρκίνωμα με θυλακιώδη διαμορφωση)



Κυτταροβριθή επιχρίσματα
Επίπεδες ομάδες, θηλώδεις σχηματισμοί, συγκυτιακές αθροίσεις
Καλά οριοθετημένα κυτταρικά όρια
Πυκνό κυτταρόπλασμα
Ευμεγέθεις, ωοειδείς πυρήνες
Αλληλοεπικάλυψη, “συνωστισμός” κυττάρων
Ανώμαλο πυρηνικό περίβλημα, πάχυνση
Ενδοπυρηνικά κυτταροπλασματικά ψευδοέγκλειστα

(χαρακτηριστικά, όχι ειδικά, 50-100% των περιπτώσεων)
Επιμήκεις πυρηνικές αύλακες (χαρακτηριστικό, όχι ειδικό)
Πυρήνες με υαλοειδή όψη
Αραιοχρωματικοί πυρήνες
Λεπτοκοκκώδης κατανομή χρωματίνης
Μικροπυρήνια
Παρουσία μακροφάγων
Σπάνιο, παχύρευστο κολλοειδές (συχνά)
Ψαμμώδη σωμάτια 

(από μόνο του δεν είναι ειδικό, 4-20% των περιπτώσεων)
Πολυπύρηνα κύτταρα
Πλακώδης μετάπλαση ή μετάπλαση τύπου κυττάρων Hürthle

ΘΗΛΩΔΕΣ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ

- TBS VI



 Κυτταροβριθή επιχρίσματα

 Επίπεδες ομάδες, θηλώδεις σχηματισμοί, 
συγκυτιακές αθροίσεις

ΘΗΛΩΔΕΣ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ

- TBS VI



 Επίπεδες ομάδες

 Θηλώδεις σχηματισμοί

 Συγκυτιακές αθροίσεις

 Πασσαλοειδής διάταξη

ΘΗΛΩΔΕΣ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ

- TBS VI



ΘΗΛΩΔΕΣ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ

- TBS VI

 Δακτυλοειδείς σχηματισμοί με 

ανατομικά όρια (finger-like papillae 

with anatomical borders)



ΘΗΛΩΔΕΣ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ

- TBS VI

 Σπάνιο, παχύρρευστο κολλοειδές

 Πυκνό κυτταρόπλασμα



 Ευμεγέθεις πυρήνες

 Ενδοπυρηνικά κυτταροπλασματικά 

ψευδοέγκλειστα

 Λεπτοκοκκώδης κατανομή χρωματίνης

 Μικροπυρήνια

ΘΗΛΩΔΕΣ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ

- TBS VI



 Αραιοχρωματικοί πυρήνες

 Mικροπυρήνια

 Ενδοπυρηνικά κυτταροπλασματικά 

ψευδοέγκλειστα

ΘΗΛΩΔΕΣ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ

- TBS VI



ΘΗΛΩΔΕΣ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ

- TBS VI

 Ανώμαλο πυρηνικό περίβλημα

 Πάχυνση πυρηνικής μεμβράνης



ΘΗΛΩΔΕΣ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ

- TBS VI

 Επιμήκεις πυρηνικές αύλακες

 Πάχυνση πυρηνικής μεμβράνης

 Λεπτοκοκκώδης κατανομή χρωματίνης

 Μικροπυρήνια



 Ψαμμώδη σωμάτια

 Πολυπύρηνα κύτταρα

ΘΗΛΩΔΕΣ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ

- TBS VI



Κυτταροβριθές επίχρισμα

Παρουσία κυρίως μεμονωμένων κυττάρων ή διατεταγμένα σε 

συγκυτιακές αθροίσεις

Κύτταρα με πλασματοκυτταροειδές, ατρακτοειδές ή σφαιρικό 

σχήμα

Έκκεντρα τοποθετημένοι πυρήνες

Λεπτοκοκκώδης ή αδροκοκκώδης κατανομή της χρωματίνης

Ψευδοέγκλειστα

Κοκκιώδες κυτταρόπλασμα (καλσιτονίνη)

Αμυλοειδές

Διπύρηνες ή πολυπύρηνες μορφές νεοπλασματικών κυττάρων

ΜΥΕΛΟΕΙΔΕΣ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ -TBS VI



ΜΥΕΛΟΕΙΔΕΣ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ -TBS VI

 Κυτταροβριθές επίχρισμα

 Παρουσία κυρίως μεμονωμένων 

κυττάρων ή διατεταγμένα σε 

συγκυτιακές αθροίσεις



ΜΥΕΛΟΕΙΔΕΣ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ -TBS VI

 Κύτταρα με πλασματοκυτταροειδές, 

ατρακτοειδές ή σφαιρικό σχήμα



 Λεπτοκοκκώδης ή αδροκοκκώδης 

κατανομή της χρωματίνης

 Ψευδοέγκλειστα

 Κοκκιώδες κυτταρόπλασμα 

(καλσιτονίνη)

ΜΥΕΛΟΕΙΔΕΣ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ -TBS VI



 Κοκκιώδες κυτταρόπλασμα

 Έκκεντρα τοποθετημένοι πυρήνες

ΜΥΕΛΟΕΙΔΕΣ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ -TBS VI



 Διπύρηνες ή πολυπύρηνες μορφές 

νεοπλασματικών κυττάρων

ΜΥΕΛΟΕΙΔΕΣ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ -TBS VI



Σχετικά κυτταροβριθή επιχρίσματα

Κύτταρα σε αθροίσεις ή μεμονωμένα

Επιθηλιοειδή ή ατρακτοειδή κύτταρα

Πολυπύρηνες μορφές κυττάρων

Ενδοπυρηνικά κυτταροπλασματικά ψευδοέγκλειστα

Ευμεγέθεις, ανωμάλου σχήματος, πολύμορφοι πυρήνες

Αδρή κοκκίωση της χρωματίνη και προσκόλληση βολίων 

χρωματίνης στο έσω πέταλο του πυρηνικού φακέλου. 

Προβάλλοντα πυρήνια

ANAPLASTIC CARCINOMA –

TBS VI



ANAPLASTIC CARCINOMA –

TBS VI

 Σχετικά κυτταροβριθή επιχρίσματα

 Κύτταρα σε αθροίσεις ή μεμονωμένα

 Επιθηλιοειδή ή ατρακτοειδή κύτταρα



ANAPLASTIC CARCINOMA –

TBS VI

 Πυρήνες:

• Ευμεγέθεις

• ανωμάλου σχήματος

• πολύμορφοι

 Αδρή κοκκίωση της χρωματίνη και 

προσκόλληση βολίων χρωματίνης στο 

έσω πέταλο του πυρηνικού φακέλου

 Προβάλλοντα πυρήνια

 Πολυπύρηνες μορφές κυττάρων



 Ενδοπυρηνικά 

κυτταροπλασματικά ψευδοέγκλειστα

 Πολυπύρηνες μορφές κυττάρων

ANAPLASTIC CARCINOMA – TBS 
VI



ANAPLASTIC CARCINOMA – TBS 
VI

 Προβάλλοντα πυρήνια

 Αδρή κοκκίωση της χρωματίνη 

και προσκόλληση βολίων 

χρωματίνης στο έσω πέταλο του 

πυρηνικού φακέλου.
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