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Klinické údaje 

Žena, 44 let. Bloková resekce krčních mízních uzlin reg II.-IV. vlevo. V anamnéze totální 

thyreoidektomie extramurálně, pro papilární karcinom štítné žlázy.  

 

Makroskopický a mikroskopický nález  

Makroskopicky bylo v zaslané tukové tkáni zastiženo celkem 9 mízních uzlin a solidní částice 

hnědočervené barvy, prokrvácená, která nemá vzhled mízní uzliny. Případ L2019-1 se týká této 

solidní částice.   

Histologicky odpovídá tato částice rovněž mízní uzlině, která je však zvětšená, v celém rozsahu 

spotřebovaná afekcí tvořenou vícečetnými prostory, které jsou lemovány často oploštělými buňkami 

s nápadně pleomorfními jádry. V těchto prostorech zastihujeme krev, a to buď čerstvou nebo 

dekomponovanou, s účastí četných siderofágů.  

V imunohistochemickém vyšetření jsou buňky vystýlající výše popsané prostory pozitivní při průkazu 

CK a TTF1 a negativní při průkazu ERG a D2-40. 

 

Diagnóza 

Metastáza papilárního karcinomu štítné žlázy do mízní uzliny 

 

Komentář 

Papilární karcinom je nejčastější maligní nádor štítné žlázy. Metastazuje především do krčních 

mízních uzlin.  

Léčba je chirurgická (resekce štítné žlázy a krčních mízních uzlin), v indikovaných případech 

v kombinaci s radiojódem.  

V našem případě byl radiojód aplikován (dle klinické informace byl primární nádor ve štítné žláze 

multifokální, největší ložisko do průměru 19 mm), a to před resekcí krčních uzlin. Radiojód zřejmě 

způsobil regresivní změny v metastáze (krvácení, histiocytární reakce, jaderná pleomorfie), které 

změnily typickou morfologii buněk papilárního karcinomu a při zběžném pohledu zastíraly pravou 

povahu afekce. 

Vzhledem k tomu, jak typické a časté postižení krčních mízních uzlin u papilárního karcinomu štítné 

žlázy je, a že radiojód může být podán, je nutné na tuto možnost pomýšlet. A to i tehdy, když 

informace o aplikaci radiojódu není na průvodce uvedena, jako tomu bylo v našem případě.  

 

 



Diferenciální diagnóza 

Embryonální pozůstatky – Tkáň štítné žlázy v průběhu vývoje embrya sestupuje cestou ductus 

thyreoglosus, výhradně ve střední čáře. Laterálně na krku se embryonální pozůstatky nevyskytují.  

Vaskulární transformace sinusů – Reaktivní změna v mízní uzlině. V tomto případě jsou prostory 

v mízní uzlině lemovány krevními elementy, které jsou v imunohistochemickém vyšetření pozitivní při 

průkazu vaskulárních markerů (např. ERG, D2-40…) a negativní při průkazu epiteliálních markerů (CK) 

a markerů tkáně štítné žlázy (TTF1).   
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