Chẩn đoán tế bào học tuyến giáp theo hệ thống Bethesda 2018 (tt)
Viết bởi Biên tập viên
Thứ hai, 27 Tháng 9 2021 20:42 - Lần cập nhật cuối Thứ hai, 27 Tháng 9 2021 20:46

Bs. Võ Thị Kim Chung -

Nhóm 1: Không chẩn đoán/không đạt yêu cầu
- Ít hơn 6 nhóm tế bào biểu mô nang giáp được bảo quản tốt, nhuộm tốt với mỗi nhóm có ít
nhất 10 tế bào.
- Tế bào biểu mô nang giáp bị che lấp, qui trình chuẩn bị hay nhuộm ko đạt
- Dịch nang, có hay ko có mô bào, và ít hơn 6 đám với ít nhất 10 tế bào.
- Làm lại FNA, trừ khi là 1 nang đơn thuần
- Có thể lặp lại ngay đối với các nốt đặc

Nhóm 2: Lành tính

Benign follicular nodule
1. Mật độ tế bàotừ ít đến trung bình trên nền keo giáp rõ ràng.
2. Các tế bào túi tuyếncó bào tương mịn, nhân tối, tròn hoặc bầu dục, kích thước nhân
tương đương với hồng cầu, chất nhiễm sắc dạng hạt, đồng nhất; phần lớn sắp xếp thành các
mảng một lớp tế bào, dạng tổ ong. Thỉnh thoảng các tế bào này có thể sắp xếp thành khối cầu
3 chiều với kích thước rất thay đổi.
3. Đại thực bàoăn hesimoderin rất thường gặp.
4. Thỉnh thoảngcó thể gặp các hình ảnh sau: một số ít nhân tế bào túi tuyến “overlapped &
crowding”, teo lại và thoái hóa trên nền rất nhiều keo giáp, tế bào Hürthle.
5. Thay đổi các tế bào lót nang (đặc biệt trong tổn thương dạng nang) có thể gặp như: nhân
lớn, chất nhiễm sắc dạng hạt mịn, dạng vảy hoặc dạng tế bào hình thoi.
6. Hiếm khi gặp hình ảnh nang nhỏ (microfollicles)
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