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 Údaje o pacientovi 

 52letý muž s extrémně velkou strumou, rezistenci na krku 

pozoroval asi 20let.  V roce 2011 endokrinolog indikoval totální 

thyroidektomii, kterou však odmítl.  V posledních třech 

měsících struma výrazně narostla, zhoršilo se dýchání, a proto 

byl přijat k tracheotomii a k probatorní excizi a histologické 

verifikaci procesu. 

 Probatorní excize byla provedena 19.7.2013 z pravého laloku 

štítné žlázy. 

 













KVÍZ 

 

 

 1/monofazický synoviální sarkom 

 2/ solitární fibrózní tumor 

 3/anaplastický /nediferencovaný/ karcinom 

 4/ leiomyosarkom 

 5/ maligní tumor  pochvy periferního nervu /MPNST/ 



vimentin 



CD99 



CK AE1/3 



EMA 



TTF1 



thyreoglobulin 



desmin 



HSA 



p63 



S100 



cyklin D1 



Ki67 



VÝSLEDKY IHC VYŠETŘENÍ 

Protilátka Výsledek 

Vimentin + 

CD99 + 

HSA + 

CEA/P + 

Protilátka Výsledek 

thyreoglobulin - 

TTF1 - 

CKAE1/3 - 

CK7 - 

EMA - 

CD34 - 

bcl2 - 

calponin - 

CD56 - 

SYN - 

Chromogranin A - 



Molekulárně genetické vyšetření 

Za provedení molekulárně genetického vyšetření děkujeme Mgr. J. Žmolíkové z laboratoře CGB 

 

 

   FISH metodou nebyla nalezena přestavba genu SS18 

/SYT/ 



Pitva 223-13 

   Pacient zmírá 

13 dnů po 

probatorní 

excizi na 

intracerebrální 

hemoragii. 





 











Definitivní diagnóza 

  ANAPLASTICKÝ KARCINOM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY 



ANAPLASTICKÝ KARCINOM ŠTÍTNÉ 

ŽLÁZY/AK/ 

  Prekurzorovou lézí bývá papilární, folikulární nebo nízce 

diferencovaný (inzulární) karcinom, z nichž vzniká 

procesem dediferenciace. 

 Některé anaplastické karcinomy vznikají rovnou (de 

novo). 

 Rizikem jeho vzniku je rovněž přítomnost strumy . 

 U 10% pacientů předcházelo vzniku nádoru ozáření. 

                                        papilární k., folikulární k.        AK 

   FOLIKULÁRNÍ B.           nízce diferencovaný  k.          AK 

                                          struma                              AK  

 

 



IHC profil anaplastického kacinomu 
Protilátka Četnost pozitivních případů 

CK AE1/3 nad 50% 

EMA 10-50% 

CEA 10-50% 

thyreoglobulin 0% 

TTF1 1-9% 

PAX8 nad 50% 

p63 nad 50% 

TP53 nad 50% 

p21 10-50% 

cyklinD1 nad 50% 

EGFR 10-50% 

Her2/Neu 10-50% 

PDGRR-beta 10-50% 



ANAPLASTICKÝ KARCINOM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY 

 Představuje 1-2% všech maligních nádorů štítné žlázy. 

  Vzniká z nediferencovaných buněk, které v IHC vyšetření a na 
ultrastrukturální úrovni vykazují epiteliální diferenciaci.  Vzniká 
z folikulárních buněk štítné žlázy, ale v IHC vyšetření ani 
morfologicky nevykazuje znaky svědčící pro původ ze štítné 
žlázy. 

 Za anaplastickou transformaci jsou zodpovědné mutace genů 
TP53 a beta cateninu. 

 Má několik histologických variant:  

    vřetenobuněčnou (často s rysy fibrosarkomu a s parožnatě 
větvícími se cévami), s heterologními elementy (chrupavka, 
kost), pseudoangiosarkomatózní, skvamoidní, 
paucicelulární, rhabdoidní… 

 

 



ANAPLASTICKÝ KARCINOM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY 

 

    Terapie a prognóza: 

    Anaplastický karcinom je jedním z nejagresivnějších 

nádorů, jen 20% pacientů přežije 1 rok. 

    Terapie nádoru je multimodální a kombinuje chirurgické 

odstranění, radioterapii a chemoterapii. 

    V literatuře jsou popisovány experimenty TP53 

genetickou terapií navozenou adenoviry, která může 

regulovat růst nádoru. 

 



Diferenciální diagnóza 

 

 nízce diferencovaný (inzulární) karcinom: TTF1+, CK+ 

 SETTLE:  větší monomorfie vřetenitých buněk, HSA+ 

 sarkom:  absence epiteliální diferenciace 

        /kromě bifázického synoviálního sarkomu a  

         glandulární varianty MPNST/, je vyjádřen specifický  

         ihc profil nebo translokace, např. u synoviálního  

         sarkomu je přítomna reciproční translokace  

         t(X;18)(p11.2;q11.2) 

 solitární fibrózní tumor:  pozitivita CD34, bcl2, negativita 

          epiteliálních markerů 

 leiomyosarkom:  pozitivita desminu, HSA, h-caldesmonu 

 MPNST: pozitivita S100 
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