
BACC TARCZYCY/ US-FNAB

Rekomendacje Polskiej Grupy do spraw Nowotworów Endokrynnych

Biopsja cienkoigłowa powinna być wykonana w każdym guzku tarczycy wyczuwalnym
palpacyjnie i w każdym ognisku wykrywanym ultrasonograficznie, jeżeli jego średnica przekracza 1 cm. 
W ogniskach mniejszych niż 1 cm bezwzględne wskazania do wykonania BAC dotyczą chorych z wy-
wiadem rodzinnego raka tarczycy lub z ekspozycją na promieniowanie w wywiadzie, a także zmian wy-
kazujących dodatkowe cechy ryzyka, przede wszystkim litych guzków hipoechogenicznych, szczegól-
nie jeżeli wykazują obecność mikrozwapnień, brak otoczki hipoechogennej ("halo"),
nieregularne granice,w badaniu doplerowskim wzmożony przepływ (typ 3).

 Powiększone węzły chłonne szyjne stanowią także cechę zwiększającą ryzyko złośliwości guzka, po-
dobnie jak wspólne występowanie kilku cech. 
W wolu wieloguzkowym należy punktować zmiany wytypowane na podstawie USG.
 Scyntygrafia tarczycy może także wnieść dodatkową informację o istnieniu guzków autonomicznych, w 
których ryzyko złośliwości jest mniejsze. 

Informacje ogólne:

U części Pacjentów położenie guzka w tarczycy , warianty anatomiczne szyi i obecność dodat-
kowych naczyń szyjnych uniemożliwiają wykonanie biopsji.

Stosujemy igły 3cm o śr.0,5-0,6mm.

Biopsyjne aspiraty podlegają tylko ocenie cytologicznej, przez co określenie złośliwości guza odbywa 
się wyłącznie na podstawie wyglądu komórek i układów, jakie tworzą.
W odróżnieniu od badania histopatologicznego niemożliwe jest stwierdzenie takich cech złośliwości, jak 
naciekanie tkanek otaczających czy naczyń. Wobec czego wynik biopsji nie zawsze jest rozstrzygający 
i czasami ma jedynie charakter podejrzenia.
Raz  wykonana  biopsja  tarczycy  wymaga  powtórzenia  w  różnych  odstępach  czasu  w  sytuacji 
powiększania się zmiany lub braku jej regresji pod wpływem leczenia supresyjnego,
pojawienia się cech mogących sugerować zmianę złośliwą oraz w przypadku biopsji niediagnostycznej.
W przypadkach biopsji niediagnostycznej konieczne jest jej powtórzenie.
Mimo prawidłowo  przeprowadzonej  biopsji  część zmian pozostaje  niemożliwa do zróżnicowania  na 
podstawie obrazu cytologicznego.
Zmiany, których pewne rozpoznanie w biopsji jest możliwe, to:
torbiel,  podostre  ziarniniakowe  zapalenie  tarczycy  (de  Quervaina),ostre  zapalenie  tarczycy  (ropień) 
oraz raki : brodawkowaty, niezróżnicowany i rdzeniasty.
Rozpoznania niejednoznaczne: „guz pęcherzykowy”, „guz oksyfilny” czy „zmiana podejrzana o raka”, 
których jednoznaczna weryfikacja możliwa jest dopiero przez badanie histopatologiczne.

Przeciwskazania: Brak współpracy z Pacjentem.
Lekkie zaburzenia krzepliwości i  leki przeciwkrzepliwe nie są przeciwskazaniem do wykonania biopsji  
tarczycy.

Powikłania: głównie krwiak w miejscu wkłucia.


