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StreSzczenie:  Biopsję aspiracyjną cienkoigłową (BAC) uważa się za złoty standard diagnostyki guzków tarczycy. Jest to zabieg tani, który 
natychmiast pozwala postawić rozpoznanie przy niewielkim odsetku powikłań. Odgrywa główną rolę w określeniu dalszego 
sposobu leczenia – pacjenci z podejrzeniem zmiany złośliwej są kwalifikowani do leczenia operacyjnego. Z drugiej strony BAC 
zmniejszyła liczbę niepotrzebnie wykonywanych operacji.

  cel: Celem badania była ocena i porównanie zbieżności oraz dokładności cytologii biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej (BAC) 
zmian w obrębie tarczycy z ostatecznym rozpoznaniem na podstawie badania histopatologicznego materiału pooperacyjnego.

  Materiały i metody: W naszym badaniu przeprowadziliśmy retrospektywną analizę serii przypadków pacjentów 
hospitalizowanych w Oddziale Chirurgii Endokrynologicznej, Ogólnej i Onkologicznej Wielospecjalistycznego Szpitala im. 
M. Kopernika w Łodzi w okresie od maja 2016 r. do grudnia 2017 r., u których wykonano BAC z następującą tyroidektomią. 
Wynik cytologii opisano zgodnie z klasyfikacją Bethesda.

  Wyniki: W badaniu cytologii 1070 na 1262 zmian opisano jako łagodne, 49 jako złośliwe oraz 143 jako podejrzane. W badaniu 
histopatologicznym w 956/1070 przypadków rozpoznanie zmiany łagodnej potwierdziło się, natomiast wynik był rozbieżny 
w 114 przypadkach. U pozostałych chorych rozpoznanie zmiany złośliwej potwierdziło się odpowiednio w 45/49 i 128/143 
przypadków. Czułość wyniosła 62,28%, a swoistość 98,05%. Odsetek wyników fałszywie dodatnich wyniósł 1,95%, natomiast 
odsetek wyników fałszywie ujemnych 39,72%. Dodatnia wartość predykcyjna wyniosła 90,1%, a ujemna wartość predykcyjna 
89,35%. Dokładność BAC w różnicowaniu zmian łagodnych i złośliwych tarczycy wyniosła 89,46%.

  Wnioski: Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa jest metodą prostą, tanią i powszechnie stosowaną w diagnostyce raka tarczycy. 
Zaleca się ją jako badanie pierwszego wyboru w diagnostyce różnicowej zmian ogniskowych tarczycy.

SłoWa kluczoWe:  biopsja aspiracyjna cienkoigłowa, cytologia biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej, rak tarczycy, rak brodawkowaty tarczycy, tyroidektomia

abStract:   Fine needle aspiration cytology (FNAC) is considered as the gold-standard diagnostic test in the diagnostics of thyroid nodules. 
It is a cost-effective procedure that provides specific diagnosis rapidly with minimal complications. It plays an important role 
in the determination of treatment - patients with suspected malignancy diagnosis can be subjected to surgery. On the other 
hand, it can decrease the rate of unnecessary surgeries. 

  aim: The aim of this study was to evaluate and compare the correlation, accuracy of fine needle aspiration cytology (FNAC) in 
the diagnostics of thyroid lesions with the final histopathologic diagnosis based on the surgical specimens. 

  Materials and Methods: In our study we performed a retrospective analysis of a case series of patients who had been admitted 
to the Department of Endocrine, General and Oncological Surgery of the Hospital of M. Kopernik in Łodź (Poland) between 
May 2016 and December 2017 and underwent FNAC with subsequent surgery. Cytological diagnosis was classified into six 
Bethesda categories. 

  results: On cytological examination, 1070/1262 cases were reported as benign, 49 as malignant and 143 as suspicious. On 
histopathological examination, 956/1070 cases were confirmed as benign but there were 114 discordant cases. Among the 
other cases histopathology diagnosis confirmed malignancy in 45/49 cases and 128/143 suspicious cases. The sensitivity 
and specificity were 60,28% and 98,05% respectively. False positive rate was 1.95% and false negative rate was 39.72%. The 
positive predictive value was 90.1% and negative predictive value was 89.35%. Accuracy of FNA in differentiating benign from 
malignant thyroid lesions was 89.46%.

  conclusions: Fine needle aspiration cytology is a simple, cost-effective and popular procedure for the diagnosis of thyroid 
cancer. It is recommended as the first-line investigation for the diagnosis of  thyroid lesions.
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Każdy wynik opisano w odniesieniu do sześciu kategorii dia-
gnostycznych:

•	 I – biopsja niediagnostyczna lub niesatysfakcjonująca
•	 II – zmiana łagodna
•	 III – atypia o nieokreślonym znaczeniu (AUS) lub zmiana 

pęcherzykowa bliżej nieokreślona (FLUS)
•	 IV – nowotwór pęcherzykowy lub podejrzenie nowotworu 

pęcherzykowego
•	 V – podejrzenie złośliwości
•	 VI – nowotwór złośliwy 

We wszystkich przypadkach uzyskano wynik badania poopera-
cyjnego. Łącznie przeanalizowano 1262 przypadków z wynikiem 
cytologii oraz badania histopatologicznego. Analiza statystyczna 
obejmowała obliczenie odsetka wyników fałszywie dodatnich, fał-
szywie ujemnych, czułości, swoistości, dodatniej wartości predyk-
cyjnej, ujemnej wartości predykcyjnej oraz dokładności.

Wyniki

Spośród 1262 pacjentów grupy badanej 976 stanowiły kobiety 
(77,34%) i 286 stanowili mężczyźni (22,66%) w wieku od 18 do 82 lat 
(średnia wieku 50 lat) ze stosunkiem kobiet do mężczyzn wyno-
szącym 3,4:1. U wszystkich pacjentów wykonano BAC przed le-
czeniem operacyjnym. Największą grupę wiekową stanowili pa-
cjenci w wieku 40‒50 lat (22,59%), następnie w wieku 51‒60 lat 
(22,35%) oraz 31‒40 lat (22,19%). Rozkład wieku i płci przedsta-
wiono na rycinach 1 i 2.

W ocenie cytologicznej zgodnie z Systemem Bethesda zmiany kla-
syfikuje się jako: I – niediagnostyczne, II – łagodne, III – atypia 
(lub zmiany pęcherzykowe) o nieokreślonym znaczeniu (AUS), 
IV – rak pęcherzykowy lub podejrzenie raka pęcherzykowego, 
V – podejrzenie zmiany złośliwej, VI – nowotwór złośliwy. Roz-
kład wyników przedstawiono na Rycinie 3.

Materiał pooperacyjny do badania histopatologicznego pobrano 
u 1262 pacjentów, u których wcześniej wykonano BAC. Odsetek 
zmian złośliwych w poszczególnych grupach wg Systemu Bethes-
da wynosił odpowiednio: I ‒ 9 przypadków (5,7%), II ‒ 62 (8,33%), 
III ‒ 13 (17,1%), IV ‒ 30 (32,61%), V ‒ 128 (89,51%), VI ‒ 45 (91,83%). 
Łącznie rozpoznano 975 zmian łagodnych (77,26%) i 287 zmian 
złośliwych (22,74%). Stosunek zmian złośliwych do łagodnych 
wynosił 1:3,4. Korelację między wynikiem BAC i ostatecznym 
rozpoznaniem histopatologicznym zmian w tarczycy przedsta-
wiono w Tabeli I i II.

WProWadzenie

Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa (BAC) stanowi podstawową me-
todę oceny guzków tarczycy. Jest to metoda szybka, wiarygodna, 
minimalnie inwazyjna i tania. Jedną z jej głównych zalet jest moż-
liwość wykonania biopsji w warunkach ambulatoryjnych. Na jej 
podstawie różnicuje się zmiany łagodne i złośliwe. 

Według licznych analiz jej wprowadzenie przyczyniło się do zmniej-
szenia częstości tyroidektomii u pacjentów z guzkami tarczycy, 
chociaż z drugiej strony zwiększyła się częstość operacji z powo-
du zmian złośliwych [1, 2]. Obecnie metodę tę wykorzystuje się na 
całym świecie. Ograniczeniem BAC są wyniki fałszywie dodatnie 
i fałszywie ujemne. Klinicyści powinno być świadomi potencjal-
nych ograniczeń i pułapek w interpretacji BAC, takich jak niedia-
gnostyczna próbka materiału, technika pobrania itd.

Rak tarczycy jest najczęstszym nowotworem złośliwym układu 
endokrynnego. Zapadalność rośnie na całym świecie, szybciej niż 
dla jakiegokolwiek innego nowotworu [3].

Celem pracy było porównanie wyników BAC opisanych zgodnie 
z systemem Bethesda z ostatecznym rozpoznaniem histologicz-
nym, co pozwoliło określić dokładność rozpoznania w oparciu o 
wyniki BAC.

Oceniliśmy potencjalne zastosowanie BAC w różnicowaniu zmian 
łagodnych i złośliwych w obrębie tarczycy. Naszym celem była ana-
liza wyników fałszywie dodatnich i fałszywie ujemnych.

Materiały i Metody

W naszym badaniu dokonaliśmy retrospektywnej analizy doku-
mentacji medycznej pacjentów leczonych w Oddziale Chirurgii 
Endokrynologicznej i Ogólnej Wielospecjalistycznego Szpitala 
im. M. Kopernika w Łodzi w okresie od maja 2016 do grudnia 
2017 r., u których wykonano BAC przed zabiegiem operacyjnym.

W badaniu uwzględniono jedynie zmiany w tarczycy stwierdza-
ne w BAC, które stanowiły wskazanie do leczenia operacyjnego. 
Pacjenci z innymi zmianami niż guzki tarczycy byli wykluczeni z 
badania. Również z badania wykluczono pacjentów, u których wy-
nik BAC był niediagnostyczny. Wyniki badania histopatologicz-
nego materiału pooperacyjnego porównano z przedoperacyjnym 
wynikiem BAC.

Przed badaniem u wszystkich pacjentów wykonano USG tarczy-
cy, RTG klatki piersiowej oraz oznaczono poziom hormonów tar-
czycy. We wszystkich przypadkach uzyskano wyniki BAC i bada-
nia histopatologicznego materiału operacyjnego. Dane uzyskano 
z dokumentacji medycznej szpitala i poddano analizie. Łącznie 
przeanalizowano 1262 wyniki BAC tarczycy w zadanym okresie. 
Wszystkie biopsje przeprowadzono pod kontrolą USG. W przy-
padku mnogich guzków, nawet jeśli tylko jeden z nich był złośli-
wy, wynik określono jako zmianę złośliwą i tak też klasyfikowano 
zmiany w naszym badaniu.

Diagnostykę cytologiczną tarczycy przeprowadzono zgodnie z wy-
tycznymi Systemu Bethesda dla Opisu Cytologii Tarczycy (The Be-
thesda System for Reporting Thyroid Cytopathology, TBSRTC) [4].

tab. i.  Porównanie BAC i badania histopatologicznego zmian tarczycy.

Wynik cytoloGii zGodnie  
z klaSyFikacją betheSda

hiStoPatoloGia dySkordoWe 
PrzyPadki

zMiana łaGodna zMiana złośliWa

I 158 149 9 9

II 744 682 62 62

III 76 63 13 13

IV 92 62 30 30

V 143 15 128 15

VI 49 4 45 4

ŁĄCZNIE 1262 975 287 133
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•	 Czułość = Wyniki prawdziwie dodatnie / (Wyniki 
prawdziwie dodatnie + Wyniki fałszywie ujemne) = 173 / 
(173 + 114) = 60,28%

•	 Swoistość = Wyniki prawdziwie ujemne / (Wyniki 
prawdziwie ujemne + Wyniki fałszywie dodatnie) = 956 / 
(956 + 15 + 4) = 98,05%

•	 Dodatnia wartość predykcyjna (PPV) = Wyniki prawdziwie 
dodatnie / (Wyniki prawdziwie dodatnie + Wyniki 
fałszywie dodatnie) = 173 / (173 + 15 + 4) = 90,10%

•	 Ujemna wartość predykcyjna (NPV) = Wyniki prawdziwie 
ujemne / (Wyniki prawdziwie ujemne + Wyniki fałszywie 
ujemne) = 956 / (956 + 114) = 89,35%

W 287 przypadkach z 1262 rozpoznano zmianę złośliwą w opar-
ciu o badanie histopatologiczne. Spośród nich, w 196 przypadkach 
(15,8%) rozpoznano raka brodawkowatego tarczycy, w 51 przypad-
kach (4%) raka pęcherzykowego, w 15 przypadkach (0,9%) raka 
rdzeniastego, w 8 (0,6%) raka anaplastycznego, a w 17 przypadkach 
(1,3%) inną zmianę (Tabela III). Na potrzeby analizy statystycz-
nej zmiany podejrzane zaliczono do kategorii zmian złośliwych. 
Zbieżności rozpoznań dla wszystkich przypadków przedstawiono 
w tabeli IV i na rycinie 4. 

Analizę statystyczną przeprowadzono w celu określenia wartości 
BAC w rozpoznawaniu zmian złośliwych tarczycy.

tab. ii.  Szczegółowa charakterystyka przypadków niezgodnych.

Wynik cytoloGii WG 
klaSyFikacji betheSda

liczba PrzyPadkóW hiStoPatoloGia zMiany

łaGodna rak brodaWkoWaty rak PęcherzykoWy rak rdzeniaSty inny rak

I 9 z 158 (5,7%) - 7 1 - 1

II 62 z 744 (8,3%) - 44 13 1 5

III 13 z 76 (17,1%) - 6 3 2 2

IV 30 z 92 (32,6%) - 12 11 1 6

V 15 z 143 (10,5%) 15 - - - -

VI 4 z 49 (8,2%) 4 - - - -

Łącznie z 1262 
przypadków

133 (10,5%) 19 (1,42%) 69 (5,5%) 28 (2,2%) 4 (0,03%) 13 (1,1%)

% udział przypadków 
niezgodnych 
ŁĄCZNIE 133 
przypadki

100% 14,3% 51,9% 21,0% 3,0% 9,8%

ryc. 1.  Rozkład wieku w grupie badanej.

ryc. 3.  Rozkład rozpoznań cytologicznych.

ryc. 2.  Rozkład płci w grupie badanej.

ryc. 4.  Zbieżność wyniku cytologii i histopatologii dla wszystkich przypadków.
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wyników jest „niediagnostycznych”, a kolejne 9% do 38% stano-
wią zmiany „podejrzane” [11, 12, 13]. Dlatego dla ostatecznego 
rozpoznania wymagane jest wykonanie preparatu histopato-
logicznego. Zgodnie z literaturą dwie podstawowe wady BAC 
obejmują możliwość fałszywie ujemnych cytologii oraz nieroz-
poznanie mikroraka ze względu na błędną interpretację obrazu 
lub nieadekwatną próbkę materiału [14]. Wyniki zależą również 
od doświadczenia operatora.

Rozkład wieku w naszej populacji wynosił od 18 do 82 lat, przy 
czym u najmłodszej pacjentki rozpoznano raka brodawkowatego 
tarczycy, a u najstarszej ‒ wole koloidowe. Większość pacjentów 
znajdowała się w grupie wiekowej 30‒60 lat. Najwięcej pacjen-
tów obserwowano w grupie 41‒50 lat (25,6%), następnie w grupie 
51‒60 lat (22,3%) oraz 31‒40 lat (22,2%). Rozkład wieku pacjentów 
w naszym badaniu był zbliżony do danych z badań innych autorów 
[20]. Jednakże w niektórych badaniach stwierdzano szczyt zacho-
rowalności w drugiej i trzeciej, a nawet w piątej dekadzie życia [21].

Opóźnienie rozpoznania raka tarczycy jest częstym zjawiskiem ze 
względu na brak objawów we wczesnej fazie choroby. Dla rozpozna-
nia raka tarczycy niezbędny jest wynik biopsji (wykonywanej zwy-
kle w przypadku klinicznego podejrzenia zmiany nowotworowej). 
Badania przesiewowe niestety wciąż mają wiele ograniczeń. Często 
proces diagnostyczny rozpoczyna się od stwierdzenia obecności 
guza szyi. Z drugiej strony wydaje się prawdopodobne, że wzrost 
liczby wykonywanych badań obrazowych (głównie ultrasonogra-
fii) przyczynił się do lepszej identyfikacji i coraz częstszego roz-
poznawania chorób tarczycy, zwłaszcza u młodszych pacjentów.

W naszym badaniu wynik BAC u 15,2% sugerował zmianę złośli-
wą (143 przypadki zmiany podejrzanej i 49 przypadków zmiany 
złośliwej). Obserwacja ta była niezgodna z wcześniejszymi ba-
daniami Her-Junig Wu H i wsp. (2011), którzy podawali odsetek 
5,3% w grupie 1328 aspiratów [22]. Również wyniki innych badań 
różniły się od naszych, jednakże każde z nich cechowało się inną 
wielkością próby badanej [21, 23]. Podobny rozkład do naszego 
podawał Chetna S. i wsp. (2015), gdzie odsetek ten wynosił 12,3% 
dla 724 przypadków [5].

Stosunek zmian złośliwych do łagodnych wynosił 1 : 3,4. Wpływ 
na wyniki miał fakt, że uwzględniliśmy jedynie przypadki, gdzie po 
BAC wykonywano operację tarczycy (ze względu na stwierdzane 
wskazania). Większość zmian łagodnych w BAC nie kwalifikuje 
się do leczenia operacyjnego.

•	 Odsetek wyników fałszywie dodatnich = Wyniki 
fałszywie dodatnie / (Wyniki fałszywie dodatnie + Wyniki 
prawdziwie ujemne) = 15 + 4 / (15 + 4 + 956) = 1,95%

•	 Odsetek wyników fałszywie ujemnych = Wyniki fałszywie 
ujemne / (Wyniki fałszywie ujemne + Wyniki prawdziwie 
dodatnie) = 114 / (114 + 173) = 39,72%

•	 Dokładność = Wyniki prawdziwie dodatnie + Wyniki 
prawdziwie ujemne / Całkowita liczba przypadków = 173 + 
956 / 1262 = 89,46% 

Podsumowując, czułość wyniosła 60,28%, a swoistość 98,05%. 
Odsetek wyników fałszywie dodatnich wyniósł 1,95%, a fałszy-
wie ujemnych 39,72%. Dodatnia wartość predykcyjna wyniosła 
90,1%, a ujemna wartość predykcyjna 89,35%. Dokładność BAC 
w różnicowaniu zmian łagodnych i złośliwych wyniosła 89,46%.

dySkuSja

Badanie przeprowadzono w celu oceny zbieżności między cyto-
logią i rozpoznaniem histopatologicznym. Jest to o tyle istotne, że 
leczenie w dużej mierze opiera się na wyniku BAC. Nasza Klinika 
stanowi trzeciorzędowy ośrodek chirurgiczny. U większości pa-
cjentów wcześniej wykonano wstępną diagnostykę przed skiero-
waniem do dalszego leczenia operacyjnego. BAC jest badaniem 
obowiązkowym przed zabiegiem chirurgicznym.

Ze względu na znaczenie wyniku cytologii, powinien on charak-
teryzować się niskim odsetkiem wyników fałszywie ujemnych, 
akceptowalną czułością i swoistością rozpoznawania zmian zło-
śliwych oraz wysoką ujemną wartością predykcyjną [5]. Zgodnie 
z literaturą czułość BAC tarczycy waha się od 65% do 99%, nato-
miast swoistość od 72% do 100% [5, 6, 7]. Na powyższe parametry 
BAC wpływa sprawność operatora, trudności diagnostyczne oraz 
klasyfikacja podejrzanej zmiany [8, 9]. W naszym badaniu zmiany 
określone jako „podejrzane” w cytologii zaliczyliśmy do kategorii 
zmian złośliwych na potrzeby analizy statystycznej, gdyż oba ro-
dzaje zmian wymagają leczenia operacyjnego.

Obecnie biopsję tarczycy wykonuje się głównie ze względu na 
stwierdzane guzki tarczycy. BAC uważa się za złoty standard 
wstępnej diagnostyki, który doprowadził do zmniejszenia licz-
by wykonywanych operacji i zwiększył odsetek wykrywalności 
zmian złośliwych [10]. Wynik BAC opiera się na charakterystyce 
cytologicznej preparatu. Jednakże uznaje się, że od 10% do 20% 

tab. iii.  Rozkład raków tarczycy.

Wynik cytoloGii 
WG klaSyFikacji betheSda

hiStoPatoloGia zMiany

rak brodaWkoWaty rak PęcherzykoWy rak rdzeniaSty rak anaPlaStyczny inne raki

I 7 1 - - 1

II 44 13 1 - 4

III 6 3 2 - 2

IV 12 11 1 - 6

V 102 16 8 - 2

VI 25 7 3 8 2

Łącznie z 1262 przypadków 196 (15,8%) 51 (4,0%) 15 (0,9%) 8 (0,6%) 17 (1,3%)

% odsetkowy udział
ŁĄCZNA LICZBA RAKÓW = 287

68,3% 17,8% 5,2% 2,8% 5,9%
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Obiektywnie patrząc, BAC może stanowić wiarygodne narzędzie 
do wykrywania zmian złośliwych tarczycy.

Według autorów ciężko ocenić rzeczywisty odsetek wyników 
fałszywie ujemnych, ponieważ jedynie około 10% pacjentów ze 
zmianami łagodnymi w cytologii jest poddawanych leczeniu ope-
racyjnemu [5, 6]. W naszym badaniu odsetek wyników fałszywie 
ujemnych wynosił 39,72% i był wyższy w porównaniu do innych 
badań. Może to wynikać z ograniczeń BAC w dokładnym rozpo-
znawaniu zmian pęcherzykowych, obecności raka brodawkowa-
tego pechęrzykowego tarczycy (cystic papillary thyroid carcino-
ma, CPTC) lub mikroraka brodawkowatego [5]. Odsetek wyników 
fałszywie dodatnich w literaturze waha się od 6% do 8% [10, 27, 
28]. W naszym badaniu był on wyjątkowo niski (1,95%) i porów-
nywalny do wyników Chetna Sharma (1,9%) [5].

Może to wynikać z obecności cech charakterystycznych dla raka 
brodawkowatego nawet w łagodnych zmianach, takich jak: wole 
gruczolakowate, zapalenie tarczycy, wole guzkowe lub guz pęche-
rzykowy [5, 30]. Obserwowaliśmy nadrozpoznawalność raka tar-
czycy w 19 przypadkach (grupy V i VI wg Bethesda). 

Niestety, obserwuje się wzrost liczby operacji przeprowadzanych w 
wyniku nadrozpoznawalności zmian złośliwych. Pacjenci poddawani 
niepotrzebnemu leczeniu narażeni są na powikłania pooperacyjne 
np. trwałą niedoczynność tarczycy, porażenie strun głosowych oraz 
powikłania śródoperacyjne. Ponadto tacy pacjenci wymagają suple-
mentacji hormonów tarczycy do końca życia oraz regularnej kontroli 
endokrynologa i chirurga. Wzrastająca nadrozpoznawalność raka 
tarczycy już teraz stanowi poważny problem zdrowia publicznego.

WnioSki

BAC jest metodą bezpieczną, prostą, szybką i tanią. Może być 
sprawnie wykonana bez użycia znieczulenia w warunkach am-
bulatoryjnych. Jednakże wymaga ona właściwej interpretacji ze 
strony patomorfologa.

W naszym badaniu oceniliśmy skuteczność BAC poprzez ana-
lizę zbieżności opisu cytologii z pooperacyjnym rozpoznaniem 
histologicznym.

Cytologia BAC stanowi skuteczne narzędzie do różnicowania zmian 
łagodnych i złośliwych z dokładnością równą 89,46%. Główny pro-
blem diagnostyczny stanowi różnicowanie zmian łagodnych, ta-
kich jak gruczolak pęcherzykowy i wole, od zmian złośliwych w 
tym raka pęcherzykowego i typ pęcherzykowy raka brodawkowa-
tego. Kolejny problem stanowi mikrorak brodawkowaty, zwykle 
niewykrywalny w badaniu przedmiotowym, który rozpoznaje się 
przypadkowo w badaniu histopatologicznym tarczycy usuniętej z 

W naszym badaniu spośród 1070 zmian łagodnych (84,9%) w BAC 
najczęstszą zmianę stanowiło wole koloidowe. Spośród zmian zło-
śliwych najczęstszy był rak brodawkowaty ‒ stwierdzany w 147 
przypadkach (76,0%), rzadziej rak pęcherzykowy (31 przypadków, 
16,1%). Wzrost zapadalności na raka tarczycy wynika głównie ze 
wzrostu zapadalności na raka brodawkowatego. Stanowi on od 
75% do 85% wszystkich raków tarczycy i stwierdza się go częściej 
u młodych kobiet [24]. 

Spośród 1070 zmian łagodnych w BAC w 114 przypadkach (10,6%) 
rozpoznano zmiany złośliwe w badaniu histopatologicznym. Spo-
śród 49 zmian złośliwych w cytologii, w 4 przypadkach (8,2%) osta-
tecznie rozpoznano zmiany łagodne. Wreszcie, spośród 143 zmian 
podejrzanych w 128 przypadkach (89,5%) rozpoznanie potwier-
dziło się w histopatologii. W naszym badaniu większość wyników 
fałszywie ujemnych dotyczyła nieprawidłowo rozpoznanego raka 
brodawkowatego ze zmianą torbielowatą oraz mikroraka brodaw-
kowatego w otoczeniu wola gruczolakowatego.

Zmiany łagodne stanowiły 77,3% rozpoznań histologicznych (975 
przypadków). Najczęstszym rodzajem nowotworu złośliwego tar-
czycy był rak brodawkowaty (196 przypadków, 68,3% wszystkich 
raków), następnie rak pęcherzykowy (51 przypadków, 17,7%), rak 
rdzeniasty (15 przypadków, 5,2%), rak anaplastyczny (8 przypad-
ków, 2,5%) i inne (17 przypadków, 5,9%).

Spośród 1262 chorych z guzem szyi, który zostali poddani lecze-
niu operacyjnemu, w 1129 przypadkach wykazano dodatnią ko-
relację między wynikiem cytologii i badania histopatologicznego. 
Jednak w 133 przypadkach wyniki był rozbieżne. Dokładność dia-
gnostyczna BAC w naszym badaniu wyniosła 89,46%. W badaniu 
histopatologicznym najczęściej rozpoznawano zmiany łagodne 
(975 przypadków, 77,3%) [Tab. II].

Czułość BAC wyniosła 60,28%, a swoistość 98,05%. Wskazuje to, 
że rozpoznawalność zmian złośliwych w BAC w naszym badaniu 
kształtowała się na poziomie średnim, aczkolwiek zadowalającym. 
W badaniach innych autorów opisywano czułość na poziomie 55,3% 
[25]. Podobną czułość, rzędu 61,53%, stwierdzili Musani M.A. i 
wsp. [26]. Niższa czułość podawana w literaturze może wynikać 
ze zróżnicowania operatorów, niewielkich grup badanych, przy-
jętej klasyfikacji zmian podejrzanych i trudnych diagnostycznie w 
BAC [25]. W podobnych do naszego badaniach, swoistość zawie-
rała się w zakresie 74,9‒96% [5].

Dodatnia wartość predykcyjna w naszym badaniu wyniosła 90,1%, 
przy czym w innych badaniach zawierała się w zakresie 85,7‒98,6% 
[5, 9, 27, 28]. Dokładność BAC w rozpoznawaniu zmian złośliwych 
w naszym badaniu wyniosła 89,46%. Dokładność w innych bada-
niach zawierała się w zakresie od 83,6% do 93,6%, co jest zgodne 
z naszymi wynikami [5, 9, 28, 29].

tab. iV.  Zbieżność badania cytologicznego i histopatologicznego dla wszystkich przypadków.

rozPoznanie cytoloGiczne rozPoznanie hiStoPatoloGiczne dySkordoWe PrzyPadki

Zmiana łagodna 1070 956 PD + 15 przypadków zmian podejrzanych 114 FU

Podejrzenie złośliwości 143 - 15 FD

Zmiana złośliwa 49 128* + 45 = 173 PD 4 FD

PD – wynik prawdziwie dodatni; FU – wynik fałszywie ujemny; PD – wynik prawdziwie dodatni; FD – wynik fałszywie dodatni.
*przypadki zmian podejrzanych
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powodu zmian łagodnych. Ze względu na niewielkie rozmiary mi-
kroraki łatwo przeoczyć w BAC. Niemniej, ponieważ BAC uważa 

się za badanie przesiewowe, należy zwrócić szczególną uwagę na 
zmniejszenie liczby rozpoznań fałszywie ujemnych.
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