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Virtsan sytologisen näytteen uusi luokitus
Arvoisa asiakas,
SYNLAB Finland siirtyy käyttämään virtsan sytologisten näytteiden vastaamisessa ns. Pariisin
luokitusta. Luokituksen peruslähtökohtana on vastata kysymykseen onko näytteessä viitettä /
löydöstä korkea-asteisesta uroteelikasvaimesta. Luokituksen jälkeen ns. Papa-luokkia ei enää
anneta. Vastauksiin tulee ns. Pariisin luokitusjärjestelmän (TPS) mukainen ryhmä ja sen mukaan
mahdollisesti suositus. Ei-diagnostinen ja negatiivinen näyte ei vaadi lausuntoa, muissa ryhmissä
annetaan kuvaileva lausunto.
Jos näytteessä on hematuriaa, tulehdusta (bakteereita, sientä), munuaislieriöitä tai tubulussoluja,
mainitaan tämä lausunnossa.

Uusi luokitus astuu voimaan 1.1.2018

Pariisin luokitus:

Ei-diagnostinen näyte = liian niukka
Negatiivinen näyte = normaali löydös
Atyyppisia uroteelisoluja
Korkean asteen uroteelikarsinooman epäily
Korkean asteen uroteelikarsinooma
Matalan asteen uroteelineoplasia
Muu maligni kasvain

Suositus vaihtoehdot:

Uusi näyte
Seuranta kliinikon harkinnan mukaan
Intensiivinen seuranta, kystoskopia, histologinen näyte
Lisätutkimukset (FISH)
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Pariisin luokituksessa käytettävät kriteerit ja suositukset ja diagnoosit:

TPS ryhmä

Ryhmäkuvaus

Toimenpidesuositus

Sytologinen
diagnoosi

Ei-diagnostinen näyte

Vähemmän kuin 2

(Nondiagnostic/unsatisfactory)

uroteelisolua 10

material for

vierekkäisessä HPF-

diagnosis

Uusi näyte

Insufficient

kentässä
Jos poikkeavia soluja
vähänkin, näyte on
edustava
Negatiivinen näyte

Ei HGUC-soluja

(Seuranta

Negative for

(Negative for high grade

Ei sulje pois LGUN-

kliinikon

high grade

urothelial carcinoma NHGUC)

leesiota

harkinnan

urothelial

Soluryhmät jotka eivät

mukaan)

carcinoma

Uusi näyte

Atypical

sisällä sellaisia soluja
kuin atyyppisissa
kategorioissa
Atyyppisia uroteelisoluja

Korkea tuma-

(Atypical urothelial cells =

sytoplasma –suhde

AUC)

(vähintään 0,5) ja yksi

urothelial cells

seuraavista
muutoksista:
Hyperkromasia
Epäsäännöllinen
tumakalvo
Karkea kokkaroitunut
kromatiini
Korkea-asteisen

Korkea tuma-

Intensiivinen

Suspicious for

uroteelikarsinooman epäily

sytoplasma –suhde

seuranta,

high-grade

(Suspicious for high grade

(vähintään 0,5-0,7)

kystoskopia,

urothelial

urothelial carcinoma HGUC)

Kohtalainen tai vahva

histologinen

carcinoma

hyperkromasia

näyte
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Toinen seuraavista
piirteistä:
Huomattavan
epäsäännöllinen
tumakalvo
Karkea kokkaroitunut
kromatiini
Yksikin tällainen solu
riittää diagnoosiin
Korkea-asteinen

Korkea tuma-

Intensiivinen

Cytologic high-

uroteelikarsinooma

sytoplasma –suhde

seuranta,

grade urothelial

(High grade urothelial

(vähintään 0,7)

kystoskopia,

carcinoma

carcinoma HGUC)

Kohtalainen tai vahva

histologinen

hyperkromasia

näyte

Huomattavan
epäsäännöllinen
tumakalvo
Karkea kokkaroitunut
kromatiini
Muutokset vähintään 5
solussa
Matala-asteinen

Harvoin kyseeseen

Intensiivinen

Cytologic low-

uroteelineoplasia

tuleva kategoria

seuranta,

grade urothelial

(Low grade urothelial

Fibrovaskulaarisen

kystoskopia

neoplasia

neoplasm LGUN)

ytimen sisältävä papilla

ja

on varma merkki tästä

histologinen

kategoriasta

näyte

Muu maligni kasvain

Ei-uroteliaaliset

Intensiivinen

Tumor cells,

(Other: primary and

kasvaimet

seuranta,

malignant

secondary malignancies and

Primaarinen

kystoskopia,

miscellaneous lesions)

levyepiteelikarsinooma,

histologinen

adenokarsinooma,

näyte
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pienisoluinen
karsinooma
Metastaasit ja suoraan
rakkoon invasoivat
kasvaimet
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