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Nummer 1…

Hamna helst inte där!



Bakgrund tyroideaknöl

• Palpabla tyroideaknölar hos 5% av befolkningen i USA
• Vid ultraljud: >50% av äldre än 65 år
• 5-15% maligna
• Antal diagnostiserade tyroideacancrar ökat kraftigt, mycket 

pga ökad bilddiagnostik
• Mortalitet oförändrad och låg – vi överdiagnostiserar mindre 

papillära tyroideacancrar
• Viktigt med noggrannhet vid utredning och uppföljning



Malmömodellen

• Anamnes och palpation
• Bedöm indikation för ultraljud – alla sköldkörtelpatienter ska 

inte genomgå ultraljud, ökar antal incidentalom
• Knöl på ultraljud: bedöm enligt EU-TIRADS 

(röntgenavdelning använder samma klassifikation)
• Bedöm indikation för FNA: diskussion på ultraljudsmöte
• FNA ultraljudslett
• Vid Bethesda I eller III, riskbedömning



Bedömning av patient med tyroideaknöl

• Anamnes
• Ultraljudsutseende
• TSH värde
• Utseende på tyroideascint
• FDG-PET-upptag
• FNA



Anamnes

• Ålder och kön (<20 och >60 år, män högre cancerrisk)
• Hereditet för tyroideacancer
• MEN2 & andra syndrom
• Övrig canceranamnes
• Tidigare strålning på halsen
• Allvarliga symtom: snabb tillväxt, heshet
• Övrig morbiditet och förväntad överlevnad



Riskstratifiering med ultraljud 
EU-TIRADS



EU-TIRADS & FNA

* Misstänkta lymfkörtlar = EU-TIRADS 5



TSH och risk för tyroideacancer

• Sänkt TSH indikerar en benign knöl (om det bara finns en 
knöl och man har uteslutit samtidig Graves sjd)

• Högt TSH eller TSH i högre delen av normalområdet innebär 
högre risk för cancer



Tyroideascint

• Varma noduli är oftast benigna
• Kalla noduli kan vara cancer (5-10%) men även t ex cysta

Amboss.com



FDG-PET tyroideaincidentalom

• Incidens 2%
• Cancerprevalens 35-40% (bias: andra cancersjd hos dessa 

pat)
• ATA 2015: FNA vid bekräftad knöl >1 cm



FNA för cancerdiagnos

• Sensitivitet 54-90%
• Specificitet 60-98%
• Ofta behov av att upprepa us
• Ska göras ultraljudslett
• Sensitivitet och specificitet förbättras 
när ultraljud och FNA vägs samman



Bethesda klassifikation (2017)
=The Bethesda System for Reporting Thyroid Cytopathology 
(TBSRTC)



Bethesda I: bakgrund
• ‘‘nondiagnostic’’ 
• Pga blodkontamination, förstört prov, otilläräcklig mängd

follikulära celler, cystvätska – orsaken och korrelation med 
ultraljud viktig! Läs hela svaret.

• Krävs minst sex grupper av benigna folikulära celler, minst
10 celler i varje grupp (fragment av en follikel) – lägre antal
diskuteras

• Förekomst av kolloid stödjer benign diagnos
• Låg malignitetsrisk – cancrar är generellt cellrika



Bethesda III: bakgrund
• ”atypi av oklar signifikans”/ ”follikulär lesion av oklar signifikans”
• Frekvens 3-18%
• varierar mellan labb (pga olika population, praxis, erfarenhet). Hög 

diskordans mellan patologer.
• mål <7-10%

• Malignitetsrisk 6-30% 
• 3/4 slutligen genomgår kirurgi, 3/4 av dessa i önödan
• Utmaning: att inte missa cancer och samtidigt undvika onödiga 

kirurgier



Bethesda III subklassifikation 2017

1. Cytologic atypia  
2. Architectural atypia
3. Cytologic and architectural atypia
4. Hürthle cell AUS/FLUS. 
5. Atypia, not otherwise specified

“Cytologic" högre malignitetsrisk (Gan 2017, Johnson 2019, 
Deftereos 2020, Glass 2021)



Sammanfattning Malmö FNA

• N=55
• Bethesda 1: 42%
• Bethesda 2: 29%
• Bethesda 3: 29%
• Bethesda 4: 0%
• Bethesda 5: 2%
• Bethesda 6: 0%

Försiktig patolog?



Nu har vi hamnat där…



Bethesda I eller III: nästa steg

1. Upprepa FNP
2. Tyroideascintigrafi
3. Kirurgi
4. Ultraljudsuppföljning
5. Mellannålsbiopsi
6. Elastografi
7. Molekylär diagnostik
8. FDG-PET/CT



1. Upprepad FNA

• Rekommenderas av ATA 2015, görs i allra flesta fall
• Ca 2/3 av Bethesda III reklassificeras till II, IV-VI
• Om återigen misstanke om Bethesda III: sambedömning 

med en annan patolog



2. Tyroideascintigrafi

• Varma noduli: 5–10% av palpabla noduli, 20% i områden 
med jodbrist

• Indikation: vid sänkt TSH eller TSH i nedre delen av 
normalområdet (0,5-1,5 mIE/L, speciellt vid jodbrist (Gharib, 
2016; Giovanella 2019))

• Vid högt upptag motsvarande knölen och låg misstanke på 
ultraljud kan patienten avslutas utan FNA



3. Kirurgi

• Oftast efter 2 st Bethesda III
• Ibland redan vid första Bethesda III: anamnes, suspekt ulj-

utseende, PET-incidentalom, orolig patient
• Oftast diagnostisk hemityroidektomi



4. Ultraljudsuppföljning

• Bethesda I x 2 eller III och låg malignitetsmisstanke på ulj
• Kort förväntad livslängd
• Förekomst av annan allvarligare diagnos
• Patientens önskemål



5. Elastografi

• Mäter elasticitet i parenkymet och knölen (”stiffness”)
• Resulterar i en karta, elastogram
• Hårda knölar (låg eller ingen elasticitet) är 

malignitetssuspekta
• Högre sensitivitet och specificitet jämfört med vanligt 

ultraljud
• Rekommenderas som komplement



6. Molekylär diagnostik

• Papillär tyroideacancer: mutationer i BRAF, RET/PTC, RAS
• Follikulär tyroideacancer: mutationer i RAS, PAX8/PPARγ
• BRAF V600E mest specifika single mutation analys, alla 

tumörer med BRAF V600E bedöms vara maligna
• Nackdelar: dyrt, långtidsdata saknas



Molekylär diagnostik för Bethesda III
• Analys av en mutation BRAF V600E: hög specificitet, låg

sensitivitet
• Analys av utvalda mutationer
• Avancerade mutationsanalyser: (ThyroSeq, Afirma Genomic 

Sequencing Classifier): hög sensitivitet och specificitet
• Gene Expression Classifier (GEC)
• miRNA analyser (ThyGeNEXT + ThyraMIR), hög sensitivitet 

och specificitet
• Immunocytokemi (galactin-3): hög specificitet, låg

sensitivitet



7. Mellannålsbiopsi

• Används i Asien, nämns i ATA 2015
• 18 gauge nål (vs 23 gauge nål för FNA)
• Lägre andel inkonklusiva svar
• Komplikationsrisk lik FNA (0-4,1%)



Mellannålsbiopsi vid Bethesda III

Lägre andel Bethesda I & III

Lägre antal onödiga diagnostiska kirurgier

Joo, Thyroid 2021



8. FDG-PET/CT

• Rekommenderas ej i ATA 2015
• Metalanalys (Castellana 2019): sensitivitet 74%, specificitet

58%, PPV 34%, NPV 74% 
• RCT (de Koster 2022): PET+ulj vs diagnostisk kirurgi, 29 mån
• sensitivitet 90%, specificitet 50%, NPV 96,2% (~ Bethesda II)
• reducerar antal onödiga kirurgier för benigna knölar med 40%

• Kostnadseffektiv jämfört med kirugi eller molekylär 
diagnostik (Vriens 2014)



Fall



Fall Sandra 22 år

• Frisk kvinna
• Kände sig svullen på halsen sommaren 2020. Tyroidea

palperades diffust förstorad på VC. 
• Ulj via röntgen med lätt förstorad tyroidea bilateralt och en 

liten knöl på max 0,4 cm EU-TIRADS 4, ingen indikation för 
FNA. 

• Skulle höra av sig vid ökade besvär.



Fall Sandra 22 år

• Januari 2022 ökat obehag på halsen
• Knölen växt marginellt från 0,4 till 0,5 cm mellan juli 2020 

och mars 2022
• Beskrivs som EU-TIRADS 5 med uttalat hypoekogenicitet, 

oregelbundna kanter, misstänkta mikroförkalkningar, ökat 
centralt Dopplerflöde

• TSH 1,1, fT4 22, f T3 , inga antikroppar
• FNA via rtg med Bethesda I



Fall Sandra 22 år

• Ulj på endokrinmottagning med en knöl max 0,7 cm, 
hypoekogen, spetsiga kanter, intranodulärt Dopplerflöde. 
Inga mikroförkalkningar. EU-TIRADS 5



Fall Sandra 22 år

• Nästa steg?

• Tyroideacintigrafi?

• FNA nr 2?

• Följa med ultraljud tills över 1 cm?



Fall Yasmin 24 år

• Frisk kvinna
• Knöl höger lob 2,2 x 2,2 x 2,8 cm EU-TIRADS 3 som 

upptäcktes under en graviditet



Fall Yasmin 24 år

• FNA nr 1 Bethesda III
• FNA nr 2 Bethesda II

• Nästa steg?

• Beningt utseende på ulj med en del cystiska partier. Ingen tillväxt.
• Avslutas.



Fall Barbro  99 år

• FF, yrsel, cervikal dystoni, glaukom, hypotyres efter 
strumaoperation av höger lob i ungdomen

• På CT angio accidentellt upptäckt förstorad vänster lob
• Ulj: tyroidearest höger och knöl vänster lob EU-TIRADS 3



Fall Barbro 99 år

• FNA nr 1 Bethesda III
• FNA nr 2 Bethesda III

• Nästa steg?

• Pga ålder och patientens önskemål beslut om ulj-uppföljning
• 1 år senare oförändrad ultraljudsbild och välmående patient



Fall Younes 68 år

• Inlagd på IVA med svår covid-19 med multiorgansvikt 
• Accidentellt upptäckt B-cellslymfom
• På PET-CT ökat upptag i bl a vänster tyroidealob
• Ulj med knöl vänster 1,4 x 1,4 x 2 cm EU-TIRADS 3



Fall Younes 68 år

• FNA nr 1 med Bethesda III
• PET-positivitet: malignitetsrisk 35-40%
• Patienten vägrar fler FNA eller operation
• Beslut om ulj-upplföljning



Fall Younes 68 år

• 1 år senare miskad storlek till 1,4 x 1,6 x 1,9 cm, beningt
utseende, EU-TIRADS 3. Uppfyller ej kriterier för FNP.

• Beslut om nytt ultraljud om 12-18 månader



Sammanfattning

• Risk för malignitet utifrån anamnesen
• Risk för malignitet utifrån ultraljudsbilden
• Risk för malignitet utifrån cytologin – läs hela svaret och lär 

känna din patolog
• Risk att avlida i tyroideacancer utifrån ålder och komorbiditet
• Patientens önskemål



TACK för uppmärksamhet!


