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Sammanfattning

Bakgrund: Vid  misstankte  om  tyreoideacancer  utförs  ultraljudsundersökning  och  finnålsaspi-

rationscytologi (FNAC). Kan klassifikationssystem för ultraljuds- (EU-TIRADS) och cytologibild

(Bethesda) prediktera malignitet och därmed förbättra utredningsgången? Är EU-TIRADS hand-

läggningsmall för när FNAC ska utföras användbar?

Metod: Retrospektiv journalgenomgång av patienter som genomgått tyreoidektomi vid Akademiska

sjukhuset,  Uppsala  mellan  2015-2017 där  både  ultraljud  och FNAC utförts  av  en  förändring  i

tyreoidea.  Inhämtande av  Bethesda-kategori  från  cytologiutlåtanden och PAD-svar  från  journal.

Retrospektiv klassifikation av ultraljudsbeskrivning från journal enligt EU-TIRADS.  

Resultat: 135 patienter inkluderades. Av dessa hade 29 malignitet i undersökt förändring (21,5%).

Slutsats: Både Bethesda och EU-TIRADS korrelerar postivt med malignitet. EU-TIRADS hand-

läggningsmall hade missat att provta 3 maligna förändringar (samtliga follikulär tyreoideacancer,

EU-TIRADS 3 och 4). Det är möjligt att FNAC inte behövs för förändringar med EU-TIRADS-

kategori 5 med två eller fler maligna egenskaper då risken för malignitet är hög. Kombinationen

EU-TIRADS och Bethesda  är  en  möjlig  strategi  för  val  av  kirurgi  men  större  studier  behövs.

Studien begränsas av en liten population och få maligna förändringar.

Abstract

When  thyroid  cancer  is  suspected,  ultrasound  examination  and  fine-needle  aspiration  cytology

(FNA) are performed in accordance with the Swedish national guidelines. Can the use of classifi-

cation systems for  ultrasound (EU-TIRADS) and FNA (Bethesda)  predict  malignancy and thus

guide treatment? Is the FNA decision-making algorithm provided in EU-TIRADS useful?

135 patients who underwent thyroidectomy at Uppsala University Hospital between 2015-

2017 who had a nodule preoperatively examined with FNA and ultrasound were included. Cytology

and pathology reports were obtained and retrospective classification of ultrasound descriptions in

charts with EU-TIRADS was performed.

A total  of  29 patients  had a  malignant  nodule  (21.5%).  Both higher  Bethesda and EU-

TIRADS grade predict malignancy. The EU-TIRADS FNA decision-making algorithm would have

missed 3 malignant nodules (all follicular thyroid cancer, EU-TIRADS 3 or 4). Not performing

FNA in EU-TIRADS 5 nodules with two or more malignant criteria could be considered due to the

high risk of malignancy. The combination of EU-TIRADS and Bethesda is a potential strategy for

surgery decision-making. The study is limited by a low number of patients and malignancies.
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Populärvetenskaplig sammanfattning

Sköldkörteln (tyreoidea) är ett fjärilsformat organ som sitter nedanför adamsäpplet, framför luft-

strupen.  Den  har  en  viktig  roll  i  att  reglera  kroppens  ämnesomsättning.  Sköldkörtelcancer

(tyreoideacancer) upptäcks oftast genom att patienten själv lägger märke till en ”knöl på halsen”.

För att utreda om en förändring i sköldkörteln är cancer görs en ultraljudsundersökning, där

man tittar efter tecken på att förändringen är malign (elakartad). Det tas även cellprov från föränd-

ringen, genom att läkaren sticker in en tunn nål i förändringen och suger ut celler från den. Dessa

celler undersöks sedan i mikroskop efter tecken på att de är maligna (canceromvandlade). Utifrån

resultatet från dessa två undersökningar bedömer läkarna om risken för cancer är så hög att föränd-

ringen måste tas bort med kirurgi.

För att läkare lättare ska kunna kommunicera resultatet av undersökningarna till varandra

har olika klassifikationssystem utvecklats. För ultraljud finns ett system som heter EU-TIRADS, där

förändringar graderas mellan 2 (godartad) till 5 (hög risk för cancer). För cellprov finns systemet

Bethesda, där provet graderas mellan 2 (innehåller bara normala celler) till 6 (innehåller maligna

celler) efter hur avvikande cellerna ser ut. I Sverige används redan Bethesda rutinmässigt, men inte

EU-TIRADS.

I denna studie har man i efterhand tittat på patienter som genomgått sköldkörteloperation på

grund av en förändring i sköldkörteln efter att ultraljud och cellprov utförts, för att se om dessa två

klassifikationssystem kan förbättra handläggningen. Man fann att om EU-TIRADS används för att

bestämma vilka förändringar man ska ta cellprov från, riskerar man att missa en viss typ av cancer

som kallas follikulär tyreoideacancer. När man ska bedöma om kirurgi behövs, verkar det som att

om man tar hänsyn till både EU-TIRADS och Bethesda kan underlätta i att välja rätt operationstyp

för förändringen. Eftersom studien är liten behövs större studier för att bekräfta om så är fallet eller

ej.
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Bakgrund

Om tyreoideacancer

År 2016 diagnosticerades i Sverige 511 kvinnor och 182 män med tyreoideacancer och incidensen

ökar (1, 2). För tyreoideacancer som grupp ses femårsöverlevnad på 90% för kvinnor och 82% för

män i Sverige (3).

Tyreoideacancer indelas i fem huvudtyper baserat på ursprungscell samt efter differentier-

ingsgrad.  Fyra  utgår  från  de  follikulära  cellerna:  papillär,  follikulär,  lågt  differentierad  samt

anaplastisk tyreoideacancer.  Papillär tyreoideacancer är högt differentierad och är den vanligaste

formen  av  tyreoideacancer  med  en  generellt  god  prognos,  medan  den  ovanliga  och  extremt

aggressiva  formen  anaplastisk  tyreoideacancer  är  mycket  lågt  differentierad  och  har  en  dålig

prognos. Den femte typen, medullär tyreoideacancer, uppstår från de neuroendokrina C-cellerna (4).

Medullär tyreoideacancer utvecklas hos 70-100% av personer med de ärftliga tillstånden multipel

endokrin neoplasi (MEN) typ 2A och 2B (5) men är i övrigt ovanlig.

Utredning av förändringar i tyreoidea, standardiserat vårdförlopp

Förändringar i tyreoidea upptäcks ofta av patienten själv, som då söker på grund av en nytillkom-

men eller växande ”knöl på halsen”. Det förekommer även att förändringar i tyreoidea upptäcks

som bifynd vid radiologisk bildundersökning av annan orsak, samt att patienter söker för lokala

symtom som exempelvis heshet.

Det finns ett nationellt vårdprogram för tyreoideacancer som senast uppdaterades 2017 (6)

och sedan 2016 finns även ett standardiserat vårdförlopp (SVF), se figur 1 (7). Om en förändring i

tyreoidea misstänks kunna vara tyreoideacancer utförs först ultraljudsundersökning och finnålsaspi-

rationscytologi. Om dessa två undersökningar ger välgrundad misstanke om malignitet startas SVF

och remiss skickas till endokrinkirurgisk specialistmottagning som bedömer fallet. Upprepad ultra-

ljudsundersökning och/eller cytologisk provtagning kan bli aktuella i oklara fall.

Finnålsaspirationscytologi för bedömning av tyreoideanoduli

För  finnålsaspirationscytologi  (FNAC)  från  tyreoidea  används  klassifikationssystemet  Bethesda

som började utvecklas 2007. Cytologibilden indelas i sex diagnostiska kategorier (1-6), där 1 an-

vänds vid icke-diagnostiskt utbyte, 2 är benignt, 6 är malignt och kategorierna 3-5 används vid

varierande grad av atypi, se tabell  1 nedan. Varje kategori har en associerad malignitetsrisk och

handläggningsrekommendation  (8).  En  metaanalys  från  2012  undersökte  korrelation  mellan
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Bethesda-grad och malignitet  i  fall  där kirurgi utfördes och beräknade systemets sensitivitet  till

97,2% (kategorierna 3-6) och specificitet till 50,7% (9).

Enligt det nationella vårdprogrammet för tyreoideacancer ska Bethesda användas i cytolog-

iska utlåtanden vid FNAC från tyreoidea. Vidare anges att patienter som remitteras till specialist-

vård där FNAC utförts med Bethesda ≥ 4 ska erbjudas tid inom 10 dagar på specialistmottagning

(6). I övrigt används inte Bethesda-klassifikationen för att bestämma handläggning i det nationella

vårdprogrammet i dagsläget.
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Figur 1: Utredning och standardiserat vårdförlopp (SVF) vid misstanke

om tyreoideacancer.  Förenkling  av  figur  från  Sköldkörtelcancer:  Be-

skrivning av standardiserat  vårdförlopp (7).  MDK = multidisciplinär

konferens.



Tabell 1: Bethesda-klassificeringar med bedömning, associerad malignitetsrisk, andel maligna vid

kirurgi (enligt metaanalys av Bongiovanni et al 2012 (9)) samt behandlingsrekommendation.

Bethesda Bedömning Mal. risk Andel maligna
vid kirurgi

Behandlings-
rekommendation

1 icke-diagnostiskt 1-4% 16,8% Upprepa FNAC

2 benignt 0-3% 3,7% Klinisk uppföljning

3 atypi/follikulär lesion av 
oklar signifikans

~5-15% 15,9% Upprepa FNAC

4 (misstanke om)
follikulär neoplasi

15-30% 26,1% Hemityreoidektomi

5 misstanke om malignitet 60-75% 75,2% Total tyreoidektomi eller 
hemityreoidektomi

6 malignt 97-99% 98,6% Total tyreoidektomi

Ultraljud för bedömning av tyreoideanoduli

Vid bildundersökning av förändringar i tyreoidea är ultraljud första val av metod då tyreoidea är ett

ytligt organ, enkelt att visualisera och metoden inte använder joniserande strålning. Det finns flera

egenskaper hos noduli som visats kunna prediktera att en nodulus är malign. Fyra sådana maligna

egenskaper är:

● högre-än-bred (”taller-than-wide”; att den anteroposteriora diametern är längre än den trans-

versala),

● förekomst  av  interna  förkalkningar/mikroförkalkningar  (starkt  hyperekogena/vita  prickar

utan kometsvansartefakt),

● infiltrativa kanter/oregelbundna kanter,

● hypoekogenicitet (mörkare än omgivande normal tyreoideavävnad).

Ett exempel med en nodulus som har samtliga fyra egenskaper visas i figur 2 och i tabell 2

redovisas sensitivitet och specificitet från två metaanalyser för dessa fyra egenskaper. Brito 2014 in-

kluderade 31 studier (totalt  18 888 noduli)  där antingen histopatologisk diagnostik efter kirurgi

genomfördes eller i förväg definierade alternativa diagnostiska metoder utfördes för att säkerställa

att icke-resekterade noduli var benigna (10). Remonti 2015 inkluderade 52 studier (12 786 noduli)

där kirurgi och histopatologisk diagnostik utfördes för samtliga noduli (11).
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Tabell 2: Sensitivitet och specificitet för fyra maligna egenskaper på ultraljud från metaanalyser av

Brito 2014 (10) och Remonti 2015 (11). (B) = undersökt av Brito, (R) = undersökt av Remonti.

Brito Remonti

Högre-än-bred

sensitivitet 53% 26,7%

specificitet 93% 96,6%

Interna förkalkningar (B)
Mikroförkalkningar (R)

sensitivitet 54% 39,5%

specificitet 81% 87,8%

Infiltrativa kanter (B)
Oregelbundna kanter (R)

sensitivitet 56% 50,5%

specificitet 79% 83,1%

Hypoekogenicitet

sensitivitet 73% 62,7%

specificitet 56% 62,3%
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Figur  2: Exempel på nodulus med de fyra maligna egenskaper som beskrivits i texten. Vänster:
longitudinalplan med starkt hyperekogena (vita) punkter (mikroförkalkningar). Höger: transversal-
plan med utmätt diameter, där det ses att nodulen är högre-än-bred (anteroposteriora diametern >
transversala).  I  båda  plan  ses  oregelbundna/infiltrativa  kanter  samt  att  nodulen  är  mycket
hypoekogen (mörkade än infrahyoidala musklerna). Bild från EU-TIRADS artikel (12).



Klassifikationssystem för ultraljud av tyreoideanoduli

För att underlätta rapportering av hur noduli ser ut på ultraljud har ett flertal klassifikationssystem

utvecklats, flera med TIRADS (Thyroid Imaging Reporting and Data System) i namnet. Dessa utgår

från utvalda egenskaper som känt kan prediktera malignitet för att kunna klassificera noduli i olika

kategorier  med  associerade  malignitetsrisker.  Vidare  har  systemen  handläggningsmallar  för

finnålsaspirationscytologi, där det rekommenderas för noduli större än en angiven storlek på ultra-

ljud baserat på kategori nodulen tillhör. I dagsläget används inget klassifikationssystem för ultraljud

i det nationella vårdprogrammet. I denna studie används EU-TIRADS, som beskrivs nedan.

EU-TIRADS

Den europeiska tyreoideaföreningen ETA (European Thyroid Association) samlade en internationell

expertpanel för att skapa ett klassifikationsystem för ultraljud att användas för riskbedömning och

som stöd i handläggningen av tyreoideanoduli. Målet var att skapa ett system enklare än de redan

existerande genom att använda så få kriterier som möjligt för att klassificera noduli. Detta resul-

terade i EU-TIRADS som lanserades 2017 (12). EU-TIRADS har fem kategorier, 1 (normal tyreoi-

dea) till 5 (hög risk för malignitet). För associerade malignitetsrisker samt handläggningsmall för

finnålsaspirationscytologi, se tabell 3.

Kategori 2 är rena cystor samt spongiforma noduli (noduli med små cystor som upptar hela

nodulen). Kategori 3 och 4 är icke-cystiska/icke-spongiforma noduli utan maligna egenskaper som

är iso-/hyperekogena (kategori 3) eller hypoekogena (kategori 4). Kategori  5 är noduli som har

minst av följande fyra maligna egenskaper:

● mycket hypoekogen (mörkare än de infrahyoidala musklerna),

● icke-oval form (inklusive högre-än-bred),

● förekomst av mikroförkalkningar,

● oregelbunden kant (förekomst av utskott eller mikrolobuleringar).
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Tabell  3: EU-TIRADS-klassifikation. Utseendekriterier, bedömning, malignitetsrisk och handlägg-

ning (finnålsaspirationscytologi). Den angivna storleken är för nodulens största mått på ultraljud.

Maligna egenskaper för kategori 5 är: mycket hypoekogen (mörkare än de infrahydoiala musk-

lerna),  icke-oval form (inklusive högre-än-bred), förekomst av mikroförkalkningar, oregelbunden

kant (förekomst av utskott eller mikrolobuleringar).

EU-TIRADS 2 3 4 5

Utseende Ren cysta/
spongiform

Isoekogen/
hyperekogen

Hypoekogen Minst 1 malign egenskap

Bedömning Benign Låg risk Medelrisk Hög risk

Malignitetsrisk Nära 0% 2-4% 6-17% 26-87%

FNAC Nej Om ≥ 20 mm Om ≥ 15 mm Om ≥ 10 mm
(uppföljning/FNAC om mindre)

Endast en studie där EU-TIRADS används har publicerats ännu, där man har undersökt samstäm-

mighet mellan flera observatörer för ett antal klassifikationssystem för ultraljud av tyreoideanoduli

(13). Eftersom studien utgår från ultraljudsbilder har den begränsat värde för denna studie, som

utgår från ultraljudsbeskrivningar i journal.

Behandling av tyreoideacancer

Utifrån det nationella vårdprogrammet för tyreoideacancer behandlas tyreoideacancer oavsett typ i

första hand med kirurgisk resektion om möjligt. Hemityreoidektomi kan övervägas vid misstänkt

papillär tyreoideacancer mindre än 10 mm (pT1a) och follikulär tyreoideacancer mindre än 20 mm

(pT1a-b) utan lymfkörtelmetastaser, samt icke-ärftlig medullär tyreoideacancer mindre än 10 mm

(pT1a) utan lymfkörtelmetastaser. I alla övriga fall utförs total tyreoidektomi (6).

Kunskapsluckor

I dagsläget används inget klassifikationssystem för ultraljud i det nationella vårdprogrammet för

tyreoideacancer. Om något klassifikationssystem införs blir det mest sannolikt EU-TIRADS, då det

är utvecklat av den europeiska tyreoideaföreningen (ETA). EU-TIRADS är nytt och inga studier av-

seende dess användbarhet har publicerats ännu. Därför behövs studier för att undersöka huruvida

EU-TIRADS verkligen korrelerar med malignitet samt för att undersöka hur väl dess handlägg-

ningsmall (tabell 3) fångar upp maligna noduli.

För Bethesda finns handläggningsrekommendationer (tabell 1), som dock inte används i det

nationella vårdprogrammet. EU-TIRADS saknar handläggningsrekommendationer efter att finnåls-
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aspirationscytologi utförts. Det är av intresse att se om handläggning utifrån en kombination av EU-

TIRADS och Bethesda leder till bättre behandling än handläggning endast efter Bethesda.

Syfte och frågeställningar

Först vill studien undersöka huruvida:

● högre Bethesda-kategori korrelerar med malignitet.

● högre EU-TIRADS-kategori korrelerar med malignitet.

● Bethesda och EU-TIRADS korrelerar positivt med varandra.

Därefter undersöker studien den handläggningsmall som utvecklats för EU-TIRADS (tabell 3):

● Hade samtliga maligna noduli provtagits om handläggningsmallen hade följts?

● Behöver finnålsaspirationscytologi tas på alla noduli med EU-TIRADS 3?

Till  sist  utgår  studien  från  en  möjlig  behandlingsriktlinje  som  baseras  på  Bethesda  och  EU-

TIRADS. Riktlinjen är att operationstyp väljs utifrån Bethesda- och EU-TIRADS-kategori: hemi-

tyreoidektomi  utförs  vid  Bethesda  4  eller  EU-TIRADS  4  och  total  tyreoidektomi  utförs  vid

Bethesda 5-6 eller EU-TIRADS 5. Utifrån detta antagande vill studien försöka bedöma riktlinjens

användbarhet genom att besvara dessa frågeställningar:

● Tillför finnålsaspirationscytologi något av värde för handläggningen vid EU-TIRADS 4-5?

● Är det av värde att dela in EU-TIRADS 5 i subkategorier efter antalet maligna kriterier?

● För hur många maligna noduli  hade korrekt operationstyp valts om denna riktlinje hade

implementerats och följts?

● Hade  handläggning  enligt  denna  riktlinje  gett  bättre  resultat  än  handläggning  enligt

Bethesdas handläggningsmall?
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Metod

Patienter som genomgått total tyreoidektomi eller hemityreoidektomi oavsett indikation vid Akade-

miska sjukhuset, Uppsala mellan 1 januari 2015 till 23 oktober 2017 togs fram via Skandinaviska

kvalitetsregistret för tyreoidea- och paratyreoideakirurgi (SQRTPA), totalt 326 patienter. 134 sakna-

de cytologi enligt uppgift i registerdata och exkluderades. Tillstånd för inhämtande av journalupp-

gifter erhölls från sjukhuset och för återstående 192 patienter extraherades data om anamnes, be-

skrivning av preoperativ ultraljudsbild, preoperativt cytologiutlåtande och slutligt PAD via journal-

genomgång. Efter detta exkluderades 15 patienter (12 utan ultraljud eller cytologi, 2 lokalrecidiv

efter tidigare operation, 1 där det var oklart om maligniteten var i den undersöka nodulen) samt 42

patienter som saknade en nodulus att klassificera med EU-TIRADS men där beskrivningen av ultra-

ljudsbilden i övrigt bedömdes som benign. Slutligen erhölls 135 patienter.

De preoperativa ultraljuden utfördes av någon av totalt 9 subspecialiserade endokrinkirurger

vid  Akademiska  sjukhuset  för  samtliga  patienter  utom  5  där  det  utfördes  av  läkare  vid

inremitterande sjukhus.  Ultraljudsbeskrivningarna i  journalen klassificerades enligt  EU-TIRADS

med tillägget att underkategorierna 5a-c användes för att markera antalet maligna egenskaper (5a =

en, 5b = två, 5c = tre maligna egenskaper). 6 patienter ansågs ha starkt malignitetsmisstänkt ultra-

ljudsbild men saknade beskriven nodulus att  klassificera och gavs kategorin EU-TIRADS 6. 26

patienter saknade Bethesda-kategori i cytologiutlåtandet och klassificerades baserat på det skriftliga

utlåtandet om cytologibilden.

Arbetet var en kvalitetsuppföljning inom ramen för självständigt arbete på läkarprogrammet

vid Uppsala universitet och krävde därför inget etiktillstånd.

Statistiska analyser

För statistisk analys av samband mellan Bethesda-kategori och malignitet samt EU-TIRADS-kate-

gori och malignitet utfördes Cochran-Armitage trend test, ett test för att avgöra om det finns ett sig-

nifikant linjärt samband mellan en beroende ordinalvariabel (Bethesda-/EU-TIRADS-kategori) och

en oberoende dikotom variabel (malignitet).

För att undersöka samband mellan Bethesda-kategori och EU-TIRADS-kategori användes

Kendalls tau-b-test, ett icke-parametriskt test för att undersöka om monotont samband föreligger

mellan  två  oberoende  ordinalvariabler.  Testet  valdes  då  det  kan  hantera  ties,  till  skillnad  från

exempelvis Spearmans rho-test.
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Samtliga analyser gjordes med R (version 3.4.4) med tilläggen DescTools (version 0.99.24)

och Kendall (version 2.2). De 6 patienter som klassificerades som EU-TIRADS 6 exkluderades vid

alla analyser gällande EU-TIRADS och de 17 med Bethesda 1 för alla gällande Bethesda.
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Resultat

Av de 135 patienterna var 107 kvinnor (79,3%). Medelåldern var 51,8 år. 28 (20,7%) hade en för-

ändring som upptäckts som bifynd vid radiologisk bildundersökning. 4 hade tyreoideamalignitet hos

minst en släkting och ytterligare 3 hade en anamnes som ger misstanke om möjlig hereditet för

cancersjukdomar.

Tabell 4: Anamnestiska data.

Kön 107 kvinnor (79,3%), 28 män (20,7%)

Ålder medel 51,8 (21-82, SD 15,5)

Upptäckt som radiologiskt bifynd 28 (20,7%)

Tidigare egen malignitet 9 (6,7%)

Tidigare tyreoideaopererad 3 (2,2%)

Tyreoideamalignitet hos släkting 4 (3,0%)

Möjlig hereditet för cancersjukdom 3 (2,2%)

Strålexposition 1 (0,7%)

Maligniteter

29 patienter hade malignitet i det nodulus som undersökts med ultraljud och cytologi (21,5%). Av

dessa  hade  14  (48,3%)  lymfkörtelmetastaser  beskrivna  på  ultraljud.  1  patient  med  tyreoidea-

malignitet i släkten samt 2 av patienterna med misstänkt genetisk hereditet för cancersjukdomar

hade malignitet (sammantaget 3 patienter, 10,3% av de maligna fallen). Av de 28 noduli som upp-

täcktes som bifynd vid bildundersökning var 7 maligna (25,0%).

Tabell 5: De maligniteter som upptäckts i nodulus som undersökts samt antalet av dessa som hade

lymfkörtelmetastaser på ultraljud eller där det ej undersöktes.

Diagnos Antal Varav lymfkörtelmetastas på UL Ej undersökt

Papillär TC 21 11 3

Follikulär TC 4 0 2

Lågt differentierad TC 2 2 0

Anaplastisk TC 1 0 1

Medullär TC 1 1 0

29 (21,5%) 14 (48,3% av maligna) 6 (20,6%)
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Korstabeller för Bethesda och EU-TIRADS

I tabellerna nedan redovisas Bethesda- och EU-TIRADS-kategori för samtliga 135 noduli samt 

antalet maligna och antalet maligna med synliga lymfkörtlar på ultraljud.

Tabell 6a: Bethesda och EU-TIRADS. Formatet är ”antal maligna (varav med lymfkörtlar synliga

på ultraljud)/totalt antal”. Mörkgrå bakgrund: samtliga var maligna. Ljusgrå bakgrund: minst en

var malign. Angivna procenttal är procentandelen maligna i raden/kolumnen.

EU 2 EU 3 EU 4 EU 5 EU 6

B 1 6 6 4 1 0/17 0%

B 2 17 23 1(1)/2 3 1(1)/45 2,2%

B 3 4 1/21 2/10 6 2/2 5(0)/43 11,6%

B 4 2 1/4 2(1)/3 3/4 1(1)/1 7(2)/14 50,0%

B 5 8(4)/8 1(1)/1 9(5)/9 100%

B 6 5(4)/5 2(2)/2 7(6)/7 100%

0/29
0%

2(0)/54
3,7%

5(2)/19
26,3%

16(8)/27
59,3%

6(4)/6
100%

29(14)/135

Tabell 6b: Bethesda och EU-TIRADS, med EU-TIRADS 5 uppdelat i 5a-c (en-tre maligna egen-

skaper). Formatet är ”antal maligna (varav med lymfkörtlar synliga på ultraljud)/totalt antal”.

Mörkgrå  bakgrund:  samtliga  var  maligna.  Ljusgrå  bakgrund:  minst  en  var  malign.  Angivna

procenttal är procentandelen maligna i raden/kolumnen.

EU 2 EU 3 EU 4 EU 5a EU 5b EU 5c EU 6

B 1 6 6 4 1 0/17 0%

B 2 17 23 1(1)/2 1 2 1(1)/45 2,2%

B 3 4 1/21 2/10 6 2/2 5(0)/43 11,6%

B 4 2 1/4 2(1)/3 2/2 1/2 1(1)/1 7(2)/14 50,0%

B 5 2(2)/2 4(2)/4 2/2 1(1)/1 9(5)/9 100%

B 6 3(2)/3 1(1)/1 1(1)/1 2(2)/2 7(6)/7 100%

0/29
0%

2(0)/54
3,7%

5(2)/19
26,3%

7(4)/15
46,7%

6(3)/9
66,7%

3(1)/3
100%

6(4)/6
100%

29(14)/135
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Korrelation mellan Bethesda, TIRADS och malignitet

För Bethesda och EU-TIRADS var för sig testades avseende eventuellt positivt linjärt samband med

malignitet  genom  Cochran-Armitage  trend  test.  För  båda  fanns  statistiskt  signifikant  samband

mellan högre kategori och malignitet (p <0,05).

Därefter utfördes Kendalls tau-b-test för att undersöka om det fanns en korrelation mellan högre

Bethesda-kategori  och högre  EU-TIRADS-kategori.  Sådan korrelation  förelåg:  för  EU-TIRADS

med 5 uppdelat i 5a-c τb = 0,51, för EU-TIRADS utan 5 uppdelat τb = 0,51 (för båda p < 0,05).

Storlek och handläggning (finnålsaspirationscytologi) enligt EU-TIRADS

I tabellen nedan visas antalet noduli som det hade tagits finnålsaspirationscytologi ifrån enligt den

handläggningsmall som finns för EU-TIRADS (se tabell 3). 

Tabell 7: Storlek i mm på ultraljud och EU-TIRADS-kategori. Storleken är största angivna mått av-

rundat nedåt till närmsta tal delbart med 5. Formatet är ”antal maligna (varav lymfkörtlar synliga

på ultraljud)/totalt antal”. Ljusgråa celler indikerar att finnålsaspirationscytologi ej utförs enligt

handläggningsmallen för EU-TIRADS.

Storlek 
UL (mm)

EU 2 EU 3 EU 4 EU 5 EU 6 Totalt  EU 5A EU 5B EU 5C

5 1 0/1

10 3 1/4 1/4 5(1)/7 7(1)/18 2(1)/2 2/4 1/1

15 5 1/8 3(2)/3 2(1)/3 6(3)/19 1/2 1(1)/1

20 1 10 4 2(2)/2 2(2)/17 1(1)/1 1(1)/1

25 16 29 1/6 6(3)/12 4(3)/4 11(6)/67 2(1)/7 3(2)/4 1/1

Ej angett 4 3 1 1(1)/3 2(1)/2 3(2)/13 1(1)/3

Totalt 0/29 2(0)/54 5(2)/19 16(8)/27 6(4)/6 29(14)/135 7(3)/15 6(3)/9 3(1)/3

Om handläggning hade utförts enligt mallen hade 46 provtagningar ej utförts (34,1% av alla prov-

tagningar) och 3 maligniteter hade missats (6,5% av de ej utförda provtagningarna; 10,3% av alla

maligna).

● De  två  maligna  med  EU-TIRADS  3  som  hade  missats  är  follikulär  tyreoideacancer

(Bethesda 4, 19 mm i PAD respektive Bethesda 3, 10-20 mm i PAD).

● Den med EU-TIRADS 4 är follikulär tyreoideacancer (Bethesda 3, 14x12x13 mm i PAD).

● De maligna utan angiven storlek hade ej  missats:  den med EU-TIRADS 5 hade synliga

lymfkörtlar, och de med EU-TIRADS 6 var klart maligna på ultraljud.
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Utförda operationer

Av de maligna genomgick 21 total tyreoidektomi direkt. Ingen av dessa hade ett pTN-stadium som

hade kunnat medge hemityreoidektomi enligt det nationella vårdprogrammet för tyreoideacancer.

Resterande 8 patienter genomgick hemityreoidektomi. Av dessa hade 5 ett pTN-stadium som ska

behandlas  med  total  tyreoidektomi  enligt  det  nationella  vårdprogrammet  och  dessa  genomgick

senare  kompletterade  kirurgi.  Totalt  utfördes  således  26  totala  tyreoidektomier  och  3  hemi-

tyreoidektomier (tabell 8). 9 patienter med benign nodulus genomgick total tyreoidektomi (tabell 9).

Tabell 8: Bethesda och EU-TIRADS och utförda operationer i maligna fall. T = total tyreoidektomi.

H = hemityreoidektomi.  Formatet  är  ”antal  maligna  (synliga  lymfkörtlar  på  ultraljud),  utförd

operation:operation som ska utföras för pTN-stadium.” (Observera att  rad för Bethesda 1 och

kolumn för EU-TIRADS 2 saknas.)

B EU 3 EU 4 EU 5 EU 6 Totalt EU 5a EU 5b EU 5c

2 1(1) H:T 1(1) H:T

3
1 H:T 1 H:T

1 H:H

1 T:T
1 H:T

1 T:T
3 H:T
1 H:H

4

1 H:H

1(1) T:T
1 H:T

2 T:T

1 H:H

1(1) T:T 4(2) T:T
1 H:T
2 H:H

2 T:T

1 H:H

5 8(4) T:T 1(1) T:T 9(5) T:T 2(2) T:T 4(2) T:T 2 T:T

6 5(4) T:T 2(2) T:T 7(6) T:T 3(2) T:T 1(1) T:T 1(1) T:T

2(0)

1 H:T
1 H:H

6(2)

1(1) T:T
3(1) H:T

1 H:H

16(8)

15(8) T:T

1 H:H

6(4)

5(4) T:T
1 H:T

29(14)

21(14) T:T
5 H:T
3 H:H

7(4)

7(4) T:T
6(3)

5(3) T:T

1 H:H

3(1)

3(1) T:T

Tabell 9: Bethesda och EU-TIRADS för benigna noduli som genomgick total tyreoidektomi.

Bethesda EU 2 EU 3 EU 4 EU 5a Totalt

1 1 1

2 1 3 4

3 2 1 1 4

Totalt 1 6 1 1 9
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Val av operationstyp baserat på Bethesda eller EU-TIRADS

Under  antagandet  att  vid  Bethesda  4  eller  EU-TIRADS  4  utförs  hemityreoidektomi  och  vid

Bethesda 5-6 eller EU-TIRADS 5 utförs total tyreoidektomi. Den korrekta operationstypen anses

vara den som rekommenderas i det nationella vårdprogrammet.

För  16  av  de  29  maligna  noduli  hade  både  Bethesda  och  EU-TIRADS lett  till  korrekt

operationstyp vilket även utfördes (total tyreoidektomi, det vill säga Bethesda 5-6 och samtidigt

EU-TIRADS 5-6) och dessa redovisas ej. Övriga 13 fall (8 papillära, 4 follikulära, 1 anaplastisk)

redovisas i tabell 10.
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Tabell  10:  Handläggning  av  noduli  utifrån  Bethesda/EU-TIRADS.  Typ  av  tyreoideacancer,

Bethesda-kategori, EU-TIRADS-kategori, lymfkörtlar på ultraljud (+ = synliga). Enl. NVP: korrekt

operationstyp  (total  eller  hemityreoidektomi)  för  den  slutgiltiga  pTN  enligt  nationella  vård-

programmet för sköldkörtelcancer. Utfört: den operation som utfördes. Enl. B: operation som skulle

utförts  utifrån  Bethesda.  Enl.  TIRADS:  operation  som  skulle  utförts  utifrån  EU-TIRADS.

TIRADS+L: operation som skulle ha utförts utifrån EU-TIRADS och att synliga lymfkörtlar leder

till  total tyreoidektomi.  Korrekt:  den undersökning som gav rätt  handläggning. Mörk bakgrund

betyder att den utförda var korrekt/undersökningen ger korrekt operation enligt NVP.

Typ B T L Enl. NVP Utfört Enl. B Enl. TIRADS TIRADS+L Korrekt

FTC 3 4 hemi inget TIRADS

FTC 4 3 hemi inget inget Bethesda

PTC 4 5b hemi total total Bethesda

PTC 4 4 total hemi hemi hemi hemi ingen

PTC 3 4 total hemi inget hemi hemi ingen

PTC 2 4 + total hemi inget hemi TIRADS+L

FTC 3 3 total hemi inget inget inget ingen

PTC 3 6 total hemi inget TIRADS

PTC 4 4 + total hemi hemi TIRADS+L

PTC 4 5a total hemi TIRADS

PTC 4 6 + total hemi TIRADS

FTC 4 5a total hemi TIRADS

ATC 3 6 total inget TIRADS

Skulle ej ha utförts - 6 2 2

Hemi utförts, total korrekt 5 5 4 2

Total utförts, hemi korrekt 0 0 1 1

Totalt antal fel 5 11 7 5

Av samtliga 29 maligna 17% 38% 24% 17%
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Diskussion

I studien sågs att högre Bethesda- och EU-TIRADS-kategori korrelerar med malignitet, samt att

Bethesda- och EU-TIRADS-kategori korrelerar positivt.

För Bethesda-kategorierna 1, 4 och 5 samt EU-TIRADS 4 avviker procentandelen maligna i

studien jämfört med de associerade malignitetsriskerna. Då både den totala populationen och antalet

maligna noduli  är  få är  det svårt  att  dra någon slutsats  av detta,  men det bör has i  åtanke när

resultaten tolkas.

Tabell  11: Procent maligna i  studien,  jämfört  med de siffror  angivna i  Bethesda (8) och meta-

analysen av Bongiovanni (9). * = avviker från förväntad andel.

Bethesda Antal Maligna % maligna % maligna (Bethesda) % maligna (metaanalys)

1 17 0 0% * 1-4% 16,8%

2 45 1 2,2% 0-3% 3,7%

3 43 5 11,6% ~5-15% 15,9%

4 14 7 50,0% * 15-30% 26,1%

5 9 9 100% * 60-75% 75,2%

6 7 7 100% 97-99% 98,6%

Tabell 12: Procent maligna i studien, jämfört med de associerade malignitetsriskerna angivna för

respektive EU-TIRADS-kategori (12). * = avviker från förväntad andel.

EU-TIRADS Antal Maligna % maligna Malignitetsrisk (EU-TIRADS)

2 29 0 0% Nära 0%

3 54 2 3,7% 2-4%

4 19 5 26,3% * 6-17%

5 27 16 59,3% 26-87%

Handläggningsmallen för EU-TIRADS

Hade samtliga maligna noduli provtagits om EU-TIRADS handläggningsmall hade följts?

Nej. I tabell 7 ses att 46 provtagningar (34,1%) ej hade utförts om handläggningsmallen hade följts,

men av dessa var 3 st (6,5% av de ej utförda) maligna. Detta motsvarar 2,2% av samtliga 135

patienter och 10,3% av de 29 maligna fallen . Samtliga 3 maligna som hade missats är follikulär

tyreoideacancer med EU-TIRADS 3-4, Bethesda 3-4 och 10-19 mm som största mått på ultraljud.
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Behöver finnålsaspirationscytologi utföras för alla noduli med EU-TIRADS 3?

I studien fanns totalt 54 noduli med EU-TIRADS 3. 12 av dessa uppfyllde inte storlekskravet för

finnålsaspirationscytologi enligt handläggningsmallen för EU-TIRADS (22,2%). 2 av de 54 noduli

med EU-TIRADS 3 var maligna (3,7%). Båda var follikulär tyreoideacancer, hade 10-19 mm som

största mått på ultraljud och uppfyllde därför ej storlekskravet för finnålsaspirationscytologi (17%

av dessa) och hade således missats om handläggningsmallen hade följts.

Gränsen 20 mm för finnålsaspirationscytologi vid EU-TIRADS 3 är satt för att follikulär

tyreoideacancer mindre än så sällan metastaserar och gränsen 15 mm vid EU-TIRADS 4 är satt för

att det är mellan 20 mm (gräns vid EU-TIRADS 3) och 10 mm (gräns vid EU-TIRADS 5) (12).

Samtliga fall av follikulär tyreoideacancer i denna studie var pNx (se bilaga 1). Om man godtar att

man kan missa att provta follikulär tyreoideacancer med EU-TIRADS handläggningsmall är det

möjligt  att  finnålsaspirationscytologi  kan  undvikas  för  EU-TIRADS  3  under  20  mm och  EU-

TIRADS  4  under  15  mm,  men  större  studier  behövs.  Om  man  inte  accepterar  att  follikulär

tyreoideacancer kan missas, måste samtliga EU-TIRADS 3 och 4 provtas.

EU-TIRADS och/eller Bethesda för val av operationstyp

Antagandet är att en behandlingsriktlinje implementeras där hemityreoidektomi utförs vid Bethesda

4 eller EU-TIRADS 4 och att total tyreoidektomi utförs vid Bethesda 5-6 eller EU-TIRADS 5.

Tillför finnålsaspirationscytologi något av värde för handläggningen vid EU-TIRADS 4?

Se tabell  6 (korstabell Bethesda och EU-TIRADS). I studien fanns 19 noduli med EU-TIRADS 4

varav 5 maligna. Ingen av dessa var Bethesda 5-6. Om det är en möjlighet att upprepa provtagning

och/eller avvakta operation vid Bethesda < 4 hade detta kunnat vara aktuellt för 15 patienter, varav

2 med malignitet (13%; en papillär och en follikulär tyreoideacancer, båda Bethesda 3).

I  denna  studie  hade  således  provtagning  vid  EU-TIRADS  4  inte  lett  till  någon  total

tyreoidektomi,  men  antalet  maligna  i  denna  kategori  var  få.  Om  provtagning  används  för  att

eventuellt avvakta operation vid Bethesda < 4 finns risk att malignitet missas och upprepad prov-

tagning bör övervägas.

Tillför finnålsaspirationscytologi något av värde för handläggningen vid EU-TIRADS 5?

I studien fanns 27 noduli med EU-TIRADS 5 varav 16 maligna. Om möjligheten ges att upprepa

provtagning och/eller avvakta operation vid Bethesda < 4 hade detta kunnat vara aktuellt för 10

patienter, samtliga med benigna förändringar. Om hemityreoidektomi utförs för de med Bethesda 4
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hade 2 maligniteter  opererats  inkorrekt,  1 korrekt  samt 1 benign i  onödan (se tabell  8,  utförda

operationer i maligna fall). För resterande 13 med Bethesda 5-6 förändras ej handläggningen.

Sammantaget tillför finnålsaspirationscytologi möjligheten att eventuellt avvakta operation

eller utföra hemityreoidektomi vid Bethesda < 4, men upprepad provtagning bör övervägas. Att ut-

föra hemityreoidektomi vid Bethesda 4 och EU-TIRADS 5 riskerar att kompletterande operation

behövs.

Är det av värde att dela in EU-TIRADS 5 i subkategorier efter antalet maligna kriterier?

Om EU-TIRADS 5  delas  in  i  subkategorier  baserat  på  antalet  maligna  egenskaper  (tabell  6b)

framkommer att  majoriteten av de med Bethesda 1-4 (71%) har endast  en malign egenskap på

ultraljud (EU-TIRADS 5a: 33% Bethesda 5-6, 47% maligna), medan de med två eller fler i större

utsträckning  har  Bethesda  5-6  och  är  maligna  (EU-TIRADS  5b-c:  67%  Bethesda  5-6,  75%

maligna).

Specificiteten för de maligna egenskaper som ingår i EU-TIRADS 5 är förhållandevis hög.

Större studier behövs, men en möjlig handläggning kan visa sig vara att endast utföra finnålsaspira-

tionscytologi  på EU-TIRADS 5 med en malign egenskap (5a)  för  att  eventuellt  kunna avvakta

operation vid Bethesda < 4, då det kan vara så att fler maligna egenskaper talar så starkt för malig-

nitet som kräver total tyreoidektomi att finnålsaspirationscytologi ej behövs (se tabell 8).

För hur många maligna noduli hade korrekt operationstyp valts om denna riktlinje hade im-

plementerats  och  följts?  Hade  handläggning  enligt  denna riktlinje  gett  bättre  resultat  än

handläggning enligt Bethesdas handläggningsmall?

I tabell 10 framkommer att behandling endast utifrån Bethesda hade lett till för liten operationstyp

eller ej lett till operation i 38% av fallen. Behandling utifrån EU-TIRADS är något bättre, särskilt

om hänsyn tas till de fall där lymfkörtlar syntes på ultraljud. Detta hade resulterat i 5 felaktiga be-

handlingar (17%), samma som i de faktiskt utförda. Om man utgår från EU-TIRADS och endast an-

vänder Bethesda i de fall det leder till (större) operation minskar antalet felaktiga behandlingar till

4. Man måste dock ha i åtanke att utöver studiens storlek sågs högre procentandel maligna för

Bethesda 4-6 och EU-TIRADS 4-5 jämfört med förväntat och i större studier är det möjligt att

denna behandlingsriktlinje skulle leda till överbehandling jämfört med i denna.

Två maligna noduli hade ej hade opererats enligt EU-TIRADS, varav en som hade opererats

enligt Bethesda. Båda är follikulär tyreoideacancer med EU-TIRADS 3, den ena Bethesda 3 (hade

ej opererats enligt den antagna behandlingsriktlinjen) och den andra 4. De andra två fallen av folli-

kulär tyreoideacancer i denna studie hade behandlats felaktigt utifrån Bethesda.
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Studiens begränsningar och styrkor

Begränsningar i studien är att både populationen är liten och antalet maligna noduli är få.  I 26 fall

saknades Bethesda-kategori i cytologiutlåtandet. Av de 29 maligna noduli hade 6 st ultraljudsbild

som inte  kunde  klassificeras  med  EU-TIRADS.  Klassifikation  med  EU-TIRADS skedde  retro-

spektivt  utifrån  journalbeskrivningar  av  preoperativa  ultraljud.  Ultraljuden  utfördes  av  9  olika

läkare, samt i 5 fall vid annat sjukhus. Det är möjligt att fynd bedömts olika beroende på utförare.

Endast enstaka patienter i studien hade sparad ultraljudsbild enligt journal och det är därför inte

möjligt att göra om studien med endast en ultraljudstolkare eller konsensustolkning.

Samtliga patienter i studien genomgick operation och diagnoserna har ställts efter patologisk

undersökning av operationspreparat. De slutgiltiga diagnosernas säkerhet är en styrka i studien.

Framtida studier

Utöver behovet av fler och större studier om Bethesda och EU-TIRADS för prediktion av malignitet

i och handläggning av tyreoideanoduli uppmärksammades i denna studie att 3 av de 4 fallen av

follikulär tyreoideacancer ej hade provtagits om handläggningsmallen följts och att samtliga 4 fanns

bland de maligniteter som riskerade att behandlas fel om EU-TIRADS och/eller Bethesda används

för att bestämma operationstyp. Kan andra ultraljudsfynd än de som ingår i EU-TIRADS användas

som komplement till EU-TIRADS specifikt för att upptäcka follikulär tyreoideacancer?

Slutsats

Bethesda och EU-TIRADS korrelerar positivt sinsemellan och med malignitet i undersökt nodulus.

Om EU-TIRADS handläggningsmall  för  finnålsaspirationscytologi  hade  följts  hade 3 (10%) av

maligna noduli ej provtagits, samtliga follikulär tyreoideacancer med EU-TIRADS 3 och 4. Det

finns risk att noduli med follikulär tyreoideacancer inte provtas om handläggningsmallen följs.

Att  välja  operationstyp  utifrån  att  hemityreoidektomi  utförs  vid  Bethesda  4  eller  EU-

TIRADS 4 och att total tyreoidektomi utförs vid Bethesda 5-6 eller EU-TIRADS 5 kan vara en möj-

lig handläggningsstrategi, men detta måste undersökas i större studier. Hemityreoidektomi vid EU-

TIRADS 5 och Bethesda 4 riskerar att kompletterande kirurgi behövs. Finnålsaspirationscytologi

vid EU-TIRADS 4 samt 5 med endast en malign egenskap kan möjligen tillåta att man avvaktar

med operation om Bethesda < 4, men risken finns att malignitet missas och upprepad provtagning

bör i så fall övervägas.  

Studien är förhållandevis liten och större studier för att  utreda om EU-TIRADS kan an-

vändas för att styra handläggning och behandling behövs. I framtida studier är det även av särskilt

intresse att undersöka tillägg av metoder för att identifiera follikulär tyreoideacancer på ultraljud då
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detta eventuellt skulle kunna medge mer restriktiv provtagning vid EU-TIRADS 3 och 4 utan att

riskera att missa noduli med follikulär tyreoideacancer.
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Bilaga 1. De 29 maligna fallen

Tabell 13: Samtliga 29 maligniteter med patologiskt T- och N-stadium, diagnos, största mått i mm

på ultraljud, synliga lymfkörtlar vid ultraljudsundersökning, Bethesda- och EU-TIRADS-kategori

samt operationstyp (vid första operation). na, undersökning ej utförd (not available). 

pT pN Diagnos Största mått
UL (mm)

L Bethesda EU-TIRADS Utförd 
operationstyp

T1a N0 Papillär TC 25 4 5b hemi

T1a(m) N1b Papillär TC na + 4 6 total

T1a(m) N1b Papillär TC 20 + 6 5b total

T1b N0 Papillär TC 15 + 2 4 hemi

T1b N0 Papillär TC 15 + 4 4 total

T1b N1a Papillär TC 10 5 5b total

T1b Nx Papillär TC 25 na 3 4 hemi

T1b(m) N1 Papillär TC 10 + 5 5a total

T1b(m) Nx Papillär TC 10 4 5a total

T2 N1a Papillär TC 15 na 4 4 hemi

T2 N1a Papillär TC 15 6 5a total

T2(m) N1b Papillär TC 25 + 6 6 total

T3 N1a Papillär TC 10 5 5b total

T3 N1b Papillär TC 20 + 5 5a total

T3 N1b Papillär TC 25 + 5 5b total

T3 Nx Papillär TC na na 3 6 hemi

T3 Nx Papillär TC 10 5 5c total

T3(m) N1b Papillär TC 15 + 6 5c total

T3b(m) N1b Papillär TC 25 + 5 5b total

T4 N1 Papillär TC 25 + 5 6 total

T4a(m) N1a Papillär TC 25 5 5c total

T1 Nx Follikulär TC 10 3 4 hemi

T1b Nx Follikulär TC 10 4 3 hemi

T2 Nx Follikulär TC 15 na 3 3 hemi

T3 Nx Follikulär TC 25 na 4 5a total

T4b N1b Lågt diff TC 25 + 6 6 total

T4b N1b Lågt diff TC 25 + 6 5a total

T4b Nx Anaplastisk TC 25 na 3 6 total

T3 N1b Medullär TC na + 6 5a total
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Bilaga 2. Maligna bifynd

I 12 av de 26 maligna fall som inte var lågt differentierad/anaplastisk tyreoideacancer (46,2%) fanns

minst  ett  malignt  bifynd  i  ipsilaterala  eller  kontralaterala  loben.  Samtliga  bifynd  var  papillär

tyreoideacancer,  utom för  den  follikulära  tyreoideacancern  med  kontralateralt  bifynd  (follikulär

tyreoideacancer).  2  av  de  hemityreoidektomier  som kompletterades  med  kontralateral  resektion

hade malignt bifynd i kontralaterala loben. I 4 fall fanns något som kan motsvara bifyndet beskrivet

i ultraljud (1 ipsilateral, 3 kontralaterala). De bifynd som beskrevs på ultraljud är 5-9 mm i PAD;

icke-beskrivna är 1-5 mm.

Tabell 14: Maligna bifynd i maligna fall. Den angivna diagnosen är huvudfyndet.

Inget Ipsilaterala Kontralaterala Totalt

Total 11 PTC+1 MTC 1 PTC, synligt på UL
2 FTC, ej synliga på UL

2 PTC+1 FTC, synliga på UL
6 PTC, ej synliga på UL

12/24 (50,0%)

Hemi 1 PTC+1 FTC 0 - 0/2 (0%)

14 3 9 12/26 (46,2%)

Vidare hade 4 patienter där den nodulus som undersökts var benign ett malignt bifynd på annan

plats i tyreoidea vid patologisk undersökning (samtliga papillär tyreoideacancer, pT1a-b).
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