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Sammendrag

Bakgrunn. Finnålscytologisk undersø-
kelse av lesjoner i glandula thyreoidea 
er en etablert preoperativ prosedyre – 
rask, kostnadseffektiv og uten risiko for 
komplikasjoner. Vi ønsket å vurdere om 
slik undersøkelse ved Radiumhospitalet 
tilfredsstilte allment aksepterte  egnet-
hetskrav ved utredning av 
thyreoidealesjoner.

Materiale og metode. I den elektro-
niske patologijournal ble alle finnåls-
cytologiske prøver fra thyreoidea og 
tilhørende histologirapporter i perioden 
1998–2003 hentet frem. Relevant infor-
masjon vedrørende prøvetaking ble 
kodet. Ved divergerende svar ble 
prøvene gransket på nytt. Det ble regi-
strert 1 770 finnålsprøver. Fra 443 
lesjoner hadde vi også histologiske 
preparater.

Resultater. 72,3 % av finnålspunksjo-
nene var benigne, 9,2 % maligne eller 
suspekte. Uegnet cytologisk materiale 
forekom spesielt i tilsendt materiale. 
443 lesjoner var også undersøkt histo-
logisk. Komplett sensitivitet og spesifi-
sitet for finnålscytologi var henholdsvis 
77,5 % og 90,1 %. 23,7 % av prøvene 
var falskt negative. Ikke-representativ 
prøve var den vanligste årsak til falskt 
negativt cytologisvar. Spesielt små 
svulster, slik som mikropapillært 
karsinom, hadde gitt ett falskt negativt 
cytologisvar. Ved gjentatt undersøkelse 
ble ytterligere 11 karsinomer diagnosti-
sert. Falskt positivt svar ble bare regi-
strert i én finnålscytologisk prøve, fra et 
trabekulært adenom med fibrose.

Fortolkning. Finnålscytologi er en 
pålitelig test ved utredning av lesjoner 
i thyreoidea. Uegnet prøve må ikke 
betraktes som negativ. Metoden er 
avhengig av prøvetakerens erfaring.

Engelsk sammendrag finnes i artikkelen 
på www.tidsskriftet.no

Oppgitte interessekonflikter: Ingen

Pasienter med primært thyreoideakarsinom
har ofte en solitærknute. Palpable knuter i
thyreoidea er et vanlig klinisk symptom, med
en prevalens på 4–7 % i vestlige land.
I mindre enn 5 % av tilfellene skyldes dette
ondartet kreft (1, 2). I Norge diagnostiseres
ca. 200 nye tilfeller av kreft i thyreoideakjer-
telen hvert år, de fleste hos kvinner. Insiden-
sen er omtrent to og fem per 100 000 for hen-
holdsvis menn og kvinner (3). Lobektomi er
det vanligste inngrep ved benigne lesjoner,
mens total tyreoidektomi anbefales ved thyre-
oideakarsinom. De færreste pasienter med
knutestruma trenger kirurgisk behandling.
Tilgjengelige diagnostiske tester må derfor
kvalitetssikres for best mulig å identifisere
dem som trenger videre utredning og behand-
ling. Oppslag i Dagens Medisin viser at dette
kan være et problem (4–6).

Cytologisk finnålspunksjon fra suspekte
knuter i thyreoideakjertelen er en enkel og
velegnet diagnostisk test med høy sensitivi-
tet og spesifisitet (1, 2, 7, 8). Den predikative
verdien av finnålscytologi er større enn for
tradisjonelle tester som serumanalyse og
isotopscintigrafi (1). Punksjonscytologi har
imidlertid visse begrensninger, spesielt ved
utredning av hyperplastisk strumaknute, fol-
likulært adenom, follikulært karsinom og
follikulær variant av papillært karsinom
(9–15). Ved disse tilstandene er histologisk
undersøkelse nødvendig.

Hensikten med studien var å undersøke
om sensitivitet og spesifisitet for finnåls-
cytologi ved Radiumhospitalet tilfredsstiller
allment aksepterte kvalitetskrav. Vi ønsket
også å vurdere nytten av gjentatt punksjons-
cytologisk prøvetaking.

Materiale og metode
Ved Radiumhospitalet deltar cytologene ved
prøvetakingen, og den skjer helst under ul-
tralydveiledning (16). Prøver av lett tilgjen-
gelige palpable lesjoner blir tatt palpasjons-
veiledet når ultralydundersøkelse ikke er
mulig. En av seksjonens cytologer deltar
også en dag i uken ved prøvetaking ved Bæ-
rum sykehus og ved sykehusene på Elverum
og Hamar. Seksjon for cytologi besvarer
også tilsendte prøver, eksterne og interne.
De fleste eksterne prøver kommer fra syke-
hus i Helse Sør og i Helse Øst. Ved søking i
den elektroniske patologijournalen Doculive
fant vi frem alle punksjonscytologiske prø-
ver fra thyreoidea som ble utført i perioden
1.10. 1998 til 1.5. 2003, i alt 1 770 prøver
(tab 1). Fra 443 av lesjonene var det også ut-
ført histologisk undersøkelse av vevsprøver
(tab 2). Relevante histologidata ble også
kodet i databasen. Ved mistanke om malignt
lymfom etter finnålscytologisk undersøkelse
ble det på materiale fra tre lesjoner gjort
immunfenotyping med væskestrømscyto-
metri med antistoffpanel som inkluderte im-
munglobulin lette kjeder kappa og lambda,
CD19 og BerEP4 (17).

Gruppering av cytologidiagnoser
Vi bruker anbefalingene fra den Internett-
baserte amerikanske Thyroid disease man-
ager, der man kategoriserer de cytologiske
finnålsaspiratene som benigne, suspekte,
maligne eller uegnede (1). Er cytologidia-
gnosen suspekt eller malign, anbefaler vi
histologisk undersøkelse av lesjonen. Histo-
logisvarene ble gruppert i samsvar med
cytologigrupperingen.

Statistikk
De utvalgte data i Doculive-databasen ble
importert til statistikkprogrammet SPSS-

! Hovedbudskap

■ Thyreoideakjertelen undersøkes enkelt 
og kostnadseffektivt med finnålscyto-
logi

■ Metoden har høy komplett sensitivitet 
og spesifisitet for kreft. Ultralydveiled-
ning anbefales

■ Undersøkelsen bør utføres av leger 
som har spesiell erfaring og opplæring 
i thyreoideadiagnostikk
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PC. Absolutt sensitivitet er antall svulster
diagnostisert som maligne uttrykt som pro-
sentandel av totalt antall maligne svulster.
Komplett sensitivitet er antall lesjoner
som cytologisk er maligne eller suspekte ut-
trykt som prosent av totalt antall maligne
svulster diagnostisert histologisk. Spesifisi-
tet er fraksjonen korrekt diagnostiserte be-
nigne lesjoner uttrykt som prosent av alle
benigne lesjoner. Dataanalysen ble utført på
443 lesjoner som også var undersøkt histolo-
gisk.

Resultater
Tabell 1 viser at 72,3 % av de 1 770 under-
søkte cytologiske prøvene var benigne,
2,9 % var maligne (fig 1). De fleste prøvene
var innsendt. 38,6 % var tatt av cytolog.
Mens de innsendte hovedsakelig var tatt
palpasjonsveiledet, var de fleste egne prøver
tatt ultralydveiledet. Andelen uegnede prø-
ver var 24,1 % for tilsendte prøver og 9,5 %
for egne prøver. 4,1 % av egne prøver og
2,2 % av tilsendte prøver var maligne.

Som vist i tabell 2 var 443 lesjoner (25 %)
også undersøkt histologisk. Da cytologisk
suspekte lesjoner ble gruppert sammen med
de maligne, var det samsvar mellom cytolo-
gisk og histologisk diagnose for 92 % (345
av 375 diagnostiserbare lesjoner ved begge
metoder). Seks av 68 uegnede punksjons-
cytologiske prøver var fra histologisk veri-
fisert karsinom. Ytterligere 19 lesjoner var

cytologisk falskt negative. Som vist i tabell
3 var finnålspunksjonen fra 18 papillære
thyreoideakarsinomer enten uegnet eller
benign. Bare én cytologisk prøve var falskt
positiv. Histologisk var dette et trabekulært
adenom med sklerose (fig 2). Absolutt og
komplett sensitivitet var henholdsvis 49 %
og 77,5 %, og spesifisiteten var 90,1 %. An-
del falskt negative cytologiske prøver var
23,7 %, og som sagt var én prøve falskt po-
sitiv (1,2 %).

I 43 lesjoner var det uoverensstemmelse
mellom cytologisk og histologisk diagnose,
og prøvene fra 37 lesjoner ble ettergransket
(seks ble ikke funnet i arkivet). Revisjonen
viste at den hyppigste årsak (68 %) til falskt
negativ cytologisk prøve var at finnålspunk-
sjonen manglet tumorceller, og seks av fin-
nålsprøvene var fra små svulster av type mi-
kropapillært thyreoideakarsinom. Tre av de
falskt negative prøvesvarene skyldtes tol-
kingsfeil, to prepareringsfeil.

Tre lesjoner ble også undersøkt med væs-
kestrømscytometri, og monoklonal B-celle-
populasjon, forenlig med malignt lymfom,
ble påvist i en lesjon. Ytterligere fire malig-
ne lymfomer ble diagnostisert histologisk.
Hele 72 % av de 96 maligne eller suspekte
finnålsprøvene ble diagnostisert ved første
prøvetaking, ytterligere 22 % ble diagnosti-
sert ved andre. Det ble ikke registrert vesent-
lige komplikasjoner som følge av prøveta-
kingen.

Diskusjon
Cytologisk finnålspunksjon er en enkel og
kostnadseffektiv metode med høy sensitivi-
tet og spesifisitet ved utredning av benigne
og maligne svulster i thyreoideakjertelen
(1, 2). De fleste anbefaler ultralydveiled-
ning. Når cytolog er til stede under prøveta-
kingen, er det også mulig å hurtiggranske
materialet med henblikk på prøvens repre-
sentativitet og egnethet slik at man, mens
undersøkelsen pågår, kan ta nye prøver ved
uegnet materiale og ved behov for tilleggs-
undersøkelser (16–18). For å unngå blodtil-
blanding, som er et praktisk problem ved
thyreoideadiagnostikk, foretrekker vi tynne
nåler, helst 25 gg eller 27 gg uten aspirator
(19). Denne prosedyren er minimalt trauma-
tisk og uten risiko for alvorlige komplikasjo-
ner.

I samsvar med anbefalingene til Hossein
Gharib grupperte vi diagnosene i katego-
riene benign, suspekt, malign eller uegnet
(1). Thyreoideapunksjoner er ofte cellefat-
tige, det er ingen klare kriterier for mengden
epitelceller en diagnostiserbar prøve skal
inneholde. Det mest brukte minimumskrite-
rium er minst seks grupper av bevarte epitel-
celler, hver bestående av 10–15 celler (1),
noe vi har prøvd å følge. Det er ikke uvanlig
at mellom 10 % og 20 % av finnålspunksjo-
nene fra thyreoideakjertelen er uegnet for
diagnostikk (15). Andelen uegnede var ve-
sentlig høyere i tilsendte prøver, som hoved-
sakelig var tatt palpasjonsveiledet (24,1 %),
enn i egne prøver, som var tatt ultralydveile-
det (9,5 %), noe vi også har erfart ved mam-
madiagnostikk (20).

I seks av lesjonene med cytologisk uegnet
prøve viste senere biopsi karsinom (tab 2).
Papillært thyreoideakarsinom var den hyp-
pigste krefttypen (fig 1), og bare for ett fol-
likulært karsinom var finnålsprøven ubru-
kelig.

Dette står i kontrast til Yang og medarbei-
deres erfaring om at spesielt follikulære neo-
plasmer var assosiert med blodrike utstryk
som ikke er diagnostiserbare (9). Vår erfa-
ring er at follikulære lesjoner ofte kategori-
seres som suspekte. Chow og medarbeidere
gjorde ny finnålscytologisk prøve hos 60 pa-
sienter med tidligere uegnet prøve og fant
karsinomceller hos ti (15). En uegnet prøve
bør derfor ikke oppfattes som benign, og det
er bred enighet om at finnålsprøven helst bør
gjentas (1, 2).

Tabell 1 Gruppering av 1 770 cytologiske 
prøver fra glandula thyreoidea

Kategori
Antall (%) 
N = 1 770

Uegnet prøve 327 (18,5)
Normale funn 1 279 (72,3)
Suspekt 112 (6,3)
Malign 52 (2,9)

Tabell 2 Sammenheng mellom finnålscytologisk prøve og histologisk undersøkelse av 
443 lesjoner

Finnålscytologi

Histologi Uegnet Benign Suspekt Malign Sum

Benign 62 264 29 0 355
Suspekt 0 0 1 1 2
Malign 6 19 23 38 86

Sum 68 283 53 39 443

Figur 1 a) Giemsafarget cytologisk utstryk med papillær cellegruppe med tydelig kjerneinklusjon 
(gul pil) og karakteristisk tykt kolloid (rød pil). b) Histologisk hematoksylin- og eosinfarget snitt fra 
tilhørende biopsi som viser papillært thyreoideakarsinom (X100)
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Falskt benign finnålscytologisk prøve er
et velkjent problem (2, 21). I vårt materiale
var 22 % av prøvene falskt negative, mens
andelen i de fleste rapporter er mindre enn
10 %, avhengig av antall pasienter som blir
operert og størrelsen på lesjonene (1).

Andelen er spesielt knyttet til prøvetakers
erfaring og hvilke kriterier for egnet prøve
man har. Dette gjenspeiles også i antall ueg-
nede prøver. I de fleste undersøkelser får un-
der 10 % av pasientene med cytologisk be-
stemt godartet svulst kirurgisk behandling.
Derfor må andelen falskt negative tolkes
med forsiktighet.

I vårt materiale var det ingen vesentlig
forskjell mellom egne og innsendte prøver,
og ettergranskingen viste at mangelfull prø-
vetaking var den viktigste årsaken (69 %) til
falskt negativ prøve, mens feiltolking bare
ble påvist i tre tilfeller.

Det er vanskelig å få representativt mate-
riale fra små og ikke-palpable lesjoner. Der-
for er det ikke uventet at finnålspunksjon fra
seks mikropapillære karsinomer ikke inne-
holdt diagnostisk materiale. Flere ekspert-
grupper har kommet med forslag for å redu-
sere andelen falskt negative prøver, og man
anbefaler at cytologiske finnålspunksjoner
skal utføres av leger som har fått spesiell
opplæring både i thyreoideadiagnostikk og i
bruk av finnålspunksjon (1, 22).

Punksjonen skal helst tas fra forskjellige
deler av lesjonen, fortrinnsvis fra perifere
områder. Det er viktig at man får ut et til-
strekkelig antall epitelceller. Om man ved
gjentatt prøvetaking ikke får med nok mate-
riale, bør punksjonen gjøres under ultralyd-
veiledning.

Lesjoner som er større enn 4 cm, bør ek-
sideres. Cyster kan skleroseres (23), men
anbefales også eksidert om de residiverer.
Det samme gjelder lesjoner som enten
klinisk, radiologisk eller cytologisk er sus-
pekte.

Den ene falskt positive prøven var histo-
logisk et trabekulært adenom med fibrose
(fig 2), en sjelden tumor med uklar histoge-
nese (24, 25). På grunn av funn av papillære
cellegrupper hvor epitelcellene hadde inklu-
sjonslegemer i kjernen samt kjernefurer, noe
som er karakteristisk for papillært thyreo-
ideakarsinom, ble prøven diagnostisert som
malign. Denne svulsten viser hvor viktig det
er med spesialkompetanse i thyreoideadia-
gnostikk.

Vår erfaring viser at cytologisk finnåls-
punksjon har høy komplett sensitivitet og
spesifisitet ved utredning av lesjoner i thy-
reoidea. Den høye andelen ikke-vurderbare
prøver i tilsendt materiale viser at metoden
krever leger med spesiell erfaring i prøveta-
king og at ultralydveiledning bør tilstrebes.
Derfor er multidisiplinært samarbeid mel-
lom spesialister innen fagområdene kirurgi,
radiologi, endokrinologi og patologi nød-
vendig. Det er viktig at kriteriene for repre-
sentativ prøve er entydige og at en uegnet
prøve ikke betraktes som negativ.
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Gule piler viser kjerneinklusjon av samme type 
som i figur 1a. b) Giemsafarget cytologisk 
utstryk (X400). Gul pil viser orangofil intercellu-
lær substans som finnes ved trabekulært ade-
nom. c) Histologisk hematoksylin- og eosinfar-
get snitt av grovnålsbiopsi diagnostisert som 
trabelukært adenom med fibrose

Tabell 3 25 histologisk verifiserte karsino-
mer med uegnet eller benign cytologisk 
prøve

Finnålscytologi

Histologi Uegnet Benign

Papillært karsinom 5 13
Follikulært karsinom 1 1
Anaplastisk karsinom 0 5




