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Diagnostiska tekniker

• Anamnes

• Palpation

• Labprover

• Ultraljud - undersökarberoende.

• Cytologi - kan vara falskt benign (2-15%?). 
Follikelepitel kan vara adenom eller cancer.

• CT hals/thorax vid misstanke på intrathorakal 
struma

• Scintigrafi vid toxisk asymmetrisk struma.



Anamnes

• Hur snabbt har knölen kommit

• Sväljningsbesvär, andningsbesvär

• Heshet

• Släktanamnes – thyroideacancer (medullär, 
papillär)

• Tidigare strålbehandling



Är patienten anamnestiskt/kliniskt 

- hypothyroid, eutyroid eller 

hypertyroid? 

Finns stridor?

Tyroidea prover : 

TSH, T3, T4

TPO (antikroppar mot 

tyreoperoxidas) 

TRAK (stimulerande TSH receptor 

antikroppar)



TSH - T3,T4 feedback

80% T4, 20% T3

T3 mer potent än T4

TSH stimulerar både 

funktion och tillväxt 

av thyroidea och högt 

differentierade 

thyroideatumörer



Palpation:

Brosk är landmärken

Palpera framifrån och bakifrån –
och vid sväljning,

resistens – ange storlek i cm,
konsistens – mjuk, fast, hård,    
fluktuerande – cysta,
fixerad till underlag eller   

muskulatur,

lymfkörtlar?
Lyft fram trakea för palpation av 
resistens



Ultraljud

• Diagnostik av potentiellt maligna tumörer

• Preoperativ screening efter 
lymfkörtelmetastaser

• Postoperativ uppföljning

• UL-ledd biopsi förbättrar cytologisk sensitivitet 
och specificitet och minskar icke-diagnostiska 
biopsier från 15 till 3-5%.



Papillär cancer Kolloid nodulus



Ultraljud av cystisk papillär cancer



Cytologi

• Obs, falskt benign cytologi är vanligt.

• Kolloid struma (”Knölstruma”)
– Kolloid, Follikelepitel (ofta degenerativt), 

makrofager

• Follikulära tumörer
– Epitelrikt aspirat, kan ej skilja benign/malign

• Papillär cancer
– Typisk kärnbild med veck och inklusioner

• Medullär och Anaplastisk cancer
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Multinodös struma

• Vanligt, klinisk struma hos 5-10% av äldre 
kvinnor i Sverige.

• Tillväxt potential varierar. De flesta tillväxer 
dock långsamt genom additiv effekt av 
många noduli.

• 20 % recidiverar efter operation i historiskt 
material.

• Vid långtidsuppföljning får 9-10% 
thyreotoxicos.



Multinodös kolloidstruma

• Trycksymtom allt från globuskänsla till akut 
andnöd och sväljningssvårigheter. 

• Subklinisk toxicos är relativt vanligt. 
– Nedpressat TSH, normalt T3,T4.

– Ökad risk för förmaksflimmer och osteoporos.

• Rekurrenspares förekommer, men är 
ovanligt vid benign struma – förutsätt 
malignitet.



Atoxisk         Toxisk
multinodös struma



Scintigrafi vid toxisk knölstruma



Ibland asymmetrisk förstoring, 
ensidig knöl på halsen





Ofta bilateral, multipla knölar
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Multinodös struma - etiologi

• Jod-brist

– Globalt vanligast, börjar som kompensation

• Genetik

– Anhopning i familjer och hos tvillingar

• Ökad känslighet för jodbrist 

– Sällsynta syndrom

• Kvinnligt kön - könshormon

• Okända faktorer

• Exogena goitrogener tex lithium, 
sulfonamider
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TSH

struma - etiologi



Knölstruma

Olika kloner med varierande känslighet för TSH,

kolloidnoduli av varierande storlek,

cystor, ärrvävnad, blödningar, förkalkningar,



Multinodös struma
• Operations-indikationer

– Absoluta

• Tydliga kompressions symtom

• Klinisk thyreotoxicos

• Malignitetsmisstanke

– Relativa

• Intrathorakal struma - bör op pga risk för 
andningshinder

• Subklinisk toxicos

• Måttliga lokala besvär



Nodös struma - alternativ beh

• Ra-J

– Effektivt vid toxiskt adenom - hypothyreos?

– Måttlig effekt vid multinodös struma (kalla 
noduli) och risk för temporär svullnad.

• Levaxin

– Möjligt alternativ vid tidig struma

• Thyreostatikum

– Inoperabel toxisk patient



Hur ska man operera?



Kirurgi

• Ensidig struma – hemityroidectomi

• Bilateral struma

– yngre (< 40 år) total tyreoidektomi, annars 
stor risk för recidiv,

– äldre – hemityreoidektomi ± resektion 
andra sidan

• Intrathorakal struma - merparten kan opereras 
från halsen, rent intrathorakal struma kräver 
sternotomi



Multinodös struma

Ålder

Storlek

Symtomgivande struma

Op

Ej symtomgivande struma

50 år

Risk för recidiv stor om operation före 40 års ålder 



Multinodös struma som trycker mot 
hypopharynx



Intrathorakal struma



Intrathorakal struma



Ektopisk belägen 

thyroideavävnad 

kan finnas längs lig. 

thyreotymicum och 

ductus 

thyreoglossus



Cystor

• Är ofta resultatet av degeneration i knölar i 
multinodös struma.

• Ultraljud diagnostiskt.

• Papillär cancer kan debutera som cysta med 
solid komponent i cystvägg.

• Operation om recidiv efter upprepade 
punktioner eller solid komponent.



Autoimmun thyreodit 
(Hashimoto)

• Vanlig orsak till diffus struma, men kan 
också vara fokal eller asymmetrisk.

• Antikroppar mot thyroidea peroxidas (TPO) 
och lymfoida celler vid cytologi.

• Risk för framtida hypothyreos-utveckling.

• Subklinisk autoimmun thyroidit är vanligt 
och ofta orsak till framtida hypothyreos.

• Behandling med Levaxin kan prövas



Diffus jodbrist struma

•Vanlig i endemiska jodbrist områden,  

•invandrare från Asien, Afrika

•debuterar ofta vid pubertet eller graviditet, accentuerat 
jodbehov, övergår i nodös struma

•tyroxinbehandling (Levaxin) ges vid TSH stegring, även 
vid normala T3/T4 värden, kan minska strumans storlek 
hos yngre individer,

•mjölk kan vara jodkälla, 75 µg jod /l motsvarar halva 
dygnsbehovet



Svår jodbrist ger kongenital 
hypotyreos/kretinism,

orsakar mental rubbning hos 
12 milj människor i världen

Endemisk jodbrist



Tyroideatumörer

Follikulärt adenom

Papillär cancer

Follikulär cancer

(Hürthlecellsadenom/cancer)

Anaplastisk cancer

Medullär cancer (MEN 2)



Thyroidea cancer

Ålder

Malignitet?

Malignitet?

Knölstruma

Cancer

Knölar i tyroidea är vanliga, större risk för cancer hos barn och unga, 

hos äldre är struma vanligare, 

Uttalade lokalsymtom (sväljningsbesvär, trakeapåverkan), snabb tillväxt, 

hård resistens och recurrenspares (heshet) gör malignitet misstänkt



Thyroidea cancer

• Papillär - högt differentierad, vanligast, 30-
60 år, även barn, 95% överlevnad. 

• Follikulär - högt diff, 40-60 år, minst 75% 
överlevnad.

• Medullär - C-celler med calcitonin, 20% 
ärftliga (MEN2, FMTC), sämre prognos. 

• Anaplastisk - äldre patienter, ofta med 
struma tidigare, urusel prognos. 



Symptom

• Solitär knöl = debutsymptom > 60%

• Palpation:  fast och hård knöl, ev fixerad

• Andra fynd – palpabla metastaser, heshet, 
sväljningsbesvär



Adenom



Follikulärt adenom

Benign tumör

Kan ha autonom överfunktion med toxikos

Cytologi kan ej särskilja follikulärt adenom från follikulär 
cancer

Endast 15 – 20% av follikulära tumörer är maligna

Operation med diagnostisk hemityroidektomi och PAD



Follikulärt adenom Follikulär cancer 

UL kan normalt inte skilja follikulära adenom 

från follikulär cancer.



Adenom

Avsaknad av kapsel- eller kärlinvasion



Scintbild vid autonomt adenom

Tyroideascint hjälper till att utesluta atoxisk multinodös 
struma, som kräver kontralateral resektion för att undvika 
recidiv

Operation vid toxiskt adenom – hemityroidektomi



Papillär cancer

Vanligaste tyroideacancern (80%) - i icke-jodbristområden,

Oftare kvinnor, ålder 30 – 60 år

Ockult papillär cancer (< 10 mm)  förekommer i  10% av 
normalpopulation, saknar klinisk signifikans

Metastaserar till regionala lymfkörtlar (40-70%) och lungor

- ibland debut med halslymfkörtelmetastaser – även vid ”ockult”  

primärtumör

Vuxna individer (>45 år, män) kan ha mer aggressiv cancer



Papillär thyroideacancer 

Mikrokalk specifikt för papillär cancer Esophagus Pap. Ca.



Papillärt växtmönster

Ground glass – cellkärnor

Kärnfåror, pseudonukleoer, 

kärnträngsel



Typiska ”ground-glass” kärnor

Papillärt växtmönster

Ground glass – cellkärnor

Kärnfåror, pseudonukleoer, kärnträngsel



Follikulär tyroideacancer

• Näst vanligaste tyroideacancern.

• Vanligare i områden med endemisk struma

• Skiljs från adenom genom kapselgenombrott, 
kärlinvasin eler metastaser

• Minimalinvasive – vanligast, god prognos

• Widelyinvasive – relativt ovanlig, sämre 
prognos

• Hematogen spridning till skelett, lunga, hjärna



Follikulär tyreoideacancer



Cancerkirurgi

• Oftast total tyroidektomi

– pga multicentricitet vid Papillär cancer

– för effektiv utslagsbeh med radioaktivt jod

– för att utnyttja tyreoglobulin som tumörmarkör

• Operation av lymfkörtlar

– vid kliniska metastaser

– hos högrisk patienter

• Undantag

– Liten (<1cm) solitär, occult cancer som hittas ”en passent”



Lymfkörtelutrymning 
– neck dissection



Prognos

• Papillär cancer bästa prognosen med 5 års 
överlevnad 90-95%

• Follikulär cancer : 75-80%/5 år

• Medullär cancer: 70%/5 år

• Anaplastisk cancer: <5% totalt





American Joint Committee on 
Cancer Classification System for Papillary Thyroid Carcinoma

Ålder <45 år Ålder 45 eller äldre

Stadium I Alla T, alla N, M0 T1, N0, M0

Stadium II Alla T, alla N, M1 T2 eller T3, N0, M0

Stadium III ---- T4, N0, M0 eller alla T, N1, M0

Stadium IV ---- Alla T, alla N, M1

N0 = inga regionala lymfkörtelmetastaser
N1 = regionala lymfkörtelmetastaser

(AJCC)



Stadium III ---- (>45 år), T4(lokal överväxt), N0, M0 eller alla T, N1, M0
Stadium IV ---- (>45 år),  Alla T, alla N, M1



Radiojodutredning och behandling

• Endast vid Papillär/Follikulär cancer!

• För att slå ut kvarvarande normal tyreoidea

• Minska recidivrisk genom att slå ut 
mikrometastaser

• Upptäcka och behandla fjärrmetastaser

• Förutsätter TSH stegring- endogen alt exogen



Hormonell suppressionsbehandling 
vid differentierad cancer

• TSH kan stimulera tillväxt av ev kvarvarande 
tyreoideacancerceller

• Lågt TSH sänker recidivrisk

• Mål: TSH mätbart men under nedre 
referensgränsen (<0.1U/L) och T4 vid övre 
normalvärdesgränsen (22). 

• Kliniskt eutyreoid



Uppföljning

• Anpassad efter riskbedömning.

• Biokemisk tumörmarkör vid  Papillär/Follikulär 
cancer: Thyreoglobulin

• Tumörmarkörer analyseras oftast en gång per 
år

• Mätning av thyreoglobulin i samband med 
stimulering med rekombinant TSH efter 1 år 
för att identifiera låg risk patienter som 
behöver kort uppföljning.



Medullär tyreoideacancer 

(MTC)
• Utgår från parafollikulära C-celler

• Ungefär 5% av all tyreoideacancer

• Förhöjt s-calcitonin

• 75% sporadisk

• 25% hereditär

• MEN 2a eller MEN 2b, familjär MTC (FMTC),

• Punktmutation i RET protonkgenen

• autosomal dominant hereditet



Preop utredning vid MTC

• Alltid utesluta feokromocytom (MEN2?) 

• Släktanamnes

• Känslig histokemisk och biokemisk 
tumörmarkör är Kalcitonin



Medullär cancer

calcitonin



Medullär cancer
C-cells hyperplasi



Multipel endokrin neoplasi typ 2 (MEN 2)

MEN 2A

MTC >90%

feokromocytom, ev bilateralt 50 %

HPT 20%

MEN 2B

Mycket aggressiv MTC, och feo (ej HPT),

Marfanoid habitus, tjocka läppar och 

ögonlock, 

Mucosala neurom tunga och läppar



Utveckling av c-cellshyperplasi



Behandling MTC

• Total tyroidekpptomi

• Central lymfkörtelutrymning

• Lateral lymfkörtelutrymning uni- eller 
bilateralt

• Ev. mediastinal utrymning för palliation

• Undantag: Barn som är bärare av MEN2-gen 
opereras med profylatisk tyreoidektomi



Anaplastisk cancer

Odifferentierad tumör där rester av follikulär/papillär 
cancer ibland kan ses.

Snabbt kliniskt förlopp ofta med lokalsymtom i form av 
heshet, dysfagi eller dyspne.

Patienterna är i regel > 50 år.

Prognosen mycket dålig. 95 % mortalitet inom 6-12 månader



Anaplastisk tyreoideacancer



Anaplastisk Thyreoideacancer



Behandling vid anaplastisk cancer

• Mål: Att få lokal kontroll

• Preop. Hyperfraktionerad strålning + 
adriamycin under 4 v

• Tyreoidektomi (om möjligt) 2 veckor efter 
avslutad strålning

• Postoperativ kemoterapi (adriamycin)



Kom ihåg

• Tyroideaknöl ska utredas – kan vara cancer!

• Snabbväxande? Anaplastisk ca?

• Papillär cancer vanligast – god prognos

• Medullär cancer – kan vara hereditär


