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Sykehistorie  
 

• Mannlig pasient født 1938.  
 

• Strålebehandlet og operert for larynxcancer i 1985.  
 

• Hypertensjon. Type II hjerteinfarkt 2009.  
 

• 2008 kul på halsen på høyre side av stomaet. CT viste tumor 
sannsynlig utgående fra høyre thyroidealapp.  



FNAC besvart som cellerik thyroidealesjon, for eksempel hyperplastisk nodulus eller 
follikulært adenom. Formidlet til kirurg at det ikke var sett maligne celler. 







• Kirurg anbefalte ny FNAC etter 1 år. 
 

• CT 2009 viste vekst og økende kompresjon av tracheostomi, komprimert og 
dislosert oesophagus. Ikke funnet operasjonsindikasjon, og ønsket ikke det 
selv. Ikke tatt ny FNAC. 
 

• Innlagt september 2013 pga økende tungpust og hevelser i 
underekstremitetene.  
 

• Rtg thorax viste stuvning, pleuravæske basalt høyre lunge, og rundlig 
forandring apikalt venstre lunge. 
 

• Det ble tatt høyresidig pleuravæske til cytologisk undersøkelse, to dager 
senere også venstresidig. 

 



 
Høyresidig pleuravæske 

 





CD68 Calretinin 

Celleblokk 

Negativitet for BER-EP4 
og  Desmin, noen få 
spredte celler positive 
for EMA. 



Venstresidig pleuravæske 





Celleblokk 



Calretinin CD68 

Negativitet for BER-EP4 



• Cytologisk vurdering:  
Høyre- og venstresidig pleuravæske ble besvart som benignt 
reaktivt cellebilde.  

 

• Videre utredning:  
CT viste flere metastasesuspekte forandringer i lunge og 
pleura bilateralt, samt strukturelle forandringer i thyroidea. 
 
 



Biopsi venstre pleura 





Negativitet for RCC, Napsin A, P63, CDX2, Calponin, Chromogranin og Synaptophysin. Ki-67 
positiv i 5 % av tumorcellene. 

 
Vurdering: epitelial lesjon med ekspresjon av markører for thyroidea,  
best passende med metastase fra primært follikulært thyroideakarsinom.  
 

Pan-CK+ Thyroglobulin TTF-1 



 
 

Thyrogl TTF-1 
 
De cytologiske prøvene ble nå sammenholdt med det histologisk materialet.  
 
Flere immunhistokjemiske undersøkelser på celleblokk viste spredtliggende celler som 
var positive for TTF-1. Noen få celler var positive for thyroglobulin.  
 
Diagnosene ble endret til sannsynlig spredning til pleuravæske fra thyroideakarsinom.  
 
 



FNAC fra høyre thyroidealapp ble besvart som cellerikt bilde fra follikulær neoplasi med 
Hürtlecellemetaplasi, mulig karsinom. 

I teksten ble det skrevet at man på grunn av funn av samme type celler i pleurabiopsi, som ble vurdert 
som metastase fra follikulært thyroideakarsinom, mente at det mest sannsynlig var et follikulært 
karsinom også i dette materialet.  
 





Konklusjon 

• Cancer thyroidea med spredning til lunge og pleura. Ikke 
operasjonsindikasjon eller indikasjon for annen aktiv behandling. 
Døde etter kort tid.  

 

• Tidligere aspirasjonscytologiske prøve fra 2008 ble regransket. 
Man skriver at man i prinsippet er enig i tidligere vurdering og at 
bildet ikke gir noen direkte malignitetsmistanke, selv om 
malignitetsvurdering av follikulære lesjoner i thyroidea i 
cytologisk materiale er usikker.  
 

 



Follikulært thyroideakarsinom 

• Ca 15 % av kreft i skjoldbruskkjertelen. 
 

• Follikulært karsinom skiller seg fra follikulært adenom ved 
gjennombrudd av tumorkapselen og/eller karinfiltrasjon, ikke på 
cellemorfologi. Diagnosen må derfor stilles ved histologisk 
undersøkelse. 
 

• Immunprofil: positivitet for Thyroglobulin, TTF-1 og EMA. 
 

• Cytologi - Obs ved cellerikt materiale, mikrofollikler og/eller trabekler, 
forstørrede tettliggende follikkelceller, lite kolloid. 
 

• Diff. diagnoser: benign follikulær knute, papillært thyroideakarsinom, 
metastase fra nyrecellekarsinom, parathyroideaadenom/karsinom. 
 



Bethesda klassifikasjonen for å rapportere 
cytopatologi i thyroidea 

• Bethesda 1: ikke diagnostisk materiale, uegnet, ikke tilstrekkelig 
 

• Bethesda 2: benign 
 

• Bethesda 3: atypi av usikker betydning eller follikulær lesjon av usikker 
betydning 
 

• Bethesda 4: follikulær neoplasi eller mistanke om follikulær neoplasi 
 

• Bethesda 5: mistanke om malignitet 
 

• Bethesda 6: malign 

 


