
Hos 45 av 67 av dessa patienter påvisades malign cytologisk 
diagnos vid andra punktionstillfället vilket motsvarade en 
träffsäkerhet på 67,2% (Figur 1). 

Figur 1: Utfall av FNAC 1-3 hos samtliga patienter oavsett centra

I de fall där vårdprogrammet* följdes ökade FNAC-sensitivitet till 90,3% 
efter ompunktion (FNAC 1+2) - (Tabell 1). Hos 22 patienter (22/228, 
9,7%) påvisades inte malign diagnos trots två preoperativa FNAC.

Totalt identifierades 31 patienter där först postoperativa histologiska 
analysen visade malignitet, det motsvarar 12,9% av hela materialet. 

Tabell 1: Sensitivitet beroende på antal utförda FNAC oavsett centra

* Vårdprogram (Region Stockholm-Gotland 2011): Det bör utföras minst 2 punktionscytologiska 
analyser före operation för att minimera risken för falskt benign cytologi.
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Slutsatser
- Ompunktion rekommenderas vid kvarvarande klinisk 

misstanke på malign tumör trots benign cytologi vid 
första FNAC.

- Ultraljudsledd punktion på cytologisk avdelning med 
stor vana att diagnosticera spottkörtelpatologi är att 
föredra.

- FNAC har sina begränsningar – 10% falsk benign 
cytologi trots 2 punktionstillfällen på erfaren cytologisk 
avdelning ➡ patienter med spottkörteltumör skall 
prioriteras till kirurgisk behandling

Syfte
Att retrospektivt utvärdera sensitivitet för preoperativ 
cytologisk diagnostik med finnålscytologi (FNAC) för 
patienter som opererats för cancer i de stora spottkörtlarna 
i Region Stockholm-Gotland

Material och metod
Retrospektiv journalstudie av 240 konsekutiva patienter 
som diagnostiserats med cancer i de stora spottkörtlarna 
(C079-C081) mellan juni 2008 och juni 2020 i region 
Stockholm-Gotland. Preoperativ cytologisk diagnos 
jämfördes mot postoperativ histopatologisk diagnos.

- Påverkade antal FNAC tillfällen sensitiviteten?
- Påverkades sensitivitet  om FNAC utfördes på avdelning 

med stor exponering för spottkörteldiagnostik?

Resultat
Malign cytologisk diagnos påvisades vid första 
punktionstillfället hos 161 (67,1%) av alla patienter 
(161/240); 35 av dessa utfördes vid en avdelning för 
cytologisk diagnostik där spottkörteldiagnostik är relativt 
ovanligt vilket motsvarade en träffsäkerhet på 47,9% 
(35/73). På Karolinska Universitetssjukhusets avdelning 
för cytologi och patologi utfördes 126 FNAC tillfällen vilket 
motsvarade en träffsäkerhet på 75,4% (126/167). 
Av 79 (79/240) patienter med falskt benign FNAC efter ett 
punktionstillfälle utfördes enligt vårdprogrammet* en 
ompunktion (FNAC 2) hos 67 patienter (67/79) - de 12 
resterande patienter opererades.

I kommande studier planeras att analysera sensitivitet mellan 
malign cytologisk diagnos och malign histopatologisk subtyp.

FNAC 1 67,1% (161/240)

FNAC 1+2 90,3% (206/228)
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