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ABSTRACT
The purpose of the essay was to find out whether a statistically significant difference could
be observed between the results from parathyroid scintigraphy and parathyroidectomy,
conducted at the Karlstad Central Hospital.
This was accomplished via a review of all parathyroid scintigraphies conducted at the
Hospital between 2013-01-01 and 2017-06-30. The results were categorized by
localization, initially between the right and left lobe of the thyroid gland, but also by
whether the findings were in the superior, central or inferior parts of the thyroid gland.
Statistical analysis was conducted with Pearson’s Chi-squared test and Cohen’s Kappa
coefficient.
After completion, the material contained a total of 186 observations. Of these, 131 had
resultats from both the scintigraphical examination and the surgery. In 71% of these cases,
or in 50% of total cases, the results were completely concordant regarding the right and left
lobes of the thyroid gland. 78% of observations matched in the lower lobes of the thyroid
gland. 83% in the lower right lobe of the thyroid gland.
A statistically significant difference between scintigraphy and operation results was
recorded according to the Pearson’s Chi-squared test. According to the Kappa coefficient,
there was a moderate inter-rater agreement between the results.
Conclusion: A lack in concordance could be observed between the scintigraphy and
operation results. A statistically significant difference, according to Pearson’s Chi-squared
test. Only in 50% of cases did the results match completely. A recommendation for a
standardized form of answering the scintigraphy results could be made, both to ease in
writing, but also in interpreting the results.
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SAMMANFATTNING
Syftet med uppsatsen var att ta reda på om det föreligger skillnad i undersökningsresultat
mellan parathyreoideascintigrafi och parathyreoideaektomi utförda vid Centralsjukhuset i
Karlstad (CSK).
Detta gjordes via en genomgång av alla scintigrafier utförda vid CSK mellan 2013-01-01
och 2017-06-30. Resultaten kategoriserades utifrån fyndens lokalisation, initialt med
avseende på höger eller vänster sida och även om parathyreoideaadenom kunde påvisas i
superiora, centrala eller inferiora delen av thyreoidea. Statistisk analys genomfördes med
Chi-2-analys för test av skillnad jämfört med statistisk förväntad fördelning och Cohen’s
Kappa för test av överensstämmelse.
Materialet innehöll efter genomförd insamling totalt 186 observationer. Av dessa var 131
giltiga parvisa observationer. Av dessa fall överensstämde 71% av resultaten fullständigt. I
50% av det totala antalet fall överensstämde resultaten från scintigrafin fullständigt med det
från operationen, med avseende på lokalisation höger eller vänster. 78% av observationerna
överensstämde i de nedre delarna av thyreoideas lober. 83% överensstämde i nedre höger
lob.
En statistiskt signifikant skillnad mellan scintigrafi och operation kunde noteras enligt Chi2. Enligt Kappa-analys fanns där en måttlig överensstämmelse.
Konklusion: Det kunde noteras en brist i överensstämmelse mellan
parathyreoideascintigrafi och parathyreoideaektomi. En statistiskt signifikant skillnad
mellan resultaten enligt Chi-2-test. Endast 50% av resultaten överensstämde med avseende
på höger och vänster lob. Det rekommenderas att CSK bör överväga ett införande av en
standardiserad svarsmall, både för att underlätta skrivandet av svar och tolkning.

Nyckelord: parathyreoidea, parathyreoideascintigrafi, parathyreoideaektomi, jämförelse

BEGREPPSLISTA
o χ2: Pearson Chi-2 (Pearson’s Chi-squared)
o cα: Kritiska värdet
o CSK: Centralsjukhuset i Karlstad
o CT: Datortomografi, computed tomography
o HPT: hyperparathyreoidsim
o Kappa: Cohen’s Kappa-koefficient för analys av överensstämmelse
o MRT: magnetresosnanstomografi
o NPV: negativt prediktivt värde
o Operation: parathyreoideaektomi
o pHPT: primär hyperparathyreoidism
o PPV: positivt prediktivt värde
o PTH: parathormon
o Scint: parathyreoideascintigrafi
o sHPT: sekundär hyperparathyreoidism
o tHPT: tertiär hyperparathyreoidism
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1. INTRODUKTION
1.1 Parathyreoideas anatomi och fysiologi
1.1.1 Anatomi
Parathyreoidea utgörs vanligtvis av fyra stycken körtlar och kan delas in i två övre och två
undre körtlar. Deras vanligaste position är bakom thyreoidea. De två övre körtlarna är
typiskt belägna i den övre tredjedelen av de två thyreoidealoberna. De nedre körtlarna är i
typiskt belägna i den nedre tredjedelen av de två thyreoidealoberna (1,2).
Det bör noteras att den exakta lokalisationen för parathyreoideakörtlarna kan variera.
Främst de två undre som kan vara belägna i thyreoidea, i thymus eller i mediastinum.
Möjligheten att de inte migrerat under fosterstadiet och därmed hamnat högt uppe i
nackhöjd finns också (1).
Trots att det i normalfallet finns fyra körtlar är det inte helt ovanligt att det finns fem körtlar
eller fler. Dessa kan variera i form och storlek, både mellan individer men också inom
samma individ. En frisk parathyreoidea-körtel bör dock inte vara större än 7 mm i diameter
och dess vikt per körtel kan variera mellan 20-45 mg (1).
Parathyreoideakörtlarna består främst av två typer av celler: körtelepitel, så kallade chief
cells, som bildar parenkymet och fettceller, adipocyter. Parenkymet är den del av körtlarna
som producerar och insöndrar parathormon (PTH).

1.1.2 Fysiologi
Parathyreoideas huvudfunktion är att producera PTH. PTH spelar en nyckelroll i att
upprätthålla blod-calciumnivåerna. En sänkt blod-calciumnivå stimulerar parathyreoidea till
att producera och insöndra PTH till blodbanan. (1).
PTH är ett viktigt hormon för att bibehålla calcium-, fosfat- och vitamin-D-nivåerna i
blodet, vilket PTH åstadkommer genom att (i) stimulera den renotubulära
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calciumreabsorptionen, (ii) stimulera fosfatexktretionen till urinen, (iii) stimulera till
produktion av den fysiologiskt aktiva formen av vitamin D, calcitriol, (iv) öka
calciumreabsorptionen från mag-tarm-kanalen via stimulering av calcitriolproduktion och
(v) genom att stimulera osteoklast- och osteoblastaktiviteten i skelettet, vilket frigör
calcium och fosfat från benmassan (1).

1.2 Patofysiologi
Överfunktion av parathyreoidea, eller hyperparathyreoidism förekommer i tre former:
primär, sekundär och tertiär hyperparathyreoidism (1,2).

1.2.1 Primär hyperparathyreoidism
Primär hyperparathyreoidism (pHPT), eller ökad hormoninsöndring från bisköldkörtlarna
är den vanligaste sjukdomen som drabbar parathyreoidea och orsakas framförallt av
adenom i någon av de fyra körtlarna och mer sällan av hyperplasi eller neoplasi av en eller
flera av körtlarna. I sällsynta fall kan pHPT bero på karcinom. Karcinom drabbar endast 1%
av de som diagnostiserats med pHPT. I 85% av fallen orsakas pHPT av ett ensamt adenom.
I endast 5% av fallen drabbar adenom två eller flera körtlar. Hyperplasi av körtelvävnad
orsakar <15% av pHPT. Prevalensen för pHPT skiljer sig mellan kvinnor och män.
Tillståndet drabbar cirka 5% av kvinnor mellan 40-50 år och cirka 0,7% av män mellan 6981 år (3). Ett adenom är en form av benign tumör som drabbar parathyreoidea. Det är inte
adenomet i sig som utgör problemet, utan ökningen i PTH-produktion och symtomen som
detta medför; exempelvis benurkalkning (1,4,5).
Adenom består till stora delar av parenkymceller, omgivna av ett område av
normalfungerande parathyreoideavävnad. Ett adenom kan drabba parathyroideavävnad
oavsett lokalisation, vilket kan komplicera utredningen på orsaken till
hyperparathyreoidism (HPT) (1).
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1.2.2 Sekundär hyperparathyreoidism
Sekundär hyperparathyreoidism (sHPT), även kallad renal HPT är en följdsjukdom av
kronisk hypocalcemi som komma till följd av njursvikt, malabsorption av calcium i magtarm-kanalen eller som följd av farmakologisk behandling. Detta leder till en ständig
överproduktion av PTH, vilket ger en hyperplasi av parathyreoidea (1,6).

1.2.3 Tertiär hyperparathyreoidism
Tertiär hyperparathyreoidism förekommer till följd av cirka 30% av alla
njurtransplantationer, men kan även komma till följd av utpräglad hypocalcemi, exempelvis
till följd av sHPT. När hypocalcemin är behandlad med hjälp av njurtransplantation kan
inte parathyreoideaparekymet anpassa sig och detta resulterar i en fortsatt överproduktion
av PTH (1,6).

1.3 Hyperparathyreoidism: diagnos och behandling
Diagnostisering av pHPT kan ske med hjälp av blodprov som mäter kalcium- och PTHkoncentrationerna i blodet. Behandlingen för primär pHPT är kirurgisk borttagning av
vävnaden som står för den ökade produktionen av hormon (1).
Det kan vara svårt för kirurgerna att finna de abnormala körtlarna, då de är små och kan
vara belägna på atypiska platser i halsregionen eller i övre mediastinum (1,2). Därför är det
värdefullt för kirurgerna att redan innan operation veta var körtlarna med eventuella
adenom är belägna. Detta kan ske genom bilddiagnostiska undersökningsmetoder, så som
parathyreoideascintigrafi.
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1.3.1 Parathyreoideascintigrafi
Scintigrafiska undersökningar bygger på den nuklearmedicinska metoden, där intravenös
injektion av ett spårämne märkt med en radioaktiv isotop ges. Målet med spårämnet är att
det ska söka sig via blodet till målorganet och därmed låta organet avbildas med en
gammakamera.
Två metoder finns för att åskådliggöra parathyreoideaadenom med hjälp av scintigrafi.
Subtraktionsmetoden eller double tracer och utsköljningsmetoden, washout / dual-phase.
Notera att parathyroideascintigrafi inte är ett diagnostiskt verktyg, utan endast en metod för
att lokalisera och visualisera abnormala körtlar. Friska PTH-körtlar kan normalt inte ses på
en scintigrafi, eftersom de är för små (1).
Vid Centralsjukhuset i Karlstad där materialinsamlingen för denna uppsats skedde, används
en kombination av subtraktions- och utsköljningsmetoden (se bilaga 1).

1.3.2 Subtraktionsmetoden
Det finns ingen isotop eller spårämne som har specifikt upptag i parathyreoidea. Istället
används blodflödesmarkörer som till exempel methoxyisobutylisonitrile (sestamibi) kemiskt
bundet till technetium-99m, vilket har visat sig tas upp i parathyreoidea. Detta trots att
spårämnet från början är en hjärtmarkör (2). Markören har även upptag i thyreoidea, men
sköljs ut fortare ur thyreoidea, vilket resulterar i ett jämförelsevis högre upptag i
parathyroidea.
Natriumpertechnetat, 99mNaTcO4- agerar som en fysiologisk analog till jod och tas därför
upp i thyreoidea. Det kan därför användas för att göra en ren avbildning av thyreoidea, utan
parathyreoidea (se figur 1). Dessa två bilder kan sedan normeras med avseende på
exponering och subtraheras sedan från varandra. Detta ger en bild av parathyreoidea, där
eventuella parathyreoideaadenom kan visualiseras. Vid denna metod är det viktigt att få ett
tydligt upptag i thyreoidea, varför eventuell levaxin-behandling, radiografiundersökning
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involverande jodkontrast eller radiojodbehandling måste sättas ut i tid eller planeras runt (se
bilaga 1).

Figur 1. Resultat från bilder från parathyreoideascintigrafi tagna under fem minuter, 35 minuter
efter injektion av sestamibi. Vänster kolumn föreställer en ren bild av thyreoidea, tagen med
pertechnetat. Mittenkolumnen föreställer en bild tagen med sestamibi. Höger kolumn föreställer en
subtraktion av bilderna för att tydligare åskådliggöra parathyreoideaadenom. Figuren tagen från
Mariani et al., 2003 (7).

1.3.3 Utsköljningsmetoden
Utsköljningsmetoden bygger på principen att sestamibi har olika utsköljningstider mellan
parathyreoidea- och thyreoideavävnad. Efter injektion med spårämnet sestamibi kan bilder
tas efter 10–15 minuter och efter 1½-2½ timmar. Sedan görs en visuell bedömning för att
identifiera eventuella patologiska PTH-körtlar (se bilaga 1).
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1.3.4 Parathyreoideaektomi
Behandligen av HPT är att med hjälp av ett kirurgiskt ingrepp avlägsna den vävnad som
står för överproduktionen av PTH. Tidigare har bilateral halsexploration varit den typ av
operation som dominerat. Dock blir en ny modalitet allt vanligare (8), där preoperativ
lokalisation med avbildningsmetoder som parathyreoideascintigrafi är därför av högt värde
för kirurgen som ska operera. Genom att lokalisera eventuella ektopiska PTH-körtlar,
exempelvis i övre mediastinum kan ingreppet vara så minimalistiskt som möjligt, vilket
tillåter patienten att återhämta sig fortare (1,4,9–11).

1.3.5 Komplement till parathyreoideascintigrafi
För att påvisa parathyreoideaadenom kan ultraljud användas. Ultraljud som metod har dock
vissa begränsningar. Framförallt i form av hur användarberoende, både under insamling
och tolkning. Ultraljud är däremot en relativt ofarlig metod för att påvisa och lokalisera
eventuella parathyreoideaadenom som inte involverar någon strålning. Kombinerat
tolkningsmaterial med resultat från både parathyreoideascintigrafi och ultraljud är att
föredra (1,10)

1.4 Syfte
Syftet med uppsatsen är att göra en allmän kartläggning (inklusive beräkning av
sensitivitet, specificitet, positivt prediktivt värde och negativt prediktivt värde) av
preoperativa parathyreoideascintigrafiska undersökningar och parathyreoideaektomier och
jämföra resultaten. Arbetet kommer att ingå i kvalitetsarbetet vid fysiologiska kliniken i
Centralsjukhuset i Karlstad.
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1.5 Frågeställningar
1. Föreligger det skillnad i bedömningen av den preoperativa
parathyreoideascintigrafiska undersökningen och fyndet vid operationen, med
hänsyn till lokalisation? (Chi-2-test)

2. Hur många bedömningar överensstämmer mellan scintigrafi- och operationsfynd
och vilken grad av överensstämmelse motsvarar det? (Kappa-analys)

3. Skiljer sig någon av loberna från de övriga med avseende på scintigrafins
överensstämmelse på operationsfynd?
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2. METOD
2.1 Studiedesign
Studien är av retrospektiv design och materialet som arbetet är baserat på var en lista
sammanställd av fysiologiska kliniken, innehållande 247 under perioden patienter som
genomgått en parathyreoideascintigrafi vid CSK 2013 till och med 2018. Då inga
operationsresultat fanns tillgängliga för patienter som genomgått parathyreoideascintigrafi
efter juni, 2017 kvarstod 186 scintigrafier där det kunde finnas operationsresultat att göra
jämförelsen med. Listan fanns sammanställd i det program som hanterar remisser och svar
vid fysiologiska kliniken på CSK: SECTRA RIS (SECTRA AB, Stockholm, Sverige).
Dessa patienters undersökningsresultat jämfördes med operationsberättelser från
parathyeroideaektomier loggförda i journalhanteringssystemet Cambio COSMIC (Cambio
AB, Stockholm, Sverige).
Materialet indelades i kategorier utifrån var ett eventuellt parathyreoideaadenom (adenom)
kunde lokaliseras på scintigrafi. Fynden från undersökningen delades in i åtta kategorier
utifrån lokalisation. Kategoriseringen tog hänsyn till om adenom kunde lokaliseras på höger
eller vänster sida samt övre, centrala eller nedre delen av thyreoidea. En kategori för icke
utförd scintigrafi, negativt resultat och en kategori för övriga lokalisationer i till exempel
övre mediastinum skapades också (se figur 2). Samma kodning gjordes också för
operationsresultaten.

Figur 2. Beskriver första och andra kategoriseringen av undersökningsfynd från
parathyreoideascintigrafi utförd på Centralsjukhuset i Karlstad.
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För att statistisk bearbetning skulle kunna vara genomförbar gjordes ytterligare en
omkodning till färre grupper. Denna gång tog kodningen endast hänsyn till om adenom
kunde lokaliseras i höger eller vänster lob av thyreoidea. Sedan gjordes en korsreferens
med operationsresultaten, vilka kodades på samma sätt. Utifrån detta kunde åtta nya
grupper konstrueras. Dessa grupper utgjordes av följande: scintigrafi utförd med negativa
resultat för adenom, ingen operation utförd; scintigrafi utförd med positiva resultat för
adenom, ingen operation utförd; scintigrafi- och operationsresultat överensstämmer
fullständigt; scintigrafi- och operationsresultat skiljer sig åt övre, respektive nedre
lokalisation; scintigrafi- och operationsresultat skiljer sig åt höger, respektive vänster sida;
scintigrafi utförd med negativa resultat, operation utförd med positiva resultat för adenom,
scintigrafi ej utförd och slutligen lokalisation övrig (se figur 3).

Scintigrafi negativ

Scintigrafi positiv

Ingen operation

Ingen operation

Scintigrafiresultat
=
Operationsresultat

Scintigrafi skiljer sig
från operation med
avseende på övre eller
nedre lob
Scintigrafi skiljer sig

Scintigrafi negativ
Operation positiv

Scintigrafi ej utförd

Lokalisation övrig

från operation med
avseende på höger eller
vänster lob

Figur 3. Översikt över de åtta grupper som materialet indelats i för statistisk analys.

2.2 Statistisk bearbetning
För deskriptiv statistik anges antal observationer och procent per kategori. För statistisk
analys inkluderades endast de fall som hade utfört både scintigrafisk undersökning och
operation, samt hade statistiskt förväntat observerat antal fem eller fler per kategori.
Som statistisk analys genomfördes Pearsons Chi-2-test för test av skillnad jämfört med
statistisk förväntad fördelning. Signifikansnivå bestämdes till α=0,05. Antal frihetsgrader
beräknas som antal kolumner subtraherat med ett, multiplicerat med antal rader subtraherat
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med ett. Cohen’s Kappa genomfördes för test av överensstämmelse. Kategorier som det
fanns färre än fem observationer av analyserades inte vidare, på grund av att de statistiska
metoder som används i studien inte kan utföra analys på färre värden än fem. Analyser
genomfördes med IBM SPSS Statistics 24.0.
Nollhypotesen, H0 för analys med Chi-2-test är: H0=Det finns ingen skillnad mellan
förväntat och observerat antal per kategori. H0 behålls om χ2 är mindre än det kritiska
värdet (cα). Det kritiska värdet bestäms av Chi-2-fördelningen (se bilaga 2).
Kappa-analys ger ett värde mellan 0–1,0 vilket motsvarar graden av överstämmelse. Ett
värde ≤0,20 motsvarar dålig (poor) överensstämmelse; ≤0,21–0,40 svag (fair); ≤0,41–0,60
måttlig (moderate); ≤0,61–0,80 bra (good) och ≤0,81–1,0 motsvarar mycket bra
överensstämmelse (very good) (12).
Sensitivitet och specificitet beräknades, såväl som positivt prediktivt värde (positive
predictive value, PPV) och negativt prediktivt värde (negative predictive value, NPV).
Sensitivitet avser sannolikheten att ett positivt scintigrafiresultat är riktigt när patienten har
adenom, eller sant positivt resultat. Specificitet avser sannolikheten för att ett negativt
scintigrafiresultat visar att patienten verkligen är frisk. Sensitivitet, specificitet, PPV och
NPV presenteras som en procentsats.
För att beräkning ska vara genomförbar måste en uppdelning göras. Denna uppdelning tar
endast hänsyn till om det gjordes något fynd under scintigrafi eller operation, inte till
lokalisation på eventuella fynd. Indelningen sker i fyra grupper: sant friska, eller sant
positiva patienter; falskt friska, eller falskt positiva patienter; falskt friska, eller falskt
negativa; sant friska, eller sant negativa.
Sensitivitet beräknades genom att dividera antalet sant positiva patienter (A; se figur 4),
med det totala antalet patienter som genomgått operation med positivt resultat (A+C, se
figur 4). Specificitet beräknades genom att dividera antalet sant negativa patienter (D, se
figur 4), med det totala antalet patienter med negativt operationsresultat (B+D, se figur 4).
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PPV beräknades genom att dividera antalet sant positiva patienter (A, se figur 4), med det
totala antalet patienter som genomgått scintigrafisk undersökning, oavsett resultat (A+B, se
figur 4). NPV beräknades genom att dividera antalet sant negativa patienter (D, se figur 4)
med det totala antalet patienter som visat negativt efter att ha genomgått en scintigrafisk
undersökning (C+D, se figur 4).

Figur 4. Figuren föreställer en fyrfältstabell innehållande alla kombinationer av
parathyreoideascintigrafiresultat (scint), här representerat som ”nya testet”, och
parathyreoideaektomi (operation), representerat av ”referensmetoden”. Sant positiva (A) patienter
är de som visat sig positiva både på scint och operation. Falskt positiva (B) patienter är de som visat
sig positiva på scint men negativa på operation. Falskt negativa är de patienter som visat sig
negativa på scint, men positiva på operation. Sant negativa är de patienter som visat sig negativa
både på scint och operation.
Bilden är tagen från Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården – en handbok
(tillgänglig från: http://www.sbu.se/globalassets/ebm/metodbok/sbushandbok_bilaga10.pdf)

2.3 Etiska överväganden
Godkännande att genomföra denna undersökning har inhämtats skriftligt från enhetschef
vid avdelningen för klinisk fysiologi vid Centralsjukhuset i Karlstad. Patienters uppgifter
hanteras avidentifierat. Resultaten presenteras på gruppnivå.
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2.4 Risker för patienter
Vid den scintigrafiska undersökningen ges patienten en liten dos radioaktiv isotop, som
dock inte innebär någon medicinsk risk av betydelse. En operation innebär alltid en risk för
blödning eller postoperativa komplikationer, främst infektion. Denna studie är retrospektiv,
det vill säga patienterna har redan genomgått undersökning och operation, och kommer
därför inte utsättas för vidare risker orsakade av studien.
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3. RESULTAT
Materialet innehöll 186 patientfall, varav 49 män och 137 kvinnor. Åldern varierade mellan
23 till 87 år (se tabell 1).
I 25 stycken eller 13,4% av fallen var resultaten från scintigrafin negativa och ingen
operation utfördes. I 22 stycken, eller 11,8% av fallen var scintigrafin positiv, men ingen
operation utfördes. I ett av fallen, motsvarande 0,5% utfördes ingen scintigrafi. Återstår gör
därmed 131 fall för fortsatt jämförelse (se tabell 1).
Antalet sant och falskt positiva och negativa patienter var 115 patienter som klassas som
sant positiva, 0 som falskt positiva, 20 som falskt negativa och 3 som sant negativa (se
tabell 3). Sensitivitet kunde därmed beräknas till 85%, specificitet till 100%, PPV till 100%
och NPV till 87%.
I jämförelsen, där hänsyn till lokalisation med avseende endast till om fynden gjorts på
höger eller vänster sida, kunde det noteras att 93 stycken eller 50% av fallen överensstämde
resultaten från den scintigrafiska undersökningen helt med resultaten från operationen. I 6
stycken, eller 3,2% av fallen skiljde sig scintigrafiresultatet från operationsresultatet med
avseende på höger eller vänster sida. I 17 stycken, eller 9,1% av fallen skiljde sig resultaten
från den scintigrafiska undersökningen från operationsresultaten med avseende på övre
eller nedre loben av thyreoidea (se tabell 1).
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Tabell 1. Översikt över antal parathyeroideascintigrafier och parathyreoideaektomier utförda vid
Centralsjukhuset i Karlstad från perioden 2013-01-01 till och med 2017-06-30.
Scintigrafi negativ; ingen operation

Antal
(st)
25

Procent
(%)
13,4

Scintigrafi positiv; ingen operation

22

11,8

Scintigrafiska resultat överensstämmer med operationsresultat

93

50,0

6

3,2

17

9,1

Scintigrafi negativ; operation positiv

20

10.8

Lokalisation övrig

2

1,1

Ingen scintigrafi utförd

1

0,5

186

100,0

Modalitet

Scintigrafiresultat skiljer sig från operationsresultat med avseende på höger eller
vänster thyreoidealob
Scintigrafriresultat skiljer sig från operationsresultat med avseende på övre eller
nedre thyreoidealob

Totalt

När materialet reducerats till endast de observationer som hade ett
parathyreoideascintigrafiresultat och motsvarande parathyreoideaektomiresultat återstod
131 observationer (se tabell 2).

Resultat för parathyreoideascintigrafi

Tabell 2. Sammanställning av scintigrafi-, samt operationsresultat. Tabellen inkluderar endast de
poster som kan paras samman med både undersökning och operation. Därmed inkluderas endast
131 av 186 observationer.
Positiv
höger övre
lob
Negativ scint
4
Positiv
höger övre
3
lob
Positiv höger
0
centralt
Positiv höger
5
nedre lob
Positiv
vänster övre
1
lob
Positiv
vänster
0
centralt
Positiv
vänster
1
nedre lob
Totalt (st)
14

Resultat för parathyreoideaektomi
Positiv
Positiv
Positiv
Positiv
höger
höger nedre vänster övre
vänster
centralt
lob
lob
centralt
0
6
6
0

Positiv
vänster
nedre lob
4

Totalt
(st)
20

0

0

0

0

0

3

2

1

0

0

0

3

0

45

0

0

2

52

0

0

9

2

3

15

0

0

1

0

2

3

0

2

4

0

28

35

2

54

20

2

39

131
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Efter att metodens exklusionskriterier applicerats och de kategorier med förväntat
observerat antal färre än fem, återstod 73 giltiga parvisa observationer (se bilaga 3). På
dessa fall gjordes statistisk analys i form av Chi-2-test och Cohen’s Kappa-analys.
Vid analys med Chi-2-test ses att χ2=251,7. Det kritiska värdet utifrån Chi-2-fördelningen
med 30 degrees of freedom (df) beräknades till cα=43,77. Resultatet av den statistiska
analysen var därmed att det råder en statistiskt signifikant skillnad mellan det förväntade
och det observerade resultatet, då χ2> cα (P <0,05).
Grad av överensstämmelse baserat på Kappa-analys gav en kappakoefficient=0,544, vilket
motsvarar en måttlig grad av överensstämmelse.
Det noterades att en majoritet av fynden som överensstämde gjordes i nedre delen av
thyreoidea. I nedre delen överensstämde totalt 73 stycken av de utförda scintigrafierna med
de 93 utförda operationerna, motsvarande 78%. Av dessa överensstämde 45 av 54 eller
83% i höger nedre lob och 28 av 39 eller 72% i vänster nedre lob (se tabell 2). Därmed
kunde en högre träffsäkerhet i nedre delen av höger och vänster lob noteras, jämfört med
övre och centrala delen av thyreoidea, där totalt 14 av 38 fall överensstämde, vilket
motsvarar 37% överensstämmelse.
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4. DISKUSSION
4.1 Resultatdiskussion
Scintigrafiresultatet kontra operationsresultatet visade på en statistiskt signifikant skillnad
enligt Chi-2-test och graden av överensstämmelse enligt Kappa-koefficienten var måttlig.
Därmed kan det noteras en bristande överensstämmelse mellan resultat från
parathyreoideascintigrafi och parathyreoideaektomi.
I 93 av 186, vilket motsvarar 50% av totala antalet observationer, sågs en fullständig
överensstämmelse mellan scintigrafi- och operationsresultat med avseende på lokalisation i
höger eller vänster lob av thyreoidea. Görs beräkningen istället endast på de observationer
som har både resultat från preoperativ scintigrafisk undersökning och operation, ses istället
en överensstämmelse i 93 fall av 131, eller 71%.
Parathyreoideascintigrafi ser i nuläget ut att vara bäst på att detektera nedre thyreoidealob
på höger och vänster sida. Hela 78% av observationer gjorda i nedre delen av thyreoidea
överensstämde. Detta faller i linje med Hindié et al., 2009 som noterade att förstorade
parathyreoideaadenom vanligtvis kan ses invid de inferiora polerna av thyreoidea (1). I
83% av observationer i nedre höger lob och 72% i nedre vänster lob matchade
scintigrafiresultatet med operationsresultatet, vilket antyder en högre träffsäkerhet i den
delen av thyreoidea. Dock kan inga definitiva slutsatser dras på grund av det begränsade
antalet observationer analysen är baserad på.
Under tiden för insamlingen av materialet till denna uppsats kunde ett stort behov av en
standardiserad svarsmall för underlättande av tolkning av scintigrafiresultat ses. Att gå
igenom materialet med sådan variation var tidsödande och i vissa fall var svaren rentav
svåra att tolka, på grund av ordval eller subjektiva bedömningar.
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4.2 Metoddiskussion
4.2.1 Studiens styrkor och svagheter
Denna studie är på relativt liten skala och inkluderar endast 186 patientfall totalt från
perioden 2013-01-01 till och med 2017-06-30. Därmed kan inga större slutsatser angående
den generella populationen dras. Därför föreslås ytterligare studier som tar hänsyn till fler
personer, som kan göra observationer baserade på ett mer representativt material. Dock är
studien av visst värde för att säkerställa kvalitén vid CSK och att utvärdera metoden som
sådan lokalt.
Det observerades att prevalensen för pHPT var högre i studien hos kvinnor än hos män,
vilket stämmer med tidigare fynd gjorda av Siilin, H, 2011 (3).
Vid beräkning av sensitivitet, specificitet, PPV och NPV bör det noteras att kategori B och
D innehöll mycket få observationer, 3 respektive 0. Detta betyder att dessa värden bör
tolkas med yttersta försiktighet.

4.2.2 Styrkor och svagheter med parathyreoideascintigrafi
Parathyreoideascintigrafi som metod har en plats inom vården, dock begränsas dess
användbarhet för att ställa diagnoser något. Svårigheter i tolkning av scintigrafibilder på
grund av anatomiska olikheter eller på grund av eventuellt spritt upptag av isotoper på
grund av till exempel multinodös struma är faktorer (13). Dessutom finns det stort utrymme
för personlig tolkning av bilder erhållna från scintigrafiska undersökningar. Det är upp till
bedömarens subjektiva, om än professionella åsikt att identifiera och lokalisera
förändringar och att sedan skriva svaret.

4.3 Alternativa metoder för diagnos
Ultraljud är en relativt billig metod som har vid utsträckning och har dessutom fördelen att
den inte utsätter patienten för joniserande strålning. Dock hålls dess framgång tillbaka på
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grund av dess höga individualitet, beroende på operatör och beroende på patientens egen
kroppskonstitution (10).
I sin studie nämner Hindie et al., 2015 möjligheten till att använda datortomografi
(computed tomography, CT) och magnetresonanstomografi (MRT) för att avbilda ektopiska
PTH-körtlar som undgått detektion med konventionell scintigrafi. De nämner ny 4D-CTteknik som kan kombinera både anatomisk och funktionell information. MRT ska enligt
dem kunna detektera ektopiska PTH-körtlar utan radionukleidupptag vid användandet av en
3,0T-magnet (14).

4.4 Vidare studier utifrån det insamlade materialet
Det insamlade materialet för denna studie har mer att ge, varför det skulle kunna vara av
intresse för vidare analys med hänsyn till fler parametrar, som exempelvis om det föreligger
något samband mellan calcium- och PTH-nivåer i blodet och andra kroppsparametrar.
Alternativt ett samband mellan dessa och körtelstorlek. Vidare studier inom ämnet skulle
kunna ta hänsyn till exstirperade körtlars storlek och patologisk-anatomisk diagnos som
utförts på vävnaden efter exstirpation.

4.5 Konklusion
Det kunde noteras en brist i överensstämmelse mellan parathyreoideascintigrafi och
parathyreoideaektomi. En statistiskt signifikant skillnad mellan resultaten enligt Chi-2-test.
Endast 50% av resultaten överensstämde helt med avseende på höger och vänster lob.
Majoriteten, 78% av matchande fynd gjordes i nedre delen av thyreoidea. 83% av
matchande fall var i nedre höger lob. Det rekommenderas att CSK bör överväga ett
införande av en standardiserad svarsmall, både för att underlätta skrivandet av svar och
tolkning.
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4.6 Slutord
Jag vill uttrycka ett stort tack till min handledare Anita Hurtig-Wennlöf, biträdande
professor vid Örebro universitet; utan dig hade den här uppsatsen aldrig blivit skriven. Jag
vill tacka Leif Bojö, med dr vid CSK för sina synpunkter och bidragande till uppsatsen. Jag
vill också tacka Anders Eriksson, biomedicinsk analytiker vid fysiologiska kliniken, CSK
för hans hjälp med att starta upp insamlingen av data. Din hjälp med förberedelser och din
hjälp med det praktiska på plats under arbetets gång har varit ovärderlig.
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Syfte
Att säkerställa att undersökningen och händelser rörande undersökningen sker med adekvat
kvalitet och väldokumenterade rutiner.

Ansvar
Undersökande BMA har ansvar för att undersökning och utvärdering utförs på ett korrekt
sätt i enlighet med metodbeskrivning. Frisläppande BMA godkänner undersökningen eller
vidtar lämpliga åtgärder (ny undersökning, administrativ avvikelse eller kommunicerar med
ansvarig läkare). Läkare har ansvar för att svar skrivs. Strålskyddsansvarig fysiker ansvarar
för strålskyddsfrågor. Verksamhetschefen för klinisk fysiologi har det övergripande
ansvaret.

Indikationer/Kontraindikationer
Indikationer: Preoperativ undersökning för att lokalisera parathyreoideaadenom.
Kontraindikationer: Finns inga kontraindikationer men sköldkörteln bör ej vara
jodblockerad då det försvårar tolkningen av bilderna.

Graviditet – Amning
Graviditet: Generellt bör man undvika att undersöka gravida kvinnor med isotoper, om det
är absolut nödvändigt med undersökning reduceras dosen till fostret genom att minska
aktiviteten till patienten. För varje enskilt fall tas kontakt med nuklearmedicinskt ansvarig
läkare och nuklearmedicinskt ansvarig sjukhusfysiker.
Fastställande graviditet: Se dokument ”Metoder allmänt”.
Amning: Sestamibi: 24 timmars ammningsuppehåll samt tömma brösten och kasta mjölken
minst en gång. Perteknetat: 24 timmars ammningsuppehåll samt tömma brösten och kasta
mjölken minst en gång.

Teori
Parathyroidea (bisköldkörtlarna) är belägna i eller bakom thyroidea. Hyperparathyreoidism
(HPT) är en överproduktion av parathormon (PTH) som kan vara primär, sekundär eller
tertiär.
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Primär HPT
Vanligaste formen av HPT och beror oftast på ett enskilt bisköldkörteladenom. Mindre
vanligt (cirka 15%) är MGD (multi gland disease) där parathyroideakörtlarna är mer diffust
hyperplastiska.
Sekundär HPT
Överproduktion av PTH beroende på njurinsufficiens.
Teritär HPT
Bildning av autonoma adenom i parathyroidea beroende på långvarig hyperfunktion, ofta
beroende på njurinsufficiens.

Metodbeskrivning
Scintigrafi
Vår metod bygger på två olika metoder, subtraktionsmetod och utsköljningsmetod.
Subtraktionsmetod (double tracer)
Det finns egentligen inte någon speciell tracer för parathyroidvävnad utan man utnyttjar de
preparat som används till andra undersökningar Sestamibi som används vid
hjärtundersökningar tas även upp i parathyroidea och thyroidea. Natriumpertechnetat
används sedan för att avbilda thyroidea. De två bilderna normeras och subtraheras sedan
från varandra. Eventuella adenom visualiseras då. Vid denna metod är det viktigt att få en
bra thyroideabild varför Levaxinbehandling och jodkontrasthistoria måste beaktas.
Utsköljningsmetod (washout eller dual phase)
Metoden utnyttjar skillnader i utsköljningstider av sestamibi mellan parathyroideas och
thyroideas vävnad. Efter injektion tas bilder 10-15 minuter efter injektion samt 1,5-2,5
timmar senare. Bilderna jämförs visuellt.
Parathyreoideascintigrafin är inte diagnostisk utan en lokaliseringsteknik av abnormala
körtlar, normala körtlar kan normalt ej detekteras då de är för små.
Patientförberberedelser
Ej Levaxin 3 veckor innan undersökning. Ej jodhaltiga kontrastmedel eller
hälsokostprodukter inom en vecka före undersökningen.
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Radiofarmaka/farmaka
Radiofarmaka
Tc-99m Natriumpertechnetat och Tc-99m Sestamibi (Cardiolite).
Aktivitet:
75 MBq Tc-99m Natriumpertechnetat
750 MBq Tc-99m Sestamibi
375 MBq Tc-99m Sestamibi vid injektion inför operation samma dag
Farmaka
Kaliumperklorat 0,2 g upplöst i ½ mugg vatten peroralt.

Insamlingsparametrar
Kollimator: LEHR
Energifönster: 140 KeV Tc99, energifönster 20%.
Matris: 128
Bilder:
•
•
•
•
•
•
•

AP Pertechnetat 10 minuter eller 100 kcts, zoom Philips 2,19 eller GE 2.
AP Sestamibi, 20 minuter dynamisk insamling 1 minut/bild, zoom Philips 2,19 eller
GE 2.
AP 60 Mibi, 5 minuter statisk bild 60 minuter efter injektion sestamibi, zoom Philips
2,19 eller GE 2.
APö 65 Mibi, 5 minuter statisk bild 65 minuter efter injektion Sestamibi, zoom
Philips 1,46 eller GE 1,33.
SPECT/CT GE640 non-cirkular tomo, 60 vinklar, 25 sekunder/vinkel 70 mininuter
efter injektion Sestamibi, zoom 1,33, 120 kV + 30 mA, full SPECTfield, pitch 1,25
SPECT/CT Philips non-cirkular tomo, 64 vinklar, 25 sekunder/vinkel, 70 minuter
efter Sestamibi, zoom 1,46, localization fast, 3 fields, 120kV + 20 mA.
AP 120 Mibi, 5 minuter statisk, 2 timmar efter injektion Sestamibi, zoom 2,19 resp
2,0.
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Utförande
Tidsåtgång: 3 timmar, under uppehåll i undersökningen kan patienten gå till cafeterian.
Kontrollera: Identitet, graviditet och amning
Kontrollera att föreskrifter från kallelsen följts. Notera avvikelser.
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Notera om patienten fått jodhaltig röntgenkontrast inom 3 månader före
undersökningen.
Notera patientens aktuella mediciner.
Sätt PVK och injicera Pertechnetat.
Dra upp Sestamibi.
Kaliumperchlorat 0,2 g upplöst i vatten, ges till patienten omedelbart före första
bilden.
Patietnen ska ligga i samma läge under insamlingen av Pertechnetatbilden som vid
injektion av Sestamibi samt under den dynamiska insamlingen. Använd ej
huvudstödet eller sandsäckar. Placera patienten med halsen lite utsträckt och huvudet
lite bakåt. På grund av lång insamlingstid är det viktigt att patienten ligger bekvämt.
Informera om vikten av att ligga stilla med huvudet under hela insamlingstiden
Tidigast 15 minuter efter injektionen startas Pertechnetatbilden.
Injektion av Sestamibi direkt efter att Pertechnetatbilden avslutas. Dynamisk
inspelning i 20 minuter påbörjas.
Uppehåll 30 minuter. Patienten får äta och dricka om han/hon vill.
Statisk zoomad bild och översiktsbild 1 timme efter Sestamibiinjektionen.
Tomografisk insamling rutinmässigt efter 1 timmes MIBI-bild.
CT direkt efter 1 timmes tomografi. Minska CT området till nedanför ögonen i
ovankant och en bit av hjärtat med i nederkant.
Statisk zoomad bild 2 timmar efter Sestamibiinjektionen om: o Det saknas eller är
så lågt upptag av Pertechnetat att subtraktionsmetoden är otillförlitlig. o Man inte
ser något adenom i subtraktionsbilden eller i 1 timmas bilden (PA 60).

Utvärdering
Se instruktion nedan.
Svarshantering
Läkare på Klinisk fysiologi skriver svar i SectraRIS.
Dokumentation
Undersökningsdata relevanta för utvärdering och tolkning av bilder skrivs in i fliken
”anteckningar” i SectraRIS.
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Kvalitetsparametrar
Gammakamera kontrolleras enligt rutin.
Bildernas tekniska kvalitet granskas av erfaren BMA med avseende på:
Upptag av isotop på förväntad plats och av förväntad
intensitet. Inga rörelseartefakter (suddig/utsmetad bild).

Felkällor
•
•

Jordblockering kan ge dålig Pertechnetatbild.
Levaxin ej utsatt ger dålig Pertechnetatbild. Rörelser.

Arkivering
Arkiveringen beskrivs i dokumentet ”Arkivering Nuklearmedicinska bilder”.

Referenser
2009 EANM Parathyroid Guideline.

Kommentar
2015 juli, lagt till CT som rutin, kör bara på GE 640.
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Instruktion Utvärdering subtraktion/washout/SPECT Philips EBW

Välj dyn 5
minuter: ”AP
 Sestamibi”
 Starta
Application
suite

 Gå in i viewer
tools
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 Välj ICMT

Välj Frame i
 ICMT
 Image 1: AP
Sestamibi.




Öppna rullista på
den lilla pilen
(append)
 Välj ”fram
extract” (image
2=frame extract)
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Välj extract start 4, dvs sista bilden.
Vill du ha startbild som bild nummer
3 måste man välja count 1, då blir
det bara en bild (annars får man alla
bilder efter den man valt).


Filen får namnet frame xtract -1 men
man skall döpa om den till ”AP
MIBI 5 min” så läkarna vet vad det
är för bild.



Tryck på
(create).
 Save image
 Exit
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för att skapa bilden

Markera
-urklippt bild -AP mibi 5 min AP Pertechnetat.

Starta NM Endocrine

 Välj preference ”parathyroid
subration”
 Välj ”parathyroid”
 Välj vilka filer som skal subtraheras.
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 AP Pertechnetat för thyr

 AP MIBI 5 minuter (frame extract 1)
för parathyr

 Gå vidare i programmet med pil upp
till höger.
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-Rita bakgrundsroi för
subtraktion av
bakgrundsaktivitet.
-Lägg bakgrundsroi till vänster
eller höger om thyr annars
subraheras för mycket
bakgrund.
-Rita Roi över thyreoidea, om
thyr är förskjuten på ena bilden
får man justera roi, ta tag i roi
med musen och matcha så den
ligger över thyr på båda
bilderna, se exempel till vänster.
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Pertechnetatbild/MIBI/subtraktion
Subtraktionsbilden kan man ändra genom att dra till höger/vänster och få olika grad av
subtraktion.
Nederst visas olika grader av subtraktion.
Spara denna som arkivbild i inverse med namn ”arkiv Subtraktion”
Lägg upp washoutbilder som tidigare i application suite (under utilities kan man välja hur
bilderna ska visas:
Pertechnetatbild/AP MIBI 5 minuter
Tom ruta/AP MIBI 60 minuter
Översikt/AP MIBI 120 minuter
Spara som arkivbild inverse med namn ”arkiv Washout”. Skicka alla bilder som skapas till
Xeleris

Tomografi: Utvärderas I “autospect pro” om inte CT gjorts. Då utvärderas både SPECT och
CT på Xeleris
Färgskala: Cool
Astonish: 3 iterationer, 8 subset
Spara obl-trans, döp till ”tomo rek”
Visas i fusionviewer
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Instruktion utvärdering CT på Xeleris
Välj SPECT och CT
Om utvärdering är gjord
välj ”Volumertrix MI
results”
Starta volumetrix
Parathyr

Kontroll av matchning
SPECT/CT
Scrolla CT-bilden så att
hjärtat kommer i bild.
Intensitet på NM bilden
justeras så att röda
konturen på hjärta
matchar CT.
Om missmatch så kan
man justera med pilarna
men var uppmärksam på
vad du gör och kontakta
läkare för grnomgång av
bilder gemensamt.
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Om fusion är OK så klick passed.

I panelen till vänster väljer man layout: NM,
CT eller fused samt vilka plan man vill se.
Med funktionsknapparna under väljer man
zoom, triangulering eller scroll.
Starta med ”3 planes, Fused”, justera
intensitet på den nuklearmedicinska bilden
så man ser ev adenom.
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Triangulering,
klicka i bilden så
justeras alla tre
planen till var i
volymen man
klickat.
Klicka på adenomet
så
trianguleras bilderna
över adenomet
Läkarna spar bild vid
behov
3D
Välj ”3 planes”, ”all” annars blir inte
3D valbart i menyn
3D väljs i fliken layout, se bild.
Läkarna sparar screen cap om det
behövs.
Intensitet på NM och CT justeras som
vanligt.
CT nivån kan även justeras med
tangenterna under 3D bilden.
Välj ”file”, save as ”partial volume” så
skapas Fusionsbilderna
Välj “file”, “save and exit” så skapas
volumetrix results
PACS
Skicka bums till PACS:
-Rådata alla (CT och SPECT också)
-Arkiv subtraktion
-Arkiv washout
-Arkiv triangulering (om läkare sparat
bild)
-Arkiv 3D (om läkare sparat bild)
-Snittstackarna (fusionsbilderna)
Dokumentet är utarbetat av: Anders Eriksson
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Skicka ej till PACS
Dosrapport
NM transaxials
CT transaxials
Volumetrix
MF SC mip

6.2 BILAGA 2: Chi-2-fördelning
Källa: Statistiska instutitionen, Stockholms universitet.
[tillgänglig från: http://gauss.stat.su.se/gu/sg/Tabellchitva.pdf]
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6.3 BILAGA 3: 73 parvisa resultat
Tabell 3. Översiktstabell över de 73 giltiga parvisa resultaten från både parathyreoideascintigrafi
och parathyreoideaektomi utifrån de resultat som hade ett förväntat observerat antal fler än fem per
kategori.

Resultat för parathyreoideascintigrafi

Resultat för parathyreoideaektomi
Negativa
fynd

Positiv
höger
övre

Positiv
höger
centralt

Positiv
höger
nedre

Positiv
vänster
övre

Positiv
vänster
central

Positiv
vänster
nedre

Positiva
fynd:
lokalisation
övrig

Total

Negativ
scint

1

1

0

1

5

0

0

0

8

Positiv
höger övre

0

2

0

0

0

0

0

0

2

Positiv
höger
centralt

0

0

1

0

0

0

0

0

1

Positiv
höger nedre

0

2

0
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0

0

1

0
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Positiv
vänster
övre

0

0

0

0

6

2

1

0

9

Positiv
vänster
centralt

0

0

0

0

1

0

0

0

1

Positiv
vänster
nedre

0

1

0

1

3

0

15

2

22

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

6

1

28

15

2

17

3

73

Positiva
fynd:
lokalisation
övrig
Total
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