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❙ ❙ Retroperitoneala och intraabdominella sarkom är en ovan-
lig grupp av mesenkymala tumörer med stor benägenhet att
recidivera. De växer ofta långsamt och kan vara ockulta långa
perioder samt även förbli oupptäckta på grund av bukhålans
rymlighet. Lokalrecidiv rapporteras i 33–86 procent av fallen
[1]. 

Beroende på malignitetsgrupp kan femårsöverlevnaden
variera mellan 16 och 92 procent [1]. Resultatet är främst be-
roende av tumörtyp, histologisk gradering och kirurgisk radi-
kalitet. Kirurgisk exstirpation med fria marginaler skall efter-
strävas primärt samt frikostig inställning till kirurgisk inter-
vention vid recidiv. Det är osäkert om kemoterapi och strål-
behandling har någon effekt vid dessa tillstånd.

Sarkomteam
Sedan 1990 har det på Akademiska sjukhuset funnits ett sar-
komteam, som träffas två till tre gånger per månad och be-
dömer patienter pre- och postoperativt. Denna grupp består
av kirurg, onkolog, radiolog samt patolog. Två kirurger har
varit ansvariga för verksamheten. I vissa fall har även kärl-
kirurg och ortoped engagerats i bedömningen samt senare
medverkat under operationen. 

Denna retrospektiva studie belyser  utredning och resul-
tat av kirurgisk behandling av retroperitoneala och intraab-
dominella sarkom mellan 1990 och 1998.

❙ ❙ Resultat
Trettioen patienter (16 män, 15 kvinnor, medelålder 45 år,
15–77) genomgick 45 operationer (23 primär- och 22 recidiv-
operationer) på grund av buksarkom (Figur 1). Åtta patienter
opererades mer än en gång (två patienter opererades fyra
gånger vardera). Åtta patienter hade primärt opererats vid
andra sjukhus men remitterades till oss för uppföljning och re-
operation på grund av recidiv.

Vid både primäroperation och recidivoperation var de van-
ligaste preoperativa undersökningarna datortomografi, ultra-
ljud samt mellannålsbiopsi. Ett flertal undersökningar utför-

des inför primäroperationen, vid reoperationen för recidiv var
oftast en preoperativ datortomografi tillräcklig. Angiografi
eller MRT utfördes i 17 fall (Tabell I). Mellannålsbiopsi ut-
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fördes preoperativt hos 16 av de 23 primäropererade. PAD
ändrades i sju fall efter analys av operationspreparatet. En-
dast i två fall hade man inte primärt misstänkt mesenkymal
tumör. 

Vid recidivoperation togs biopsi preoperativt hos fyra
patienter, en biopsi var inte konklusiv, och definitivt PAD
ändrades sedan i två fall till en mer specifik diagnos. De van-
ligaste diagnoserna var gastrointestinal stromacellstumör
(GIST) och liposarkom (Tabell II). Fyra patienter visade sig
vid mikroskopi ha godartade tumörer (neurofibrom, leio-
myom, schwannom, angiomyolipom), de har exkluderats
vid redovisning av resektabilitet, radikalitet, recidiv samt
överlevnad. 

Patienterna hade ofta gått länge med diffusa symtom från
buk och rygg innan de sökte sjukvård. De vanligaste symto-
men ses i Figur 2. I två fall upptäcktes tumören vid opera-

tion för annan åkomma, båda fick diagnosen GIST. I ett fall
hittades förändringen som bifynd vid en röntgenundersök-
ning.

Onkologisk behandling gavs till 21 patienter (26 behand-
lingar). Vid primäroperationen behandlades patienterna med:
cytostatika (två preoperationer), strålning (två postoperatio-
ner) eller cytostatika + strålning (en preoperation/fem post-
operationer). I samband med reoperation för recidiv gavs: cy-
tostatika (tre preoperationer/fyra postoperationer), strålning
(en preoperation/två postoperationer) samt cytostatika + strål-
ning (två preoperationer/fyra postoperationer). Vid reopera-
tion togs vid behov vävnad för bestämning av cytostatikare-
sistens.

Resektabiliteten var 89 procent (17/19) vid operation för
primärtumör och 68 procent (15/22) vid operation för lo-
kalrecidiv. Vid två av primäroperationerna utfördes endast
biopsi på grund av massiv tumörspridning (leiomyosarkom
och Ewings sarkom).

Den totala recidivfrekvensen var 70 procent (19/27). Tu-
mörreducerande operationer (»debulking«) utfördes vid fyra
reoperationer för recidiv, då exstirpation inte var möjlig. Bi-
opsi utfördes hos tre patienter med icke resektabel tumör el-
ler metastaserande sjukdom. Radikaliteten efter definitivt
PAD hos de primärt exstirperade var 59 procent (10/17), me-
dan kirurgen hade bedömt tolv operationer som radikala. Ra-
dikaliteten var 47 procent (7/15) bland patienter som opere-
rades för lokalrecidiv. Kirurgen hade här bedömt att åtta ope-
rationer var radikala.

Andra organ exstirperades i hälften av såväl primär- som
recidivoperationerna (Tabell III). Mer än två organ exstirpe-
rades vid 20 procent av operationerna. Tumörernas median-
vikt var 2,6 kg (0,2–9,8).  

Friläggning av större kärl (v cava, aorta, bäckenkärl) sked-
de i 61 procent (14/23) av primäroperationerna och i 50 pro-
cent (11/22) av recidivoperationerna. Kärlkirurg och ortoped
deltog vid åtta respektive tre operationer. Vid samtliga ope-
rationer har det varit minst två kirurger med, vanligtvis två
överläkare och en specialistläkare. (Se Fakta 1.)

Låg komplikationsfrekvens
Medianoperationstid (för exstirpation) vid primäroperation
var 100 minuter (50–260) och vid recidivoperation 100 mi-
nuter (30–270). 
Medianperoperativblödning var 1,7 l (0–27 l). Patienten med
27 l peroperativ blödning genomgick högersidig hemihepat-
ektomi, där blödning uppstod från resektionsytorna. 

Peroperativa komplikationer uppstod hos fyra patienter,
varav en ledde till en allvarlig skada i ett mesenterialkärl
med utveckling av tarmgangrän. De övriga tre (uretärrift,
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Figur 1. Antal opererade patienter per år.
Figur 2. Olika symtom patienterna sökte för.

Tabell I. Olika preoperativa utredningsmetoder.

Primäroperation Recidivoperation
Undersökning (N=23) (N=22)

Datortomografi 21 17
Biopsi 16 4
Ultraljud 13 4
Angiografi 8 1
MRT 5 3
Skelettskintigrafi 2 0
Gastroskopi 0 2
Öppen biopsi 1 0
Flebografi 1 0
Kolonröntgen 1 0

Tabell II. Definitivt PAD (N=31).

PAD Antal

Liposarkom 5
Leiomyosarkom 4
Histocytom 3
Fibrosarkom 2
Hemangiopericytom 2
Schwannom 2
GIST (gastrointestinal stromacellstumör) 7
Övriga 6
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diafragmarift och hjärtstillestånd) kunde åtgärdas under
operationen. Den postoperativa komplikationsfrekvensen
var 18 procent (8/45). Fem patienter stod för samtliga posto-
perativa komplikationer (Tabell IV). Sjukhusmortaliteten var
7 procent (3/45) (Tabell IV). Följande tre patienter avled
postoperativt: En 44-årig kvinna genomgick sin tredje opera-
tion för recidiverande leiomyosarkom, hon utvecklade posto-
perativt kardiella problem och avled efter tre veckor.

En 23-årig man fick i samband med primäroperation av ett
stort hemangiopericytom en arteria mesenterica superiorska-
da och utvecklade tarmgangrän. Han reopererades med kärl-
rekonstruktion och tarmresektion, men utvecklade sepsis och
avled efter tre månader i multipel organsvikt. 

En 64-årig kvinna utvecklade vid fjärde operationen av sitt
liposarkom ett läckage från duodenalstumpen efter ventrikel-
resektion ledande till sepsis. Hon avled efter en och en halv
vecka.

Medianvårdtiden för de primäropererade var 7 dygn
(3–87) och för de recidivopererade också 7 dygn (3–25). Me-
dian IVA-vårdtid var 1 dygn (1–17). Uppföljning gjordes cir-
ka sex veckor postoperativt och därefter var sjätte månad. Da-
tortomografiundersökning utfördes vid misstanke om reci-
div. Sju patienter (37 procent) lever efter primäroperationen
och är recidivfria, sju patienter (32 procent) lever efter

recidivoperationen. Medianuppföljning för de primäropere-
rade var 26 månader (7–111) och för dem som genomgått re-
cidivoperation 72 månader (12–108).

❙ ❙ Diskussion
Retroperitoneala sarkom är ovanliga (10–15 procent av mjuk-
delstumörerna) och utgör en heterogen grupp av histologiska
subtyper med lokalt invasivt växtsätt. 40 procent av retrope-
ritonealt belägna tumörer är sarkom. Incidensen är ett till två
fall per miljon invånare och år [1]. För att optimera hand-
läggningen och öka kompetensen är centralisering av be-
handlingen av dessa patienter önskvärd. Diagnosen ställs ofta
sent på grund av symtomfattigdom, då tumörerna växer rela-
tivt långsamt och kan hålla sig ockulta långa perioder i den
rymliga bukhålan [2, 3]. Symtom uppstår först när tumörerna
blivit stora eller påverkat intilliggande organ [4]. Buk- och
rygg-/flanksmärtor var de vanligaste symtomen i detta mate-
rial. 

Olika diagnosmetoder
Diagnosen ställs numera oftast med datortomografi och
punktionsbiopsi. Det har diskuterats om det innebär en ökad
risk att använda mellannålsbiopsi i stället för finnålsbiopsi.
Enligt vår tolkning av tillgängliga data innebär mellannåls-
tekniken ingen ökad risk, men större möjlighet till korrekt dia-
gnos – en många gånger svår uppgift också med optimalt ma-
terial. 

Spiral-datortomografi och MRT rekommenderas i ut-
ländsk litteratur, då man med dessa metoder kan få en tydlig
kartläggning av tumören i relation till dess omgivning [3].
Frekvensen MRT-undersökningar har ökat i vårt material un-
der studietiden. PET-undersökning har också föreslagits för
att upptäcka tidiga recidiv [3]. Denna metod förefaller defini-
tivt mer tilltalande för patienten än en »second look«-opera-
tion.

Modern digital radiologisk teknik kan säkerligen under-
lätta överförandet av bildmaterial och annan information mel-
lan remitterande och behandlande enhet. I första hand bör tek-
niken utnyttjas till att ytterligare bygga upp kunskap om dia-
gnostik och behandling av dessa relativt få patienter inom lan-
dets nuvarande centra och inte till att föra ut handläggningen
till periferin.

Kärlkirurgisk kompetens är värdefull
Sarkom är ofta kärlrika samt påverkar centrala kärl, varför en
angiografisk kartläggning kan vara av värde preoperativt.        

Kirurgisk resektion med fria marginaler är bästa terapin [5,
6]. Tidvis kan detta vara svårt att uppnå på grund av tumörens
närhet till intilliggande vitala strukturer. Det har visats att lo-
kalrecidivfrekvensen minskar om medengagerade organ som
tarm, njure och bukvägg exstirperas. Olika studier [1, 7] har
angivit mellan 38 och 100 procents resektabilitet och 8–95
procents radikalitet. 

I vårt material förelåg en resektabilitet på 89 procent för
primära tumörer och 68 procent för recidiv. Andelen av ra-
dikalt opererade var 59 procent för primära och 47 procent
för recidiv. Då friläggning av stora kärl var nödvändig i mer
än hälften av såväl primär- som recidivoperationerna, var
tillgång till kärlkirurgisk kompetens vid operationerna vär-
defull. 

Hög recidivfrekvens
Lokalrecidiv uppträder hos 33–86 procent av patienterna [1]
och är vanligast under de första åren. Enligt Gupta och med-
arbetare [10] recidiverar de flesta tumörerna inom två år, obe-
roende av om de är hög- eller lågmaligna. Vid långtidsupp-
följning har man dock noterat sena recidiv. Därför är ett sjuk-
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Tabell III. Exstirperade organ.

Primäroperation Recidivoperation
(N=23) (N=22)
Vid 12 operationer Vid 11 operationer 
(52 procent) (50 procent)

Tunntarm 4 2
Njure 4 –
N Femoralis 3 –
Binjure 2 –
Oment 2 1
Urinblåsa 1 –
Leverlob 1 2
Tjocktarm 1 4
Magsäck 1 1
Bukvägg 1 1
Diafragma 1 –
Psoasmuskel 1 –
V cava inferior 1 –
Mjälte – 1
Äggstockar – 2

Tabell IV. Komplikationer och mortalitet.

Primäroperation Recidivoperation
(N=23) (N=22)
Antal Antal

Postoperativa 3 (13 procent) 5 (23 procent)
komplikationer -tarmgangrän -trombos (v iliaca, v femoralis

-sårruptur -ulkus, bulbläckage
-retention -lungödem

-2 blödning (efter lever-
resektion)

Sjukhusmortalitet 1 (4 procent) 2 (9 procent)
-tarmgangrän, -bulbläckage, sepsis
sepsis -kardiell svikt



domsfritt intervall på fem år inte detsamma som »botad« pa-
tient. Recidivfrekvensen i vårt material var 70 procent. Fö-
rekomsten av peritoneala recidiv är hög enligt litteraturen, i
detta material sågs det hos fem patienter. Fjärrmetastaser
och lymfkörtelengagemang är sällsynta vid retroperitonea-
la sarkom. Två patienter hade fjärrmetastaser, och en hade
metastaser i lymfkörtlar. Detta medför att systematisk lymf-
körtelutrymning normalt inte rekommenderas för denna
grupp [4].  

Aggressiv kirurgisk behandling lönar sig även vid recidiv
[11], dock har patienter med långt sjukdomsfritt intervall
(gynnsammare tumörbiologi) större nytta av kirurgi [12]. Re-
sektabiliteten var 68 procent för patienter med recidiv, och 32
procent av patienterna lever fortfarande. Radikalitet skall all-
tid eftersträvas, men även tumörreducerande operationer ökar
livskvaliteten hos selekterade patienter [13]. 

Kemoterapi är inte kurativ, och strålbehandlingens effek-
tivitet begränsas av omkringliggande organs strålkänslighet
[9].

Adjuvant behandling rekommenderas till patienter yngre
än 50 år, de med icke radikal resektion samt de med högma-

ligna tumörer [6]. Onkologisk behandling gavs i detta mate-
rial vanligtvis postoperativt, både vid primär- och recidivo-
peration. I samband med operation kan området märkas ut
med clips, vilket underlättar för planering av senare strålbe-
handling.

Radikal operation ökar överlevnaden
Överlevnaden är främst beroende på histologisk gradering
(tumörgrad har en större signifikans än cellursprung) och kir-
urgisk radikalitet [8]. Femårsöverlevnaden efter radikal exci-
sion ligger mellan 62 och 92 procent (högt differentierade tu-
mörer) jämfört med 16 och 48 procent (odifferentierade sar-
kom) [1]. 

I ett större amerikanskt material [9], där 500 patienter 
följts mellan 1982 och 1997, hade 56 procent primärreseke-
rats och 44 procent genomgått reoperation på grund av reci-
div. Medianöverlevnaden var 72 månader för primärt reseke-
rade och 28 månader för patienter som reopererats för recidiv.
Vid förekomst av fjärrmetastaser sjönk överlevnaden till 10
månader.

Det är svårt att uttala sig om överlevnad på basen av vårt
material, då detta består av flera histologiska subtyper med
olika malignitetsgrad. Ett problem är att retrospektivt bedöma
patolograpporter och operationsberättelser. Under de senare
åren har den histopatologiska analysen blivit mer utförlig, och
framför allt görs immunhistokemiska bedömningar för att un-
derlätta diagnos. 

Diagnosen gastrointestinal stromacellstumör (GIST) har
blivit vanligare, t ex har två fall ändrats från leiomyosarkom
till GIST efter operation för recidiv, vilket kan bero på att
GIST har blivit en mer entydig diagnos än tidigare. Detta har
noterats även vid andra uppföljningar [14, 15]. I tidigare stu-
dier [16] anges att 25 procent av retroperitoneala sarkom ut-
görs av leiomyosarkom, i vårt material hade fyra patienter (13
procent) denna diagnos. 

GIST anses utgå från pacemakercellerna (interstitial cell
of Cajal) i gastrointestinalkanalen. Dessa tumörer påträffas
oftast i övre delen av mag–tarmkanalen [17, 18], en lokalisa-
tion som är mer gynnsam än om tumören är belägen längre di-
stalt [19]. Malignitetsgraden är baserad på proliferationsin-
dex, tumörstorlek och spridning utanför gastrointestinalkana-
len [18] (levermetastaser samt implantationsmetastaser till
peritoneum och oment är vanligast). 

I detta material fanns sju patienter med diagnosen GIST.
Fyra patienter har drabbats av recidiv, varav två har avlidit.
Uppföljning av ett större material GIST-patienter i USA vi-
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❙ ❙ Fakta 1

Fallbeskrivning

Nedanstående fallbeskrivning belyser betydelsen av samarbetet
mellan olika specialister vid den relativt stora operation där flera
organ är engagerade och måste exstirperas samt recidivproble-
matiken.
Fall: En 33-årig man sökte för rygg- och bensmärtor. Utredning
med datortomografi och angiografi visade en 15×12×9 stor tu-
mör, lokaliserad under höger arkus. Tumören ockluderade 
v cava inferior och dislokerade aorta (Figur 3 och 4). En perkutan
biopsi visade rabdomyosarkom. Patienten operades 1997,
kärlkirurg och ortoped deltog. Tumören samt höger psoasmus-
kel, höger njure och distala delen av v cava inferior exstirpera-
des. Definitivt PAD visade leiomyosarkom, ej radikalt exstirpe-
rat. 
Patienten fick sedan strålbehandling och cytostatika. 1998 re-
opererades han för ett recidiv. Mannen lever fortfarande och
har fått ytterligare cytostatikabehandling efter den senaste ope-
rationen.

Figur 3. Datortomografibild som visar sarkomet i njurhöjd (N).
Tumören (T) ockluderar v cava inferior (V) samt dislokerar duo-
denum (D).

Figur 4. Här ses samma tumör (T) 6 cm längre kaudalt. Jämför
Figur 3.



sade en femårsöverlevnad på 35 procent i hela materialet och
54 procent om radikal operation utförts på metastasfri patient
[20]. 

Omfattande utredning krävs inför kirurgisk åtgärd
Vi har bedömt det som värdefullt att:
– alla patienter evalueras av ett sarkomteam,
– ha tillgång till avancerad radiologisk bedömning,
– ha möjlighet till onkologisk expertis för pre- och/eller

postoperativ behandling samt cytostatikaresistensbestäm-
ning,

– ha specialintresserad patolog som utför immunhistoke-
miska färgningar,

– ha tillgång till flera kirurgspecialiteter vid operationen
(framför allt kärlkirurg och/eller ortoped är därvid aktuel-
la),

– patienterna centraliseras på grund av sin sällsynthet och
komplexitet. 

Dessa relativt sällsynta tumörer kräver ofta omfattande ut-
redning och bedömning inför kirurgisk åtgärd. Denna måste
vid behov kunna drivas att omfatta omgivande organ och
strukturer i extensiva resektioner i enlighet med onkologiska
principer, för att säkerställa största chans till bot. 
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SUMMARY

Abdominal sarcomas – rare tumors 
requiring multidisciplinary approach 
Evaluation of surgical management 
in a sarcoma team

Johanna Österberg, David Bergqvist, Ulf Haglund, Ib
Rasmussen
Läkartidningen 2002;99:490-4

Retroperitoneal sarcomas and gastrointestinal
stromal tumors are rare malignant tumors with a
high recurrence rate. Due to their localization, and
to the fact that they give rise to non-specific symp-
toms, these tumors are usually large at diagnosis.
From 1990 to 1998  thirty-one patients (16 men and
15 women, mean age 45 years; range 15–77 years)
went through surgical treatment. Patients were
evaluated by a team consisting of an oncologist, a
pathologist, a radiologist and a surgeon both pre-
and postoperatively.  Forty-five operations were
performed (23 for primary tumors and 22 for recur-
rences). The resectability and radical resection rate
were 89% and 59% respectively in primary tumors
(4 patients with benign histological diagnoses were
excluded) and 68% and 47% respectively in local
recurrences. Other organs were removed in 50% of
the procedures. Vascular and orthopedic surgeons
participated when necessary. Morbidity and in-
hospital mortality were 18% and 7% respectively.
The overall recurrence rate was 70%. 
It is our belief that a multidisciplinary approach is
mandatory for optimal treatment in these patients.
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