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Klinik och vetenskap

❙ ❙ Klinisk diagnostik och behandling av gastrointestinala
lymfom är ett område i korsvägen mellan kirurger och medi-
cinska onkologer. Ibland kan detta leda till en uttalad polari-
sering av synen på vilket sätt patienterna skall handläggas.
Det aktuella fallet, som anmälts till chefläkare för bedömning
enligt lex Maria, belyser flera av de svårigheter som vi be-
handlande läkare kan ställas inför. Viktiga frågor att ta ställ-
ning till är när och hur biopsier bör tas och hur lokaliserade
extranodala lymfom i gastrointestinalkanalen bör utredas och
behandlas.

Tveksam behandling
En 63-årig tidigare frisk man, frånsett appendektomi, sökte
vård vid sin vårdcentral på grund av någon månads anamnes
på obehag i buken och pulserande resistens i epigastriet. Pa-
tienten utreddes med ultraljud och datortomografi (DT), som
visade en stor tumör till vänster i buken som engagerade så-
väl truncus coeliacus som arteria mesenterica superior (Figur
1). Det förelåg även misstanke om engagemang av pankreas
och vänster njure. Datorbilden överensstämde först och
främst med ett retoperitonealt beläget sarkom. För att bättre
bedöma resektabiliteten genomgick patienten laparoskopiskt
ultraljud där man fann en suspekt överväxt mot arteria och
vena renalis samt vena lienalis. Truncus coeliacus och arteria
mesenterica superior bedömdes dock fria från tumörinväxt,
och sannolikt förelåg inte heller engagemang av vena porta.
Några förstorade lymfkörtlar eller fjärrmanifestationer av tu-
mören kunde inte identifieras i buken, och tumören bedöm-
des som potentiellt resektabel.

Patienten planerades således in för operation utan att tu-
mörens natur var helt klarlagd. Den naturliga frågan blir här
hur långt man skall driva preoperativ diagnostik för att erhål-
la histopatologisk diagnos.

Är det lämpligt att göra excisionsbiopsier för PAD eller
mellan-/grovnålsbiopsier på andra tumörformer än lymfom
och numera möjligen sarkom för att få en säker diagnos? En
gammal kirurgisk princip säger att det är olämpligt att skära i
eller på annat sätt handskas ovarsamt med tumörer peropera-
tivt, då detta kan innebära risk för spridning av tumörceller
hos patienter som beräknas kunna genomgå en kurativt syf-
tande resektion [1-3]. Följs denna princip innebär det att ett
antal patienter där misstanken i första hand gick mot annan tu-

mörtyp än lymfom efter operation kommer att visa sig ha lym-
fom.

Vid operationen av patienten fann man att tumören enga-
gerade magsäck, mjälthilus och kolonmeso. Det fanns även
överväxt mot vänster njure. Vid resektion av pankreas, ven-
trikel, vänster njure och kolon transversum kunde man dock
röra sig i tumörfri vävnad och erhöll makroskopiskt radikal
operation. Patienten erhöll en transversostomi då han inte var
tarmförberedd.

Patienten kunde skrivas hem efter 16 dagar, men återkom
efter en dryg vecka på grund av nutritionssvårigheter på grund
av höga stomiflöden. Han skrevs ut efter ytterligare en dryg
veckas vård med hemparenteral nutrition. Tre månader sena-
re reopererades patienten med nedläggning av den transver-
sostomi han erhöll vid primäroperationen, och man fann då
inga tumörmanifestationer i buken. Patienten besvärades
dock fortfarande en månad senare till och från av illamående
och behövde då stöd med dropp i hemmet.

Immunfärgning visade B-cellmarkör CD-20, men ställvis
även ökad mängd T-celler med markör CD-3. Ställvis stora
blastiska celler med ökad mängd celler positiva för prolifera-
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tionsmarkör Ki-67. Klassifikation av tumören var svår vid
PAD, men tumören klassificerades som ett follikulärt non-
Hodgkin-lymfom grad III.

Problematisk diagnostik
I samband med utvecklandet av alltmer effektiv radio- och/el-
ler kemoterapi har en förskjutning skett från kirurgi mot me-
dicinsk onkologisk behandling även för gastrointestinala
lymfom [4, 5]. Prognos och behandling är beroende av lym-
fomets histopatologiska klassifikation. En utförlig sådan kan
oftast fås vid lymfom i magsäck och tjocktarm varifrån van-
ligtvis tillräckligt biopsimaterial kan erhållas. Likaså kan bi-
opsimaterial ofta erhållas från förstorade palpabla lymfkört-
lar. Även om diagnostiken vid riktad finnålsbiopsi förbättras
uppkommer problem när tumören inte är åtkomlig för sed-
vanlig biopsitagning [6, 7]. 

Vid klara tecken till lymfom på exempelvis datortomogra-
fi, med massiv intraabdominal körtelspridning, kan datorledd
grovnålspunktion och/eller kirurgisk/laparoskopisk biopsi
vara indicerad [8]. Punktionsbiopsi är dock ofta inte tillräck-
lig för att ensamt ge en säker diagnos och klassifikation av
maligna lymfom. För en detaljerad kartläggning, särskilt av
gastrointestinala lymfom, är en representativ excision för
histopatologisk analys nödvändig. Ett problem är då att dator-
tomografi inte kan identifiera lymfomengagerade lymfkörtlar
under en viss storlek. I vårt fall var bilden av den intraabdo-
minella tumören solid utan synligt körtelengagemang vare sig
vid DT, laparoskopiskt ultraljud eller laparotomi.

Svårt hitta balans mellan kirurgi och onkologisk behandling
Om patientens tumör nu ändå receseras, påverkas då patien-
tens livskvalitet eller prognos negativt om det visar sig att tu-
mören utgjordes av ett lymfom? Skiljer sig botbarheten för lo-
kaliserade gastrointestinala lymfom mellan enbart radio-/ke-
moterapi och kirurgi med eller utan adjuvant behandling? 

Resultat av randomiserade studier som besvarar dessa vik-
tiga frågor saknas, men de okontrollerade studier och interna-
tionella översikter som finns talar oftast om bättre eller lika
bra behandlingsresultat i regimer där kirurgisk excision in-
kluderats [4, 5, 9-14]. Den postoperativa morbiditeten anförs
ofta som ett skäl till förmån för den mer »skonsamma« radio-
/kemoterapin. Vid ventrikellymfom anges exempelvis en
mortalitet i anslutning till den senare behandlingsstrategin på
grund av blödning och perforation som uppgår till tre procent
[4], till vilket adderas tidiga och sena toxiska effekter. Mo-

dern kirurgi är inte belastad med högre mortalitet och morbi-
ditet [10, 15]. 

Livskvaliteten är en annan möjlig fördel för radio-/kemo-
terapi. Flera rapporter beskriver förbättrad livskvalitet efter
såväl radio-/kemobehandling som efter tumörkirurgi. Det fö-
refaller sannolikt att denna effekt inte enbart är direkt be-
handlingsrelaterad utan mer avspeglar förhoppning om bot
hos patienten. Organspecifika symtom ökar efter kirurgi, men
avklingar successivt [16]. Risken för långtidseffekter efter
kombinationsbehandling är inte negligerbar, vilket illustreras
av ökad risk för hjärtdöd lång tid efter avslutad behandling
[17-19]. Där möjligheter finns att helt avlägsna ett lokaliserat
lymfom talar de flesta rapporter fortfarande för att kirurgi kan
bidra till att öka botbarheten och detta särskilt vid övre GI-
manifestationer [4, 5, 9, 11, 14, 19]. 

Man har även föreslagit »debulking« av stora lymfomtu-
mörer, men nyttan med detta är osäker [4, 9, 10, 12, 20]. Se-
lektionsfaktorer kan inverka på de goda resultat som rappor-
terats för kirurgi, men tyvärr gör bristen på randomiserade
studier att den optimala balansen mellan kirurgisk och medi-
cinsk onkologisk behandling fortfarande inte går att faststäl-
la. Behovet av att samla strukturerad kunskap inom området
är trängande.
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Figur 1. Lokaliserad tumör upp till vänster i buken engagerande
pankreas, vänster njure med misstanke om engagemang av
truncus coeliakus och arteria mesenterica superior.



14. Gyenes G, Rutqvist LE, Liedberg A, Fornander T. Long-term cardi-
ac morbidity and mortality in a randomized trial of pre- and post-
operative radiation therapy versus surgery alone in primary breast
cancer. Radiotherapy and Oncology 1998;48(2):185-90.

15. Holm T, Singnomklao T, Rutqvist LE, Cedermark B. Adjuvant pre-
operative radiotherapy in patients with rectal carcinoma – Adverse
effects during long-term follow-up of two randomized trials.
Cancer 1996;78(5):968-76.

16. Jakob A, Kollmannsberger C, Kanz L, Bokemeyer C. Late toxicity
after chemotherapy of malignant testicular tumors. Urologe A
1998;37(6):635-47.

17. Fischbach W, Dragosics B, Kolve-Goebeler ME, Ohmann C, Grei-
ner A, Yang Q, et al. Primary gastric B-cell lymphoma: results of a
prospective multicentre study. Gastroenterology 2000;119(5):11191-
202.

18. Law MM, Williams SB, Wong JH. Role of surgery in the manage-
ment of primary lymphoma of the gastrointestinal tract. J Surg On-
col 1996;61(3):199-204.

19. Popescu RA, Wotherspoon AC, Cunningham D, Norman A, Pren-
deville I, Hill ME. Surgery plus chemotherapy or chemotherapy 
alone for primary intermediate and high-grade gastric non-Hodg-
kin’s lymphoma: The Royal Marsden Hospital Experience. Eur J
Cancer 1999;35(6):928-34.

20. de Jong D, Aleman BMP, Taal BG, Boot H. Controversies and con-
sensus in the diagnosis, work-up and treatment of gastric lymphoma:
An international survey. Ann Oncol 1999;10:275-80.

792 Läkartidningen  ❙ Nr 8  ❙ 2002  ❙ Volym 99

Klinik och vetenskap

...........................................................................
namn

...........................................................................

adress

...........................................................................

postnummer

...........................................................................

postadress

Insändes till LÄKARTIDNINGEN
Box 5603 
114 86  Stockholm

Faxnummer: 08-20 74 35

www.lakartidningen.se 
under särtryck, böcker

Beställer härmed...................ex 
av boken

Boken ”Mannen bakom syndromet” har fått en
efterföljare: ”Kvinnorna och männen bakom
syndromen” med 70 artiklar som publicerats i
Läkartidningen under 1990–1996. Den tar upp
namn som Asperger, Bichat, Fanconi och
Waldenström. Här finns också män ”bakom
metoden”, exempelvis Doppler och Röntgen.

Denna nya bok omfattar 248 sidor och är rikt
illustrerad, även med färgbilder. Därtill finns en
sammanställning (i förminskat utförande) av de
uppskattade tidningsomslag som hör till serien.
Priset är 190 kronor + porto
(60 kronor).

Kvinnorna
och männen
bakom
syndromen

Särtryck


