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Lokal anpassning till SVF buksarkom –  
PM utredning av oklar tumör i bukhåla/ retroperitoneum 1 

Vid utredning av tumör i bukhålan eller retroperitoneum skall, förutom noggrann anamnes och 
fysikalisk undersökning, göras datortomografi (CT) eller magnetröntgen (MR). CT/MR 
beskriver tumören/tumörernas utseende, lokal, relation till omgivande organ. CT/MR kan dock 
mycket sällan ställa exakt diagnos. Till skillnad från sarkom i extremiteterna, där man helst 
undviker preoperativ biopsi, rekommenderas mellannålsbiopsi vid utredning av retroperitoneala 
sarkom (RPS)2. Differentialdiagnoserna vid tumörer i bukhåla och retroperitoneum är många, 
t.ex. kan det röra sig om testistumör, och provtagning med alfa-fetoprotein (AFP) och beta-
humant korionogonadotropin (β-hCG) i blod rekommenderas. Behandlingarna skiljer sig också 
avsevärt, från cytostatika vid lymfom, till omfattande multivisceral kirurgi vid RPS, till expektans 
vid mesenteriella cystor och schwannom, t.ex. Därför är resultatet av biopsi avgörande. 
Finnålsbiopsi har sämre diagnostisk träffsäkerhet än mellannålsbiopsi, och mellannålsbiopsi har 
inte visats ge ökad risk för spridning i stickkanalen (”seeding”)2. Tumörer i 
bukhålan/retroperitoneum går sällan att biopsera på frihand; som regel krävs ultraljuds- eller 
CT-ledd biopsi. Retroperitoneala tumörer biopseras med fördel från ryggen (retroperitoneum) – 
då undviker man att stickkanalen hamnar i bukhålan. Biopsin utförs oftast av röntgenologen 
men den cytopatologiska diagnostiken vid RPS kan vara svår, särskilt vid fettrika tumörer 
(liposarkom). Det finns därför risk för inkonklusiv (icke-diagnostisk) biopsi. Om 
patolog/cytolog närvarar vid biopsin ökar sannolikheten för diagnostisk biopsi. Vid SUS Lund 
finns denna rutin upparbetad och man kan överväga att sända remissen för biopsi dit. 

Tumörer på platsen för binjuren kräver särskild eftertanke, eftersom de kan vara hormonellt 
aktiva och man generellt inte rekommenderar biopsi av binjuretumörer3,4. Vid misstanke om 
tumör utgången från binjure bör alltid feokromocytom, binjuremärgstumör, uteslutas. Enklast 
görs detta genom att blodprov tas för plasmametanefriner. Är dessa normala är diagnosen 
feokromocytom ytterst osannolik.  

Binjuretumörer kan ha sitt ursprung i binjurens bark – binjurebarkscancer. Dessa patienter har 
oftast uttalad hypersekretion av hormoner i kortisolfamiljen (kortisol, androgener/östrogener) 
och typiskt cushingoidliknande utseende (”buffalo hump”, skör hud, lätt att få blåmärken, smala 
armar och ben och rund mage). Endokrinologisk konsult parallellt med remiss till 
endokrinkirurg rekommenderas.  

Vid frågor kring patienter med misstänkt eller konstaterat sarkom i bukhåla eller 
retroperitoneum, konsultera gärna endokrin-sarkomteamets läkare i Lund. 



2 

 

 

 

Regionalt cancercentrum syd 
Scheelevägen 8 | 223 81 Lund 
Besök: Medicon Village, hus 404 
E-post: rccsyd@skane.se | www.rccsyd.se 

Pall Hallgrimsson 
Erik Nordenström 
Martin Almquist 

 
1. Standardiserat vårdförlopp buksarkom.  

https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/buksarkom/vardforlopp/. 
2. Almond LM, Tirotta F, Tattersall H, et al. Diagnostic accuracy of percutaneous biopsy in retroperitoneal sarcoma. Br 

J Surg. 2019;106(4):395-403. 
3. Quayle FJ, Spitler JA, Pierce RA, Lairmore TC, Moley JF, Brunt LM. Needle biopsy of incidentally discovered adrenal 

masses is rarely informative and potentially hazardous. Surgery. 2007;142(4):497-502; discussion 502-494. 
4. Mazzaglia PJ, Monchik JM. Limited value of adrenal biopsy in the evaluation of adrenal neoplasm: a decade of 

experience. Arch Surg. 2009;144(5):465-470. 

 

https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/buksarkom/vardforlopp/

	Lokal anpassning till SVF buksarkom –  PM utredning av oklar tumör i bukhåla/ retroperitoneum 1

