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FÖRFATTAREN

Docent Tom Böhling är specialist i patologi och 
verkar som avdelningsöverläkare vid HUSLAB vid 
Pejas patologiavdelning. Han är vice ordförande för 
Skandinaviska Sarkom Gruppen och referenspato-
log i fl era internationella protokoll. Hans främsta 
forskningsintresse är genetiska förändringar i 
sarkom och neurogena tumörer. 

Sarkompatologins möjligheter

Tom Böhling

Sarkom är ovanliga mesenkymala maligna tumörer. De avviker från andra tumörer både kliniskt 
och molekylärt. Behandlingen kräver ett starkt samarbete, där patologen har sin givna roll. Förutom 
diagnosen utreder patologen ett antal prognosfaktorer som direkt påverkar behandlingen. Hit 
hör tumörens malignitetsgrad, proliferation och operationsmarginaler. I vissa skelettsarkom 
har tumörens respons på cytostatikabehandlingen en avgörande roll för både prognos och 
fortsatt behandling, och denna respons bedöms histologiskt. Flere sarkom kännetecknas av 
specifi ka molekylära förändringar. Dessa kan användas direkt vid diagnostik men även som mål 
för specifi ka terapier. 

Inledning
Med sarkom förstås maligna tumörer som 
utgår från mesenkymal vävnad. Sarkomen är 
ovanliga, och står för cirka 1–2 procent av 
alla maligna tumörer. Hos barn och unga är 
bilden en annan, i och med att sarkomen utgör 
ungefär 10 procent av alla maligna tumörer i 
denna ålderskategori. Eftersom dessa tumörer 
är ovanliga har behandlingen av dem koncen-
trerats till några enheter i vårt land. De största 
sarkomenheterna fungerar på klinikerna vid 
HUCS, där ca 50 procent av sarkompatien-
terna får sin behandling. Diagnostiken och 
behandlingen är krävande, den förutsätter 
att varje fall diskuteras av en multidisciplinär 
grupp av specialister, d.v.s. en sarkomgrupp 
som består av patologer, kirurger, radiologer 
och onkologer. Vid behov deltar även andra 
experter, bl.a. genetiker, i gruppens arbete. 
Även internationellt samarbete är viktigt, och 
inom de nordiska länderna har Skandinaviska 

sarkomgruppen (SSG) (http://www.ssg-org.
net/) koordinerat verksamheten i över 20 års 
tid. Inom SSG planeras olika behandlings-
scheman, och patologerna inom gruppen 
har bildat en eftergranskningskommitté, där 
den histologiska diagnosen eftergranskas för 
alla de patienter som behandlas enligt olika 
SSG-protokoll.  

De fl esta sarkom uppkommer spontant utan 
känd orsak. Endast enstaka exogena faktorer 
associerade med uppkomsten av sarkom 
har identifi erats. Till dessa hör joniserande 
strålning, inklusive strålbehandling. Dessa, 
s.k. strålinducerade sarkom uppkommer 
vanligen 3–7 år efter strålningsexponeringen. 
Immunsuppression är också associerat med 
uppkomsten av sarkom. Till exempel hos 
hiv-infekterade patienter är Kaposis sarkom 
vanligt och ett tecken på att infektionen över-
gått till aids-stadiet. Man antar att Kaposis 
sarkom orsakas av herpesvirus (HHV-8), som 
under normala förutsättningar inte kan infek-
tera en människa. Sarkom uppkommer även 
hos patienter med nedärvda cancersyndrom, 
såsom neurofi bromatos, samt syndromen Li-
Fraumeni och retinoblastom. Alla dessa fall 
är undantag, de fl esta sarkom uppkommer 
spontant, utan någon känd bidragande orsak 
eller premaligna tillstånd.

Sarkom har många särdrag, som skiljer dem 
från andra fasta maligna tumörer, speciellt 
karcinom. Sarkomen orsakar sällan allmän-
symtom hos patienten. Sarkomen kan växa till 
stora dimensioner, innan de metastaserar. Sar-
komen sprids hematogent, d.v.s. till lungorna; 
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metastaser i lymfknutorna är mycket sällsynta. 
Dessutom tycks sarkom inte aktivera immun-
försvaret, sarkom innehåller vanligen väldigt 
få infl ammatoriska celler.

Klassifi cering
I WHO:s senaste upplaga över tumörklas-
sifi cering fi nns närmare 100 olika sarkom 
upptecknade (1). Man särskiljer vanligen 
två huvudgrupper av sarkom, mjukdels- och 
skelettsarkom. Av dessa är mjukdelssarkomen 
vanligare, och i Finland diagnostiseras varje år 
120–180 mjukdelssarkom men endast cirka 
50 skelettsarkom. 

Morfologiskt indelas sarkomen enligt den 
antagna differentieringen, enligt den mogna 
celltyp tumörcellerna mest liknar. För en del 
sarkomtyper är detta tämligen klart, t.ex. 
benproducerande sarkom kallas osteosarkom. 
En stor del av sarkomen är emellertid dåligt 
differentierade, i dem kan man inte påvisa 
någon specifi k differentiering. Sålunda kal-
las det vanligaste mjukdelssarkomet malignt 
fibröst histiocytom (MFH), utan att man 
egentligen kan påvisa vare sig fi broblastisk 
eller histiocytär differentiering i tumören. 
Andra sarkom, t.ex. Ewings sarkom, består 
av små odifferentierade celler, vars ursprung 
är oklart. Ewings sarkom hör till gruppen 
tumörer som karakteriseras morfologiskt 
av ”små runda blå celler”. Andra tumörer i 
denna grupp är bl.a. rabdomyosarkom och 
lymfom. Differentialdiagnosen mellan dessa 
tumörer är svår, om inte omöjlig med endast 
ljusmikroskopiska metoder.

Sarkompatologins möjligheter – 
klassisk patologi
Patologens roll vid behandling av sarkom 
är inte enbart att ge en korrekt histologisk 
diagnos. Som ovan nämndes kan det ibland 
vara svårt att ge en specifi k diagnos med 
enbart ljusmikroskopi, men eftersom de 
fl esta sarkom behandlas på samma sätt, är 
det inte alltid av nöden att kunna ge en kor-
rekt subklassifi cering av tumören. Det som 
däremot är av största vikt är att kunna ge en 
malignitetsgrad, eftersom malignitets graden 
korrelerar med patientens prognos. Det fi nns 
fl era olika system för malignitetsgradering, 
inom SSG används ett 4-gradigt system, där 
GI och GII anses låggradiga och GIII/GIV 
höggradigt maligna. Internationellt sett är en 
3-stegs malignitetsgradering vanligare (2). 

Oberoende av graderingssystemet påverkar 
tre faktorer graderingen, dessa är tumörens 
differentiering, mitosfrekvensen samt nekro-
sens omfattning i tumören. Ju sämre differen-
tierad, ju fl er mitoser som hittas och ju större 
del av tumören som är nekrotisk, desto högre 
malignitetsgrad får tumören. 

Malignetsgraden påverkar patientens prog-
nos, men också själva behandlingen. Om man 
före kirurgiska ingrepp vet att ett mjukdels-
sarkom är av hög malignitetsgrad, kan man 
överväga preoperativ strålbehandling i fall 
där man kirurgiskt har svårt att uppnå en 
tillräcklig marginal. För att minska risken för 
lokalrecidiv bör operationsmarginalen vara 
minst 2,5 cm, vilket ibland kan vara svårt att 
uppnå (3). Till sarkompatologens uppgifter 
hör således att bedöma operationsmargina-
len exakt. Detta förutsätter att patologen får 
operationspreparatet intakt, och under dis-
sekering av tumören kan mäta marginalerna i 
olika riktningar. Om marginalen blir otillräck-
lig (under 2,5 cm) övervägs reoperation eller 
postoperativ strålbehandling för att förbättra 
lokalkontrollen. Andra viktiga prognosfakto-
rer som sarkompatologen bör rapportera är 
eventuell kärlinvasion och tumörens växtsätt, 
d.v.s. om tumören växer infi ltrativt eller med 
en rand (s.k. pushing border) (4).

Vid behandling av osteosarkom och Ewings 
sarkom är patologens viktigaste uppgift att 
bedöma effekten av den preoperativa on-
kologiska behandlingen. Dessa två sarkom 
behandlas nämligen alltid med en intensiv 
preoperativ cytostatikabehandling i 9–12 
veckor. Först efter det opereras tumören, och 
från detta operationspreparat skall patolo-
gen avgöra cytostatikabehandlingens effekt 
genom att bedöma hur stor del av tumören 
som är nekrotisk. Vid osteosarkom anses 
behandlingsresponsen god, om mindre än 
10 procent av tumörens volym är vital. Vid 
Ewings sarkom är kriterierna ännu sträng-
are, emedan god respons innebär att det fi nns 
endast mikroskopiskt små vitala områden 
i tumören. Cytostatikasresponsen fungerar 
som en mycket god prognosfaktor; t.ex. vid 
Ewings sarkom är 5 års överlevnad 80–90 
procent då man uppnått en god respons 
(5). Responsgraderingen påverkar även den 
postoperativa behandlingen. Om responsen 
varit dålig intensifi eras den postoperativa 
behandlingen avsevärt. 
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Sarkompatologins möjligheter 
– immunohistokemi
På 1980-talet skedde en snabb utveckling 
inom patologin genom immunohistokemin, 
som även påverkade sarkomdiagnostiken. 
Med hjälp av olika vävnadsmarkörer kan 
tumörers differentiering bättre kartläggas, 
och tumörklassifi ceringen har blivit mycket 
klarare. Många sarkom som tidigare ansetts 
odifferentierade, kan nu omklassifi ceras. Som 
exempel i fråga om sarkom kan nämnas mo-
nofasiska synovialsarkom, som tidigare ofta 
kallats odifferentierade spolcelliga sarkom. 

Med immunohistokemi kunde man påvisa 
epitelial differentiering med cytokeratinanti-
kroppar, vilket kan anses diagnostiskt för 
synovial sarkom (Figur 1a och b). Från att 
tidigare ha varit något av en raritet, ledde 
immunohistokemin till att allt fl er synovial-
sarkom identifi erades, och nu anses synovial-
sarkom representera närmare 10 procent av 
alla mjukdelssarkom (6).

Förutom olika differentieringsmarkörer 
har man även identifi erat antigener, som är 
specifi ka för vissa sarkomtyper. Som exempel 
på dessa kan nämnas CD99. Denna molekyl, 

Figur 1a och b. 
Ett spolcelligt sarkom, som 
uppvisar cytoplasmisk positi-
vitet med cytokertin-antikrop-
par, vilket visar att det är ett 
monofasiskt synovialsarkom. 
Diagnosen verifi erades senare 
med translokationsundersök-
ning (tX;18). Hemtoxylin-eosin 
samt ABC-immunohistokemisk 
färgning x 400.
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vars funktion ännu inte klarlagts, är specifi k 
för Ewings sarkom. Sålunda används CD99-
positivitet som ett kriterium vid diagnostik 
av Ewings sarkom. Detta underlättar därmed 
tidigare nämnda differentialdiagnostik inom 
tumörgruppen som består av ”små runda blå 
celler”. Upptäckten av CD99 var ett viktigt 
genombrott, eftersom det är av största vikt 
att säkerställa diagnosen vid Ewings sarkom, 
patienterna får nämligen en alldeles specifi k 
onkologisk behandling, som innefattar både 
pre- och postoperativa cytostatika. CD99-
molekylen kan eventuellt även utgöra ett 
specifi kt mål vid behandling. Immunoterapi 
med CD99-specifi ka antikroppar förekom-
mer redan på försöksstadiet, och resultaten 
är lovande (7).

Förutom hjälp vid själva diagnostiken har 
immunohistokemin fört med sig många nya 
aspekter, bl.a. genom att man med denna me-
tod har defi nierat fl era nya prognosfaktorer. 
Med hjälp av olika proliferationsmarkörer 
kan man bedöma sarkomens tillväxtpotential, 
vilket också korrelerar med prognosen. Den 
mest använda antigenen Ki-67 visar en klar 
korrelation med prognosen, ju högre antal 
Ki-67-positiva kärnor, desto sämre prognos. 
Även andra proteiner, som reglerar cellcykeln 
fungerar som prognosmarkörer. Av dem har 
cyklin A visat sig vara en tillförlitlig prognos-
markör (Figur 2) (8).

Sarkompatologins möjligheter 
– molekylärpatologi
Alla tumörer representerar en sjukdom som 
primärt affi cierar cellens kromosomer och 
gener. Utan gen-/kromosomförändringar upp-
står tumörer inte. Kromosom aberrationerna 
i tumörceller är ofta ospecifi ka och mycket 
komplexa i maligna tumörer. I få tumörgrup-
per har specifi ka gen-/kromosomförändringar 
beskrivits, men här skiljer sig sarkomen från 
de fl esta andra tumörer. Hos många sarkom 
har man nämligen beskrivit specifi ka föränd-
ringar, av vilka translokationer är de vanligast 
förekommande (Tabell I) (9). En kromosom- 
translokation leder i allmänhet till att en 
onkogen aktiveras, och sålunda leder den spe-
cifi ka translokationen till uppkomsten av tu-
mören. Det är intressant att notera att många 
sarkom som har en specifi k translokation har 
färre andra kromosom-/DNA-förändringar än 
andra högmaligna tumörer.  

De beskrivna translokationerna kan utnytt-
jas som diagnostiska redskap, då man genom 
hybridisering in situ eller PCR-metoder kan 
påvisa dessa i tumörcellerna. En av de första 
translokationerna som beskrevs fi nns mellan 
kromosomerna 11 och 22 vid Ewings sarkom 
(Figur 3). Denna translokation leder till ett 
fusionsprotein EWS-FLI1, som aktiverar 
cellcykeln (10). Eftersom denna transloka-

Figur 2. 
Cyklin A-positivitet i 
ca 5 procent av 
tumörcellernas kärnor, 
vilket innebär en låg 
proliferationsaktivitet. 
ABC-immunhistokemisk 
färgning x 200.
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tion är specifi k för Ewings sarkom kan man 
använda translokationen som ett diagnostiskt 
medel och i många internationella behand-
lingsprotokoll är det obligatoriskt att påvisa 
translokationen innan behandlingen kan på-
börjas. Senare har man emellertid upptäckt 
ovanligare translokationer vid Ewings sar-
kom, vilka alla affi cierar kromosom 22 och 
EWS-genen, men den andra fusionsgenen är 
en annan än FLI1. Sålunda ger inte en trans-
lokationsundersökning en hundraprocentigt 
säker diagnos om man undersöker enbart 
t(11;22)-translokationen.

Upptäckten av specifi ka translokationer i 
sarkom är inte till nytta bara för diagnostiken. 
Givet är att dessa kunde fungera som specifi ka 
mål för terapi. Ett antal forskningsprojekt är 
på gång, där man försöker skapa molekyler 
som specifi kt skulle hindra fusionsgenernas 

funktion. Den translokation man påträffar i 
dermatofi brosarcoma protuberans leder till en 
aktivering av PDGFB-molekylen. PDGFB ak-
tiverar cellerna genom sin receptor PDGFR, 
som är ett tyrosinkinas, vars funktion kan 
blockeras med imatinib mesylat, och sålunda 
fi nns det redan ett läkemedel på marknaden 
som direkt motverkar den grundläggande 
genetiska förändringen i sarkomet (11).

Förutom translokationer har man beskrivit 
även andra sarkomspecifi ka kromosom-/gen-
förändringar (Tabell II) (9). Av dessa är muta-
tionen av c-KIT-genen i gastrointestinala stro-
matumörer (GIST) den som fått den största 
uppmärksamheten (12). Mutationen leder till 
överaktivering av genprodukten c-KIT, som är 
ett tyrosinkinas. Funktionen av detta tyrosin-
kinas kan blockeras med imatinib, vilket har 
lett till att patienter med maligna GIST nu har 

Tabell I.
Specifi ka translokationer hos vissa sarkom samt den onkogena fusionsgen translokationen leder till.

 Tumör Translokation  Fusionsgen

Alveolärt mjukdelssarkom t(X;17)(p11;q25) ASPL-TFE3

Alveolärt rabdomyosarkom t(2;13)(q35;q14) PAX3-FKHR
 t(1;13)(p36;q14) PAX7-FKHR

Desmoplastiskt småcelligt sarkom t(11;22)(p13;q12) EWS-WT1

Dermatofi brosarcoma protuberans t(17;22)(q21;q13) COL1A1-PDGFB

Ewings sarkom (PNET) t(11;22)(q24;q12) EWS-FLI1
 t(21;22)(q22;q12) EWS-ERG
 t(7;22)(p22;q12) EWS-ETV1
 t(17;22)(q12;q12) EWS-ETV4

Infantilt fi brosarkom t(12;15)(p13;q25) ETV6-NTRK3

Klarcelligt sarkom t(12;22)(q13;q12) EWS-ATF1

Myxoidt chondrosarkom t(9:22)(q22;q12) EWS-CHN
 t(9;17)(q22;q11) TAF15-CHN
 t(9;15)(q22;q21) TCF12-CHN

Myxoidt/rundcelligt liposarkom t(12;16)(q13;p11) FUS-CHOP
 t(12;22)(q13;q12) EWS-CHOP

Synovialsarkom t(X;18)(p11;q11) SYT-SSX1
  SYT-SSX2
  SYT-SSX4
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en helt annan prognos än tidigare. Behandling 
med imatinib leder till att GIST-tumörerna 
regredierar och hyaliniseras. Genom denna 
upptäckt har GIST-patienternas överlevnad 
förbättrats dramatiskt (13). Genen c-KIT be-
står av fl era exoner. Det har visat sig att typen 
av mutation, d.v.s. vilken exon som är mute-
rad, påverkar tumörens respons på imatinib. 
En mutationsanalys av c-KIT bör alltså ingå 
i molekylpatologins repertoar (14). 

GIST är det första sarkomet där man har ett 
specifi kt målsökande läkemedel tillgängligt. 
Eftersom många andra sarkom har tumörspe-
cifi ka genetiska förändringar, kan man anta att 

Tabell II.
Andra sarkomspecifi ka kromosom-/genförändringar, som även kan användas vid diagnostik.

 Tumör Kromosomavvikelse/Genmutation

Gastrointestinal stromatumör (GIST) Mutation i  c-KIT
Låggradigt liposarkom Amplifi kation/ringkromosom av kromosom 12
Parostealt osteosarkom Amplifi kation av kromosom 12

Figur 3. 
Translokationsundersökning 
med markörer för kromoso-
merna 11 och 22 i ett fall där 
Ewings sarkom misstänktes. 
En translokation ses, då två 
olikfärgade områden framträ-
der invid varandra. Diagnosen 
Ewings sarkom kan således 
bekräftas. FISH (Bild: professor 
S. Knuutila).

det är möjligt att utveckla andra målsökande 
läkemedel, vilka fungerar som den ”magiska 
kulan”, dvs. specifi kt på den grundläggande 
genetiska orsaken till tumören.

Docent Tom Böhling
HUSLAB, Avdelningen för patologi
Pejas sjukhus
Sjukhusgatan 1
01400  Vanda



73Årgång 167 Nr 2, 2007

Referenser
1. Fletcher CDM, Unni KK, Mertens F (Eds): WHO classifi ca-

tion of tumours: Pathology and genetics of tumours of soft 
tissue and bone. IARCPress, Lyon, 2002.

2. Guillou L, Coindre JM, Bonichon F, Nguyen BB, Terrier P, 
Collin F, Vilain MO, Mandard AM, Le Doussal V, Leroux 
A, Jacquemier J, Duplay H, Sastre-Garau X, Costa J: Com-
parative study of the National Cancer Institute and French 
Federation of Cancer Centers Sarcoma Group grading 
systems in a population of 410 adult patients with soft tissue 
sarcoma. J Clin Oncol 1997;15:350–362.

3. Sampo M, Tarkkanen M, Huuhtanen R, Tukiainen E, Böhling 
T, Blomqvist C: Impact of the smallest surgical margin on local 
control in soft tissue sarcoma. Br J Surg 2007;Aug 17 Epub.

4. Engellau J, Bendahl PO, Persson A, Domanski HA, Åkerman 
M, Gustafson P, Alvegard TA, Nilbert M, Rydholm A: Im-
proved prognostication in sot tissue sarcoma: independent 
information from vascular invasion, necrosis, growth pattern, 
and immunostaining using whole-tumor sections and tissue 
microarrays. Hum Pathol 2005;36:994–1002.

5. Picci P., Böhling T., Bacci G., Ferrari S., Sangiorgi L., Mercuri 
M., Ruggieri  P., Manfrini M., Ferraro A., Casadei R., Benassi 
M.S., Mancini D.F., Rosito P., Cazzola A., Barbieri E., Tienghi 
A., Brach del Prever A., Comandone A., Bacchini P. and F. 
Bertoni : Chemotherapy induced tumor necrosis as prognostic 
factor in localized Ewing’s sarcoma of the extremities. J Clin 
Oncol 1997;15:1553–59.

6. Spillane AJ, A’Hern R, Judson IR, Fisher C, Thomas JM: Sy-
novial sarcoma: a clinicopathologic, staging, and prognostic 
assessement. J Clin Oncol 2000;18:3794–3803.

7. Scotlandi K: Targeted therapies in Ewing’s sarcoma. Adv Exp 
Med Biol 2006;287:13–22.

8. Huuhtanen RL, Blomqvist CP, Wiklund TA, Böhling TO, 
Virolainen MJ, Tukiainen EJ, Tribukait B, Andersson LC: 
Expression of cyclin a in soft tissue sarcomas correlates with 
tumor aggressiveness. Cancer Res 1999;59:2885–90.

9. Lasota J: Genetics of soft tissue sarcomas. In Miettinen M: 
Diagnostic Soft Tissue Pathology, Churchill Livingstone, 
Philadelphia 2003; chapter 4:99–142.

10. Arvand A, Bastians H, Welford SM, Thompson AD, Ru-
derman JV, Denny CT: EWS/FLI1 up regulates mE2-C, a 
cyclin-selective ubiquitin conjugating enzyme involved in 
cyclin B destruction. Oncogene 1998;17:2039–45.

11. McArthur GA: Molecular targeting of dermatofi brosarcoma 
protuberans: a new approach to a surgical disease. J Natl 
Compr Canc Netw 2007;5:557–562. 

12.  Hirota S, Isozaki K, Moriyama Y, Hashimoto K, Nishida T, 
Ishguro S, Kawano K, Hanada M, Kurata A, Takeda M, Tunio 
GM, Matsuzawa Y, Kanakura Y, Shinomura Y, Kitamura Y: 
Gain-of-function mutations of c-kit in human gastrointestinal 
stromal tumors. Science 1998;279:577–580.

13.  Joensuu H: Gastrointestinal stromal tumor (GIST). Ann 
Oncol 2006;17, suppl 10:280–286.

14.  Andersson J, Bumming P, Meis-Kindblom JM, Sihto H, Nup-
ponen N, Joensuu H, Oden A, Gustavsson B, Kindblom LG, 
Nilsson B: Gastrointestinal stromal tumors with KIT exon 
11 deletions are associated with poor prognosis. Gastroen-
terology 2006;130:1573–81.


