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STEOSARKOM er den hyppigst forekom-
mende osteoartikulære, maligne tilstand af 
non-hæmatopoietisk oprindelse hos børn 
og unge (1,2). Sygdommen refererer til en 
gruppe af knogletumorer, hvor maligne 
celler af mesenkymal oprindelse produ-
cerer osteoid. Osteosarkomer er sjældne. 
Mindre end 0,2 % af nye cancertilfælde 
årligt udgøres af osteosarkomer, og heraf 

forekommer kun 8 % i det aksiale skelet omfattende kranie, 
rygsøjle, ribben og brystben. Cancerregisteret angav for årene 
2011-2015 et gennemsnit på 53 nye tilfælde i knogler og led ud 
af et samlet antal på ca. 40.000. Osteosarkom var den hyppigst 
forekommende efterfulgt af kondrosarkom og Ewing sarkom 
(3). Intraossøst lavmalignt osteosarkom er endnu sjældnere, 
idet de udgør cirka 1-2 % af samtlige osteosarkomer med 80 % 
placeret i de lange rørknogler (3). Børnecancerfonden angiver 
ca. fem nye tilfælde årligt i Danmark hos børn under 15 år med 
en overvægt hos drenge. Incidensen varierer med alderen med 
øget forekomst i ungdomsårene (4-6). 

I nærværende artikel præsenteres en 13-årig dreng med et 
osteosarkom i overkæben, og de hyppigste differentialdiagno-
stiske overvejelser diskuteres. 

BAGGRUND – Osteosarkomer er maligne knogletu-
morer, hvor celler af mesenkymal oprindelse pro-
ducerer osteoid. Mindre end 0,2 % af nye cancer-
tilfælde årligt udgøres af osteosarkomer, og heraf 
forekommer kun 8 % i det aksiale skelet, omfatten-
de kranie, rygsøjle, ribben og brystben. Incidensen 
er højest i ungdomsårene, og kirurgi er den primære 
behandlingsmodalitet. 
PATIENTTILFÆLDE – En 13-årig dreng blev i forbin-
delse med tandregulering henvist til Tand-mund-
kæbekirurgisk Klinik, Rigshospitalet, med henblik 
på fjernelse af vævsnydannelse regio +5,6. Histolo-
gisk undersøgelse viste et lavmalignt osteosarkom. 
Der blev foretaget en bloc resektion med samtidig 
fjernelse af tænderne +5,6. Der blev ikke fundet 
behov for yderligere kirurgi eller kemoterapi, og 
patienten blev erklæret rask ved toårs kontrol.
KONKLUSION – Tilstedeværelsen af en fast, velaf-
grænset og langsomt voksende hævelse i overkæ-
ben, kan repræsentere flere forskellige patologiske 
tilstande. Histologisk undersøgelse er nødvendig 
for, at kunne foretage endelig diagnostik og initiere 
relevant behandling.
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PATIENTTILFÆLDE
En tidligere sund og rask 13-årig dreng blev henvist fra den 
kommunale tandpleje til Tand-mund-kæbekirurgisk Klinik, 
Rigshospitalet, med henblik på fjernelse af en asymptomatisk 
knogleudvækst på processus alveolaris regio +5,6 før start af 
ortodontisk behandling. Hævelsen var debuteret flere år tidlige-
re og havde gennem de sidste år ikke ændret form og størrelse. 

Klinisk undersøgelse
Intakt, velholdt tandsæt og god mundhygiejne. Moderat mal-
okklusion i form af dybt bid. Intraoralt fandtes facialt på pro-

Præoperativt klinisk foto

Fig. 1. Billedet viser tumoren på pro-
cessus alveolaris regio +5,6.

Fig. 1. The picture shows the tumour 
on the alveolar process in the region 
of the second premolar and first molar 
in the upper left jaw.

Ortopantomografi, præoperativ 

Fig. 2. Røntgenbilledet gav ikke anled-
ning til mistanke om dybereliggende 
knogleinvolvering, og tumor blev be-
tragtet som en perifer benign neoplasi 
i gingva/på knogleoverfladen.

Fig. 2. The x-ray did not suspect 
deeper bone involvement and the tu-
mour was considered as a peripheral 
benign neoplasm in gingiva/on the 
bone surface. 

cessus alveolaris en 7 x 8 mm stor fast, knoglehård og immobil 
hævelse regio +5,6 med normalt udseende slimhinde (Fig. 1). 

Billeddiagnostisk undersøgelse
Ortopantomografisk røntgenundersøgelse viste ingen tegn på pa-
tologiske eller degenerative forandringer (Fig. 2). Røntgenbilledet 
gav ikke anledning til mistanke om dybereliggende knogleinvol-
vering, og tumor blev betragtet som en perifer benign neoplasi 

Histologi

Fig. 3. A. Knoglebiopsien bestod af vekslende mængder af osteoid og chondroid 
samt osteoblastlignende celler uden udtalt pleomorfi. B. Vækstmåden var over-
vejende ekspansiv med delvis erosion af den normale cortex, fokal invasion og 
destruktion af de præformede knoglespanger.

Fig. 3. A. The bone biopsy consisted of varying amounts of osteoid and chondroid, 
as well as cells similar to osteoblast with limited pleomorphism. B. The growth 
pattern was considerably expansive with partially erosion of the normal cortex, 
hereby focal invasion and destruction of the preformed bone.
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i gingva/på knogleoverfladen. Som bifund fandtes bilateralt let 
sløring af kæbehulerne; patienten var kendt med kronisk sinusitis.

Tentativ diagnostik
På baggrund af ovenstående anamnese og klinisk undersøgelse 
blev der stillet følgende tentative diagnose: neoplasma benignum 
maxillae. Knogleudvæksten var klinisk velafgrænset i forhold til 
det omkringliggende væv, og der blev foretaget en excisionsbiopsi.

Histologisk undersøgelse
Den histologiske undersøgelse viste osteosarkom af den højt 
differentierede intraossøse variant, også kaldet lavmalignt 
centralt osteosarkom. Knoglebiopsien bestod af vekslende 
mængder af osteoid og kondroid med tendens til opmodning 
samt osteoblastlignende celler uden udtalt pleomorfi (Fig. 3A). 
Vækstmåden var overvejende ekspansiv med delvis erosion af 
den normale cortex, herved fokal invasion, og destruktion af 
de præformede knoglespanger (Fig. 3B). Der kunne ikke kon-
stateres frie resektionsrande.

Patienten blev på baggrund af histologien henvist til videre 
behandling på Øre-næse-hals-kirurgisk Klinik, Rigshospitalet, 
hvor der blev udført CT og Positron-Emissions-Tomografi CT 
(PET-CT) med henblik på påvisning af eventuel spredning, samt 
kirurgisk resektion af tumoren.

Supplerende radiologisk undersøgelse
CT og PET-CT-scanning viste ingen tegn på metastasering.

Behandling
Kirurgi
I generel anæstesi blev der i samarbejde mellem kæbekirurg og 
øre-, næse- og halskirurg foretaget en bloc resektion involve-

rende +5,6 med excision af den omkringliggende slimhinde. 
Mukoperiost blev frirougineret og osteosarkomet identificeret. 
Der blev foretaget osteotomi med resektion 5-8 mm perifert for 
tumoren (Fig. 4), og resektatet indeholdende tænderne +5,6 
blev fjernet (Fig. 5, 6). Der blev endvidere udtaget biopsier fra 
periferien til frysemikroskopi, som alle var uden tumorvæv. Ef-
terfølgende aflukning blev foretaget med lokal svinglap. Ende-
lig histologisk undersøgelse viste ingen tegn på sarkominfiltrat 
eller malignitet svarende til slimhinden. 

 
Followup
Patienten er efterfølgende blevet fulgt hver 3. måned i to år, 
hvor der klinisk og radiologisk ikke er fundet tegn på recidiv 
(Fig. 7). Børneonkologisk Klinik, Rigshospitalet, har vurderet, 
at der ikke er indikation for yderligere kirurgisk eller medicinsk 
behandling, og patienten er erklæret rask.

For at genskabe tyggefunktionen er ortodontisk behandling 
påbegyndt med henblik på mesialføring af +7,8 med efterføl-
gende knogleopbygning og implantatindsættelse i regio +5. 
Dette forudgået af ortodontisk aktivatorbehandling.

DISKUSSION 
I nærværende artikel præsenteres et tilfælde af osteosarkom i 
venstre side af overkæben hos en 13-årig dreng. Osteosarkomer 
er typisk højmaligne neoplasier, der forekommer i metafyse-
delen af rørknoglerne (7). Osteosarkomer i kæberne adskiller 
sig klinisk fra dem i rørknoglerne, og overkæben er hyppigere 
afficeret end underkæben (8). Kæbetumorerne erkendes typisk 
ved en tiltagende hævelse, lokaliseret smerte, trismus, paræ-
stesi eller løsning af tænderne, alt efter infiltrationen af tumor i 
kæbeknoglen (9,10). Afhængigt af graden af knogledestruktion 
og mineralisering af den tumorøse nydannede knogle kan der 

Operation 

Fig. 4. Billedet viser osteotomilinjerne. Fig. 4. The picture shows the oste-
otomy lines.

Operation 

Fig. 5. Resektatet regio +5,6. Fig. 5. The resectate region +5,6.

#3    2018    4

VIDENSKAB &  KL IN IK

KASUISTIK
▼



klinisk relevans
Idet mange odontogene og non-odontogene tumorer, ma-
ligne såvel som benigne, kan være vanskelige at adskille 
klinisk og radiologisk, er histologisk undersøgelse det vig-
tigste diagnostiske redskab. Kliniske og radiologiske under-
søgelser er dog en vigtig del af udredningen med henblik 
på afgrænsning af tumorudbredelsen. Tiltagende hævelse, 
smerte, paræstesi, ”blyantspidsresorption” af tandrødder 
og udvidet parodontalspalte er potentielle tegn på oste-
osarkomer og andre maligne tumorer i kæberne. Korrekt 
diagnosticering og behandling opnås ved et interdiscipli-
nært samarbejde mellem den privatpraktiserende tandlæ-
ge, specialtandlæger i tand-, mund- og kæbekirurgi, patolo-
ger og ved maligne tilstande tillige øre-næse-hals-kirurger 
og onkologer.

radiologisk ses radiopacitet såvel som radiolucens med uskarp 
afgrænsning, hvilket gør tumor svært erkendelig ved konven-
tionel intraoral røntgenundersøgelse (11). Der findes flere un-
dergrupper af osteosarkomer: osteoblastiske, fibroblastiske og 
kondroblastiske, hvor sidstnævnte typisk ses i kæbeknoglerne 
(12,13). Tumorcellerne producerer osteoid (umineraliseret 
knoglematrix), hvis mængde og karakter er histologisk afgø-
rende for differentieringsgraden af tumoren (11). Der skel-
nes mellem en lavmalign form med tendens til lokal, invasiv 
vækst og en højmalign form med tendens til fjernmetastaser 
(14,15). Sarkomer metastaserer overvejende hæmatogent, først 
og fremmest til lungerne, hvilket kan erkendes ved computer-
tomografi (CT). Overlevelsesraten er højere ved tumorerne i 
kæberne, og metastasering ses sjældent (2,10,16).  

Behandlingen af et lavmalignt osteosarkom består af en bloc 
resektion med klinisk tumorfri margin på 1 cm (6). Kemoterapi 
benyttes i henhold til WHO, kun ved progressiv vækst (10). Lo-
kalrecidiv ses oftere i det aksiale skelet, hvor radikal resektion 
kan være vanskelig på grund af involvering af vigtige anatomi-
ske strukturer (2,10,16). 

Sarkomer er vanskelige at diagnosticere og fejltolkes ofte 
som godartede tumorer. De differentialdiagnostiske overve-
jelser omfatter godartede tumorer udgående fra mesenkymalt 
væv såsom osteoidt osteom og osteoblastom, andre maligne 
knogletumorer, herunder metastaser, samt osteomyelitis. I 
det aktuelle tilfælde var de væsentlige differentialdiagnoser 
ud over osteoidt osteom og osteoblastom, som begge er non-
odontogene tumorer, cemento-ossificerende fibrom og perifert 
ossificerende fibrom (= fibroblastisk granulom med ossifika-
tion), som begge er odontogene tumorer. 

Osteoide osteomer er sjældne, langsomt voksende, benigne 
tumorer, der typisk forekommer i teenageårene. Mænd rammes 

Operation 

Fig. 6. Efter en bloc resektion. Fig. 6. After the en bloc resection.

Postoperativt klinisk foto

Fig. 7. Billedet viser det afficerede 
område seks måneder postoperativt.

Fig. 7. The picture shows the affected 
area 6 months after the operation.

oftere end kvinder. Ætiologien er ukendt, og de forekommer 
sjældent i overkæben. Ved osteoide osteomer ses oftest langva-
rige asymptomatiske perioder, men ved progressiv vækst kan 
der ses forskydning af de omkringliggende strukturer og pe-
riodevise smerter, som ofte forsvinder efter behandling med 
acetylsalicylsyre, hvilket kan anvendes diagnostisk. Smerterne 
forekommer typisk om natten, og ved progression kan der ofte 
registreres lokal hævelse. Radiologisk fremstår osteoide oste-
omer med et radiolucent område, omgivet af en skleroseret 
zone, eventuelt med et centralt skleroseret nidus. I overkæben 
behandles disse typisk konservativt ved observation eller alter-
nativt ved excision af tumoren (10,16). 
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Osteoide osteomer skelnes fra tori og exostoser, som opstår 
på baggrund af en udviklingsmæssig ossøs overvækst svarende 
til den superficielle cortex, primært svarende til mandiblen og i 
ganen. Disse ses typisk med en bredbaset tilhæftning og typisk 
lobuleret eller multiple, hvor osteoide osteomer har en mere 
stilket/smallere tilhæftning og typisk er enkeltstående (16).

Osteoblastomer er benigne neoplasier med samme histolo-
giske udseende som osteoide osteomer, men er større (> 1-2 
cm). De forekommer typisk i teenageårene og udgør ca. 1 % 
af alle benigne primære knogletumorer. Mænd afficeres hyppi-
gere end kvinder. Ætiologien er ukendt. De vokser progressivt, 
ofte med smerter og lokal hævelse. En særlig variant med mere 
aggressiv vækst har ligheder med osteosarkomet. De kraniofa-
ciale tumorer fremstår som radiopake eller radiolucente læsio-
ner med pletvis mineraliserede områder. Behandlingen består 
i excision eller curettage (10,16). 

Cemento-ossificerende fibrom (eller ossificerende fibrom) er 
en benign odontogen tumor med betydeligt vækspotentiale. Det 
er sammensat af fibrøst væv og knogle- eller cementlignende 
strukturer. Det forekommer typisk i voksenlivet og hyppigst 
hos kvinder og i mandiblen. Læsionen er asymptomatisk, men 
kan opnå betydelig størrelse med tilhørende ansigtsasymmetri. 
Radiologisk ses typisk en veldefineret, unilokulær radiolucens 
med tendens til sklerosering i periferien. Der kan konstateres 
bukko-lingval knogleekspansion. Behandlingen består i enu-
kleering (10,16).

Perifert ossificerende fibrom (eller fibroblastisk granulom 
med ossifikation) er en relativt hyppigt forekommende reaktiv 

hyperplasi, som kun forefindes på gingiva. Klinisk konstateres 
en nodulær, stilket eller bredbaset masse i relation til papil-
len. Farven varierer fra normal uden ulceration til højrød med 
ulceration. Fibromet forekommer hyppigst i teenageårene og 
primært på maksillen. Tænderne er typisk upåvirkede, men der 
kan konstateres migration af tænder og løsning heraf. Læsionen 
er langsomt voksende og har typisk persisteret i lang tid, før den 
diagnosticeres. Kirurgisk excision er behandlingen.

Nærværende patient fremviste symptomer, der kunne for-
veksles med et osteoidt osteom, da tumoren var langsomt vok-
sende, dog med progressiv vækst, og var en fast, hård hævel-
se. Af odontogene tumorer kunne der differentialdiagnostisk 
overvejes cemento-ossificerende fibrom grundet ekspansion 
af knoglen, og perifert ossificerende fibrom, som ligeledes er 
langsomt voksende, persisterer længe før diagnostik og har en 
primær påvirkning af maksillen i teenageårene.

De kliniske og radiologiske fund i det aktuelle patienttilfæl-
de var ikke karakteristiske for en malign tumor, og diagnosen 
blev derfor først stillet ved histologisk undersøgelse. Dette er et 
eksempel på den store variation, som de odontogene, såvel som 
non-odontogene tumorer udviser i klinikken. Tiltagende hævel-
se, smerte, paræstesi, ”blyantspidsresorption” af tandrødder og 
udvidet parodontalspalte er potentielle tegn på osteosarkomer 
og andre maligne tumorer i kæberne (4,16). Ortopantomogra-
fisk røntgenundersøgelse i kombination med CT og magnetisk 
resonans (MR)-scanning kan være relevante billeddiagnostiske 
undersøgelser, men histologisk undersøgelse er fortsat det vig-
tigste diagnostiske redskab. 

OSTEOSARCOMA IN THE UPPER-JAW  
IN A 13-YEAR-OLD BOY
BACKGROUND – Osteosarcomas are malignant bone tumours 
in which cells of mesenchymal origin produce osteoid. Less 
than 0,2 % of new cancer cases per year are osteosarcomas, 
of which 8% are present in the axial skeleton, consisting of 
the cranium, the vertebral columna, costae and sternum. 
The incidence is highest in younger adults and the primary 
treatment is surgery.
CASE STUDY – A 13-year-old boy was in conjunction with 
orthodontic treatment referred to Clinic of Oral and Maxil-
lofacial Surgery at Copenhagen University Hospital, Rigshos-

pitalet for removal of a tumour in the region of the second 
premolar and first molar in the upper left jaw. Histological ex-
amination showed a low-grade osteosarcoma. Subsequently, 
en bloc resection was carried out with simultaneous removal 
of the second premolar and first molar in the upper left jaw. 
There was no need for further surgery or chemotherapy and 
the patient made a full recovery by 2-year control.
CONCLUSION – A solid, well-defined, slow growing swelling 
of the upper jaw may represent various pathological condi-
tions. Histological examination is necessary in order to make 
a definitive diagnosis and initiate relevant treatment.
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