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Fallpresentation 

• 40-årig kvinna 
• Tidigare frisk 
• Söker för suddigre syn på höger öga 

sedan någon dag 
• Blixtrar och ett lätt flimmer sedan 

flera månader nedåt i synfältet 
 



Undersökningsfynd 

• Visus H/V 0,1 /1,3 korr 
• Tryck H/V 14/14 mmHg                     



 

Undersökningsfynd 

12 mm på höjden 
Varför har patienten inte sökt tidigare? 



Uppdelning 
 

• 1 1. Tumörer utanpå ögat  
 
     2. Tumörer inuti ögat 



1. Konjunktivala melanom 
2. -Naevus 
3. -PAM 

 
2. Skivepitelcancer 
3. -CIN 

 
     Konjunktivalt lymfom 

Tumörer utanpå ögat 



Konjunktivala naevi 



• Uppträder vanligtvis hos barn och ungdomar 
• Får växa hos barn 
• Upphöjd förändring med cystor 
• Ofta pigmenterade (men 30% är 

opigmenterade)  
• Ofta bulbära 
• Ej adherenta till sklera 
• Endast ca 1% övergår till maligna melanom 

Konjunktivalt naevus 



Konjunktivalt naevus 



Konjunktivalt naevus 



Opigmenterat konjunktivalt 
naevus 



Opigmenterat konjunktivalt 
naevus 



Primär förvärvad 
melanos-PAM 



• Vanligtvis unilateral 
• Hos medelålders eller äldre personer 
• Flack, diffus och ofta multifokal 
• Graden pigmentering kan förändras 

med tiden 
• PAM med atypi utvecklas till 

melanom i 50% 
• Biopsi krävs för att avgöra eventuell 

atypi 

Primärt förvärvad melanos 
(PAM) 



Multifokal pigmenterad PAM 



Konjunktivalt 
malignt melanom 



• Ovanligt 
• Sammanblandas ofta med andra 

tillstånd 
• Kan uppstå från alla delar av 

konjunktiva 
• Lokala recidiv 2/3 av patienterna 
• Spridning till lokala lymfkörtlar 

och sedan fjärrmetastaser vilket 
leder till 1/3 mortalitet 

Konjunktivalt melanom 



Yu G-P et al, Am J Ophthalmol 2003;135:800-806 

Incidensen av konjunktivalt  
melanom ökar 



Juxtalimbalt konjunktivalt 
melanom 



Konjunktivalt melanom med 
PAM 



Konjunktivalt melanom 



Konjunktivalt melanom 



Konjunktivalt melanom 



• Kirurgi 
 
• Lokal strålbehandling 

 
• Lokal cellgiftbehandling 

Behandling 



Konjunktival 
intraepitelial 
neoplasi-CIN 



Konjunktival intraepitelial 
neoplasi (CIN) 



• Kirurgi 
 

• Lokal cytostatika 

Behandling CIN 



Konjunktival 
skivepitelcancer 



Skivepitelcancer 



Skivepitelcancer 



• ”En-bloc” excision med 4 mm 
marginal 

• Kornealepitelektomi med alkohol 
• Kryoterapi x 2 av konj kanter 
• Placera preparatet väl 
 

 

Skivepitelcancer-behandling 



Konjunktivalt 
lymfom 



Konjunktivalt lymfom 



• MALT  
• Follikulärt  
• Lymfoplasmocytiskt 

 
• Diffust large B-cell 
• Mantle zone 

Konjunktivalt lymfom 



• Remiss till hematolog  
 

• Strålbehandling 
• Interferon alfa 
• Rituximab (anti CD20) 
• Doxycyklin 

Lymfom behandling 



• https://www.youtube.com/watch?v=VZ8
VC7xoRLg 
 

Operationsfilm 

https://www.youtube.com/watch?v=VZ8VC7xoRLg
https://www.youtube.com/watch?v=VZ8VC7xoRLg


1. Uveala melanom 
 
 

2.   Metastaser 
 
 
     Retinoblastom 

Tumörer inuti ögat 



 Uveala melanom 
 

Främre:  
• Iris  

 
Bakre:  
• Corpus ciliare 
• Chorioidea    



Incidens 
• I Sverige ca 70-80 fall per år 

 
• Stabil incidens 



Åldersfördelning av uveala melanom i 
Sverige 1960-1998 
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Irismelanom 

 
• 3-8 per år i Sverige 
• Vit, gul, rosa, brun eller svart  
• Slät eller oregelbunden yta 
• Oftast välavgränsad  



Irismelanom 



Irismelanom 



Irismelanom 



Diffust irismelanom 



UBM 

Irismelanom Iriscysta 



Behandling irismelanom 

 
• Sektor iridektomi 
• Enukleation 
 



Operationsresultat 

Preop 

Postop 



Bakre uveala melanom 
• Vanligast 
• Corpus ciliare/Chorioidala melanom                    
• Synfältsdefekter 
• Synnedsättning 
• Metamorfopsier 
• Blixtar 
• Smärta (ovanligt) 

 



Corpus ciliare melanom 



Corpus ciliare melanom 



Corpus ciliare melanom 



Pigmenterade chorioidala 
melanom 



Delvis pigmenterade uveala 
melanom 



Icke pigmenterade chorioidala 
melanom 



Extraskleral spridning av uvealt 
melanom 



Uveala melanom- diagnos 

• Klinisk 
undersökning 

• Fotografering 
• Genomlysning 
• Ultraljud 

 

• CT- lever 
• Biopsi 
 

 
 
 
 
 



Ultraljud 



Behandling av uvealt melanom 

• Strålbehandling med platta 
 

• Transpupillär termoterapi (TTT) 
 

• Enukleation 
 

 



Strålbehandling med platta 



Teknik för att placera plattan 



Strålbehandling med platta 

Före behandling Efter behandling 

Visus blir påverkat! 



När enukleera? 

• Stora tumörer 
 >15 mm i diameter 
 >10 mm i tjocklek 
• När det inte finns någon syn att rädda 
  
 



Metastasering vid uvealt melanom 

• Levern 
 

• Färre än 2% har metastaser vid diagnos 
 

• 40-50 % av patienterna dör i 
metastaserat uvealt melanom 
 

• De flesta inom 5 år, men vissa visar ej 
tecken på spridd sjukdom förrän efter 
10 år eller mera 
 
 

 



Levermetastaser 
Behandling: 
 
• Kemoterapi 
• Intra-artäriell hepatisk kemoterapi 
• Kirurgi 
• Kombinerad behandling  
 

 



 

 Ögonmetastaser 



• Hög kärltäthet 
• 12% av alla obducerade cancer patienter 
• Gul, bakre polen, kupolformad 
•   
 

 

 Chorioidala metastaser 



 Ögonmetastaser 

•40 årig kvinna 
•Tidigare frisk 





1 cm förändring i 
höger underlob 



Biopsi 



Primär tumör? 
1.  2.  3

.  
3.   



• Konservativ behandling 
• Cytostatika (passerar blod-hjärn 

barriären) 
• Extern strålbehandling 
• Radioaktiv applikator 
• Enukleation 

Behandling 



Retinoblastom  

 
 
 



Hur ser tumörerna ut? 



• Recidivet TTT behandlas vid 3 tillfällen med god effekt 

Efter behandling 



• S:t Eriks Ögonsjukhus och Astrid Lindgrens 
Barnsjukhus riksspecialitet 

• Vanligaste intraokulära maligniteten hos barn, 
incidens 1/15000 

• God prognos 

• RB gen mutation 

• Risk för sekundära primära tumörer, ffa ben- 
och mjukdelstumörer   

 

 

 

Bakgrund 



Nya fall i Sverige 

n=291 



Ålder vid diagnos 

121 barn (44% pojkar, 56% flickor) 
medelålder 1.8 år 



Tumör klassifikation 
Grupp A Grupp B Grupp C 

Grupp D Grupp E 



Symtom 
• Leukokori 
• Skelning 
• Pseudohypopyon 
• Iris heterokromi 
• Hyphema 
• Glaskroppsblödning 

 



 

Leukokori 



Differential diagnoser 

• Katarakt 
• PHPV     
• Coats sjukdom     
• Toxocara     
• ROP      
 
 
 

 



Diagnos 
• Anamnes, hereditet?  
• Undersökning i narkos 
• Retcam 
• Ultraljud 
• MR, inte CT  

 



• Var sitter tumören? Behandling? 
• Ålderskorrelerad synskärpa 73% av 

förväntat 
• 50% makula engagemang 
• Makula eng 26%/ utan makula 90% 
• Skelning 
• Remiss till barnoftalmolog 

Synutfall? 



Epidemiologi 

Sporadisk 

Hereditär 

Unilateral 

Bilateral 



First hit 

Rb+ 

Hereditärt retinoblastom Sporadiskt retinoblastom 

Rb- Rb- 

Rb- 

Second hit 

Rb+ Rb+ 

Rb- Rb- 

Retinoblastom 

Rb+ 

Second hit 

Rb- 

Kudson’s two hit model 



• Snabbt växande tumör 
• <6 månader utfyller och förstör ögongloben 
• Ärftligt, nya tumörer perifert  

 
 

 

Orbitala 
mjukdelar och 

ben  

Obehandlat RB 

Spridningsvägar 
Lokalt 

Chorioidea och 
sklera 

N. Opticus  
Subarachnoidalt 

Främre  
Ögonlock och 
extraokulärt  

Hematogen 
  

CNS; hjärna  
och   ryggmärg 

Lymfatiska 
systemet 



Överlevnad & morbiditet 
 

 

 

 

• Överlevnad 96% 

• Extern strålbehandling/enukleation 35% 

• Spridning till hjärna 5% 

• Andra primära tumörer 52% vid 50 år 

 

 

 



• Cytostatika 

• Minskad extern strålbehandling 

 

 

 

5% 1900 
30% 1930 
95% 1990 
 

Förbättrad överlevnad 



Dimaras et al., Lancet 2012 

Överlevnad 96% vs 50% 
Canada Nairobi 



Behandling 
 

• Multidiciplinär: Ögononkologer, 
barnonkologer, radiologer, patolog  

Kemotermoterapi 
Fokal behandling 
• TTT 
• Kryoterapi 
• Brachyterapi 
”Rescue” 
• Extern strålbehandling 
• Enukleation 

 
 



TTT/kryobehandling 
 
 

TTT (transpupillär termoterapi)  
• Infraröd diodlaser, värmebehandla  
   tumören  
Kryoterapi 
• Kryopenna, perifera tumörer 
• Synergistisk effekt med kemoterapi 

 



Enukleation 

• När ingen annan behandling hjälper 

• Misstänkt inväxt sklera/ n opticus 

• Få med så lång bit av synnerven som 
möjligt 

• Patologisk undersökning, värdera 
tumörväxt 

 

 



• Svårt att behandla 
recidiv/glaskroppsväxt 

• Intraarteriell kemokirurgi: 
-Cytostatika ges selektivt i den 

artärgren som försöjer ögat 
• Intravitreal behandling: 
-Cytostatika ges direkt i ögat 

Svårbehandlade fall 



 

Tumör i glaskroppen 



 

3 kurer IA + 5 kurer IV 



Tack!  
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