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Bakgrund 
Maligna sinonasala tumörer, med övergripande växt engagerande skallbasen, utgör ett formidabelt problem. Vi 
presenterar här en serie på 15 pat som behandlats i etablerat vårdprogram vid "Enheten för främre 
skallbaskirurgi", Akademiska sjukhuset, med multidisciplinär kirurgisk resektion och rekonstruktion. 
 
Material och metod 
Vi har under fem års tid opererat dessa tumörer med ”en bloc”-resektion via en kombinerad endoskopisk 
transnasal och transkraniell mikroskopisk teknik. Den stora, uppkomna skallbasdefekten har därefter 
rekonstruerats via en metod, som vi utvecklat, med transmaxillärt introducerad mikrovaskulär fri muskellambå. 
 
Resultat 
15 patienter har primärt opererats på detta sätt under drygt fem års tid. Tumörtyper har utgjorts av 
olfactoriusneuroblastom (6st), skivepitelcancer (3st), malignt melanom (2st), adenocarcinom (1st), 
adenoidcystisk cancer (1st), lågt differentierad oklassificerad cancer (1st) och sarkom (1st) med postoperativ 
observationstid varierande från 7 mån till 5 år och 7 mån. 11 fall har beskrivits som ”radikala” på PAD och 4 st 
som tveksamt radikala. 11 patienter har erhållit postoperativ strålning. En patient har avlidit i distansmetastaser 
och två till har diagnosticerats med distansmetastaser som svarar på onkologisk behandling. Ingen har ännu 
noterats för något lokalt recidiv (genomsnittlig observationstid, 3år och 1 mån). 
 
Slutsats 
Det vid Akademiska sjukhuset utvecklade vårdprogrammet med ”en bloc” -resektion av tumören, möjliggjort 
genom efterföljande rekonstruktion med mikrovaskulär fri muskellambå, har visat sig vara en säker metod utan 
beskriven mortalitet, låg morbiditet och hittills utan lokala tumörrecidiv hos opererade patienter. Detta mot 
bakgrund av att tumörutbredningen hos dessa patienter på många sjukhus skulle riskera att bli klassade som 
”inoperabla” tumörer och flera endast skulle ha erbjudits palliativ behandling. Sammanfattningsvis upplever vi 
att den bekrivna rekonstruktion med muskellambå via maxillarsinus har stora fördelar avseende ”tätning” genom 
sitt förlopp i samma längsriktning som defekten i skallbasen och sin stora volym och snabba läkningsförlopp 
vilket medför att vi kan: 

• primärt operera mer omfattande tumörer i 
skallbasen/sinonasalt än tidigare 

• maximera vår initiala tumörkirurgi i 
skallbasen utan samma hänsynstagande till 
risk för postoperativt likvorläckage och 
därigenom större chans till mikroskopisk 
radikalitet och bättre prognos 

• stor volym och snabb inläkning av 
muskellambå medför en tidigare start av 
strålbehandling postoperativt 

 

• muskellambån även medför en naturlig 
rekonstruktion av mediala orbitaväggen 
som initialt inte behöver korrigeras separat 

• operation kan utföras i en seans  

  


