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Kondrosarkom 

Kondrosarkom uppstår i broskceller (kondros = brosk). Det finns flera typer av kondrosarkom. 

Behandling och prognos kan skilja sig mellan de olika typerna. Kondrosarkom kan även uppstå i 

kroppens mjukdelar, men det är väldigt ovanligt.  

Kondrosarkom är den näst vanligaste typen av skelettsarkom. Det drabbar oftast äldre personer 

och är vanligare bland män. 

Kondrosarkom anses inte vara ärftliga, men personer med underliggande skelettsjukdomar har 

ökad risk att drabbas. Det gäller till exempel Pagets sjukdom, Olliers sjukdom och Maffuccis 

syndrom. 

Kondrosarkom kan uppstå nästan var som helst i kroppen, men vanligast är i bäckenet, 

revbenen, överarmen, lårbenet eller skenbenet.  

Symtom  

Vanliga symtom är att känna smärta där tumören sitter. Det är vanligt att smärtan kommer och 

går och den upplevs ofta värre i vila och på natten. Svullnad i området kan förekomma, liksom 

stelhet i en led.  

Kondrosarkom i bäckenet kan orsaka värk i ryggen och låren, och därför kan det förväxlas med 

ischias eller förslitning i höftleden. 

Prognos 

Chansen att bli botad varierar mycket, och beror bland annat på tumörens storlek, växtsätt, hur 

aggressiv den är, var på kroppen den sitter och hur tidigt den upptäcktes.  

Tumören delas in i olika malignitetsgrader, vilket beskriver hur elakartad den är. Din läkare kan 

ge mer information om hur elakartad tumören är samt din prognos. 

Behandling  

Efter utredningen tar vården fram ett behandlingsförslag utifrån sjukdomens egenskaper, dina 

förutsättningar och riktlinjerna i det nationella vårdprogrammet. 

Cancertumörer har olika egenskaper som bland annat påverkar hur snabbt de växer och vilken 

typ av behandling de är känsliga för. Andra faktorer som påverkar behandlingsförslaget är om 

cancercellerna har spridit sig till någon annan del av kroppen. Storleken på tumören kan också 

ha betydelse, liksom ditt hälsotillstånd, andra sjukdomar 

och läkemedel.  

Vad du själv vill och behöver vägs också in. Du 

diskuterar behandlingsförslaget tillsammans med din 

läkare och ni kommer överens om vilken behandling du 

ska få. Du har alltid rätt att tacka nej till behandling. 

Närstående har inte rätt att bestämma. 

Din behandling kan komma att ändras allteftersom den 

följs upp, och man ser hur sjukdomen svarar på 

behandlingen och hur du mår. 

Den främsta behandlingen är att operera bort tumören. 

Eftersom det kan finnas cancerceller i området omkring 

tumören tas också vävnad runt tumören bort. 

Behandlingsbeslutet tas tillsammans med 
dig. 
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Cytostatika och strålbehandling har sällan någon effekt för de vanligaste typerna av 

kondrosarkom och rekommenderas därför sällan, men kan förekomma.  

Cytostatika används också ofta vid återfall, till exempel mot metastaser i lungorna. I en del fall 

krymper metastaserna då så mycket att de kan opereras bort. Olika typer av målriktad 

behandling kan även bli aktuell som livsförlängande behandling vid kondrosarkom som inte går 

att bota med operation, strålbehandling eller cytostatikabehandlin 


