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1. Inledning  

1.1. Cancer generellt 

Cancer är en sjukdom som ständigt ökar i Sverige. De två senaste decennierna har det 

skett en genomsnittlig ökning på 1,3 procent för kvinnor samt 1,9 procent för män 

(Cancerregistret, 2009). Detta beror delvis på ökad medelålder men också på förbättrade 

diagnostiseringsmetoder (Socialstyrelsen 2011).  

54 611 maligna cancerfall rapporterades till cancerregistret i Sverige 2009 med 

könsfördelning; 47 procent kvinnor och 53 procent män (Cancerregistret, 2009) .  

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland män och 8870 fall rapporterades. 

Bland kvinnor så är bröstcancer den mest förekommande och 7049 fall rapporterades år 

2009.  Därefter kommer skivepitelcancer i huden samt annan hudcancer med 4143 

fall/år, Coloncancer med 3885 fall/år samt Lungcancer med 3283 fall/år (Socialstyrelsen 

2011). 

Om man ser det sannolikhetsmässigt så är risken att diagnostiseras med cancer före 75 

års ålder för en kvinna ca 28 procent och för en man ca 32 procent (Socialstyrelsen, 

2011) 

 

1.2. CUP (cancer med okänd primärtumör) generell information 

 

1.2.1. Definition 

CUP är en heterogen sjukdom med en histologiskt konfirmerad metastatisk cancer där 

anamnes, fullvärdigt status, CT av thorax/buk/bäcken (vid behov även hals), basala 

blodprover samt morfologisk undersökning med immunfärgningar av tumörvävnad, ej 

kunnat påvisa var primärtumören är belägen.  

Därtill hör även sannolikstyrda utredningar vid behov såsom exempelvis endoskopier, 

mammografi, gynekologisk undersökning, faeceshemoglobin prov, i vissa fall även 

MRT undersökningar samt undersökningar av nuklearmedicinsk art så som FDG-PET 

och scintigrafi. 

Melanom, Sarkom, Lymfom och vissa neuroendokrina tumörer räknas ej in, detta även 

om primärtumör saknas, på grund av att tumörernas histogenes styr behandlingen och 

har tumören en histogenes liknande någon av ovanstående, så ska de behandlas enligt 

praxis för förmodad primärtumör (Pavlidis 2007, Berglund 2010, Van de Wouw 2002). 
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1.2.2. Etiologi 

Varför uppstår CUP? Den frågan är till dagsdato fortfarande obesvarad. Flera olika 

teorier har genom åren redovisats bland annat Krämer et al 2008 säger att tumören har 

en förmåga att metastasera före primärtumören blir kliniskt synlig. En annan hypotes 

som redovisats av flera författare (Frost P, Raber MN, Abbruzzese JL 1987, Bell CW, 

Pathak S, Frost P 1989, Yhas JM, Pazmino NH 1974) är att aggressiva tumörceller kan 

lämna en relativt mild tumör tidigt och cirkulera i blodet och bilda autotrofa överdrivna 

metastaser i andra organ.  

Enligt Pentheroudakis G, Briasoulis E, Pavlidis N 2007 så är det fortfarande oklart 

huruvida CUP är en klinikopatologisk entitet med distinkta genetiska/fenotypiska 

karaktäristika eller en ”av konvention” gruppering av tumörer med oidentifierbara 

ursprung.    

Consensus råder i alla fall kring att inga säkra etiologiska faktorer kunnat identifieras, 

dock ser det ut som att sjukdomen är vanligare hos rökare (Randén M, 2010) 

 

1.2.3. Epidemiologi 

Patienter med CUP utgör ca 3-5 procent av alla cancerpatienter (Krämer A et al 2008, 

Neben K et al 2008, Hillen H F P 2000) och är den sjunde till åttonde vanligaste 

cancern i världen och är den fjärde vanligaste orsaken till cancerrelaterad död världen 

över hos både män och kvinnor. Sjukdomen är något vanligare bland män (Pavlidis N et 

al 2009, Pentheroudakis G et al 2007, Van de Wouw et al 2002). Medelåldern för 

insjuknande är ca 60 år (Pavlidis 2007).  

 

Den åldersstandardiserade årliga incidensen per 100,000 innevånare är i USA 7-12 fall, 

Australien 18-19 fall (Pavlidis et al 2009) och i Nederländerna 5.3–6.7 (Van der Wouw 

et al 2002).  

 

Att incidensen skiljer sig världen över förklaras mest troligt av att olika länder har olika 

tillvägagångssätt gällande bland annat diagnostiseringsförfaranden samt 

obduktionsfrekvens (Randén 2010). 
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I Sverige insjuknar årligen ca 1500 patienter i CUP (Berglund et al 2005, Randén 2009), 

detta leder till att CUP ligger på en tionde plats för cancerdiagnoserna hos män och på 

sjunde plats hos kvinnor (cancerregistret 2007, Randén 2009), incidensen har dock 

senaste året minskat på samma sätt som för andra rökningsrelaterade cancrar 

exempelvis lungcancer och pancreascancer (cancerregistret 2007). 

 

1.2.4. Symptom 

De karaktäristiska symptomen för CUP är svåra att identifiera då de ej studerats på en 

vetenskaplig nivå (Randén 2010), men man har sett att viktnedgång, anorexia, fatigue, 

smärta samt patologiska frakturer hör till det mer vanliga samt lokala symptom 

beroende på var metastaserna är lokaliserade (Hillen 2000, Randén 2010, Berglund et al 

2005).  

Oftast presenterar patienterna enbart med en kort sjukhistoria och ospecifika besvär 

(Krämer et al 2008, Van der Wouw et al 2003). 

 

1.3. Patologi och biologi 

 

1.3.1. Histologi och biologi 

Man delar in CUP i fyra stora histologiska undergrupper; Högt/medelhögt differentierat 

adenokarcinom 60 %, lågt differentierat adenokarcinom 30 %, Skivepitelcancer 5 %, 

lågt differentierat karcinom 5 % (Pavlidis et al 2009, Neben et al 2008, Gallager, 

Reznek 2008, Hillen 2000). Vissa av dessa är mycket viktiga att hitta tidigt då de svarar 

bra på cytostatika, framförallt de neuroendokrina tumörerna (Krämer et al 2008).  

 

CUP är en heterogen grupp av tumörer och som tidigare omnämnts så diskuteras om 

CUP egentligen är en egen ”tumör” som härmar en metastaserande sjukdom (van der 

Wouw 2003) eller en tes som Krämer et al med flera framför är att tumören har en 

förmåga att metastasera före primärtumören blir kliniskt synlig. 

 

1.3.2. Kromosomala och molekylära abnormaliteter. 

Kromosomala avvikelser har man funnit på den korta armen på kromosom 1, 

inkluderande deletion av 1p, translokationer med brytpunkt på 1p, isokromosom 1q och 

bevis för genamplifikation hos ett flertal patienter med CUP (Pavlidis et al 2009, 
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Abbruzzese et al 1993). Aneuploidi fann man i 70 % av fallen (Pavlidis 2009, 

Pentheroudakis et al 2007, Hedley et al 1985). 

 

Flertalet nya studier har undersökt uttrycket av oncogener och oncoproteiner. Pavlidis et 

al 1995 hittade c-myc, ras och c-erB-B2 i 96 %, 92 % samt 65 % av de 26 undersökta 

fallen. Då överuttryckta i mindre en tredjedel av de undersökta fallen, detta korrelerar 

väl med överuttrycket i andra solida tumörer (van de Wouw 2003). Trots Pavlidis et al’s 

upptäckt så fann man inget samband med histologiska eller kliniska parametrar, ej heller 

något som var av värde gällande diagnostiseringen eller prognosen av CUP patienterna. 

Andra studier bland andra Hainsworth et al 2000 samt Fizazi et al 2003 undersökte 

överuttrycket av Her-2 proteinet i CUP patienter, man fann överuttryck i 11 % 

respektive 24 % av fallen. Rashid et al 2005 rapporterade HER-2 IHC expression i 68 % 

av 76 fall och av dessa så var det överuttryck i 24 %. 

Dessa studier skildrar att det finns ett överuttryck av c-Myc, Ras/HER-2 oncoprotein i 

25-33% av fallen och att man ser optimistiskt på att exempelvis Ras/HER-2 profilering 

kan hjälpa till att identifiera patienter som mer eller mindre kan dra nytta av modern 

antikroppsbehandling som  dessa molekyler (Pentheroudakis et al 2007) 

 

1.3.3. Metastasering  

Något som är speciellt för CUP är antalet organ involverade vid sjukdom. I fall med 

metastaserad känd primärtumör så är det under 15 % som har tre eller fler organ 

involverade medan denna siffra närmar sig 30 % hos patienter med CUP (Krämer et al 

2008, van de Wouw 2002, Hillen 2000). Något som också skiljer CUP från 

cancersjukdomar med känd primärtumör är att den klassiska korrelationen mellan 

primärtumör och dess metasteringsplats (Gunvén, Randén 2009) . Ett exempel som 

Hillen 2000 tar upp är att de patienter som har lymfkörtelmetastaser i den vänstra 

supraclavikulära regionen (Virchow’s körtel) lika ofta efter obduktion har 

primärtumörer nedom som ovan diaphragma. Pavlidis et al 2010 benämner just 

oförutsägbarheten hos metastaseringsmönstret som karaktäristika för CUP. Man 

exemplifierar detta vidare genom att ta upp att pancreascancer som presenterar sig som 

CUP har en fyra till fem gånger ökad incidens för involvering av ben samt lunga, 

jämfört med den form som har känd primärtumör. 
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Ibland kan dock metastaseringsmönstret ge en fingervisning om möjlig primärtumör; 

hjärna, skelett, lever och binjurar vid primär lungcancer, regionala lymfkörtelmetastaser 

från en primärtumör som sannolikt ligger närmast den största metastasen. Man har 

också statistiskt visat att vissa isolerade metastaslokalisationer kan förknippas med vissa 

primärtumörer; Lymfkörtlar i axill är 97 % från bröst, mesenteriella lymfkörtlar är 84 % 

från Colon, mediastinala lymfkörtlar respektive hjärna är ca 2/3 vardera från lunga samt 

binjure är i 50 % av fallen lunga (Gunvén, Randén 2010).  

 

1.4. Diagnostisering 

 

1.4.1. Allmänt 

Något som är enormt viktigt i utredningen av CUP är ett fullständigt anamnestagande 

samt ett noggrant fysiskt status. Avlägsnande av nevus, känd tumörsjukdom i släkten, 

inflammatorisk tarmsjukdom, levnadsvanor (exempelvis rökning, alkoholkonsumtion) 

palpabla körtlar och övrigt som patienten kanske inte härleder till nuvarande 

sjukdomstillstånd måste efterfrågas (Berglund et al 2005, Hillen 2000, Pavlidis et al 

2010) samt palpation av huvud, hals, nacke, bröst (även män), bäcken, yttre genitala, 

prostata samt rectum måste också utföras minutiöst för att inte missa någon eventuell 

avvikelse.  

Sammanfattningsvis så bör grundutredningen innehålla; anamnes samt status, 

blodprovstagning innefattande Hb, LPK, trombocyter, alkaliskt fosfatas, LD, ALAT, 

kalcium, albumin, natrium, kalium, kreatin, glukos, CT thorax och buk med tillägg av 

hals om man funnit tumörer på hals eller skivepitelcancer ovan  diaphragma (Berglund 

et al 2005, Blomqvist et al 2010) samt tumörbiopsi för att kunna ställa cancerdiagnos 

(Neben et al 2008, Berglund et al 2005).  I vissa fall kan ytterligare utredningar vara 

befogade framförallt om man tror sig kunna påverka prognosen förutsatt att patienten 

har gott allmäntillstånd eller givetvis om det finns möjlighet till kurativ behandling. 

Mammografi vid adenocarcinom, axillkörtel eller lågt differentierat karcinom hos 

kvinna, Endoskopi av övre luftvägarna vid halskörtel, Bronkoskopi vid supraclavikulär 

lymfkörtel eller småcelligcancer, Gastroskopi vid supraclavikulär körtel 

(Virchowkörtel), rekto-/proktoskopi vid inguinal körtel, Gyn-undersökning med 

vaginalt ultraljud om PAD eller metastasmönster ingivit misstanke om gynekologisk 

cancer (Berglund et al 2005). 
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I klinisk vardagssjukvård så utförs många undersökningar som i regel inte genererar 

någon större kunskap om var primärtumören är belägen. Många av dessa 

undersökningar är kostsamma och tidsödande, både för patient samt vårdgivare 

(Monzon F, Medeiros F, Lyons-ewiler M 2010, Hillen 2000, Blomqvist et al 2010). 

Många patienter upplever obehag med åtskilliga undersökningar samt en långt utdragen 

utredningsprocess upplevs ofta som frustrerande både för patienter och anhöriga. Trots 

alla undersökningar och utredningar som görs hittas endast 10-30 % av 

primärtumörerna under sjukdomsförloppet (Neben et al 2000, Pavlidis et al 2010, 

Blaszyk et al 2003), post mortem hittas via obduktion 50-85% av primärtumörerna 

Pankreas och lunga har då visat sig vara de vanligaste lokalisationerna: 

Tabell 1(Krämer et al 2008, Neben et al 2008): 

 

Lokalisation av primärtumör % 

Pankreas 20-26 

Lunga 17-23 

Lever 3-11 

Colon/rectum 4-10 

Njurar 4-6 

Bröst 2 

 

1.4.2. Diagnostisk patologi 

Vad som är av största vikt gällande diagnostiken i CUP är att få ett adekvat 

tumörmaterial vid biopsi så att den histopatologiska undersökningen involverande 

(Varadhachary et al 2004, Berglund et al 2005, Pavlidis et al 2009) ljusmikroskopi och 

immunhistokemiska analyser på det biopserade materialet för att försöka fastställa en 

rimlig primärtumör . Ljusmikroskopi kategoriserar biopsimaterialet i de histologiska 

undergrupper som tidigare redovisats. Därefter så bör man göra immunfärgningar vilket 

kan ge ytterligare vägledning.  

 

1.4.3. Molekylärbiologisk diagnostik 

En metod som inte ingår i rutinutredning är CupPrint, en kommersiell test där man 

jämför snittens RNA-mönster med motsvarande uttryck från ca 600 kända tumörer av 
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ett femtiotal typer (Gunvén 2010). Flertalet författare (Varadhachary et al 2004, 

Pentheroudakis et al 2007) ser hoppfullt på denna metod inför framtiden . Man har sett 

att det finns en relativt hög specificitet och sensitivitet och den totala exaktheten från 12 

studier med hundratals tumörprover är ca 75-80 % (Pavlidis et al 2010). Dock behövs 

fler validerande studier innan man kan utvärdera den egentliga nyttan av metoden. 

Exempelvis belyser Varadhachary et al 2004 problemet med att det finns otillräckliga 

data gällande genuttryck från metastaslokaler som kommer ifrån tumörer med känt 

ursprung, särskilt lågt differentierade tumörer. Samt att om denna metod skulle vara av 

värde så måste man förutsätta att metastaserna av en CUP beter sig på samma sätt som 

”vanliga” metastaser och bär samma molekylära signatur som sin modertumör, vilket 

fortfarande är okänt. Pentheroudakis et al 2007 illustrerade även de problemen med de 

lågt differentierade tumörerna, antydandes att de har fundamentala distinkta 

genuttrycks-mönster istället för att bara sakna några viktiga markörer för differentiering 

vilket gör att de inte kan klassificeras rätt genom denna metod. I sin slutsats hävdar de 

ändå att multigen och vävnadsprotein microarray metodologi borde användas för att 

jämföra uttrycksprofiler mellan kända tumörtyper och CUP. 

 

1.4.4. Radiologi 

DT thorax/buk (datortomografi) är en undersökning som tillhör en hörnsten i 

utredningen av CUP. Studier har CT thorax/buk visat sig kunna identifiera 

primärtumören i upp till 33 % av fallen (Blomqvist et al 2010, Berglund et al 2005). På 

senare tid har utvecklingen gått fort fram gällande andra former av bilddiagnostiska 

hjälpmedel. Helkropps MRT (Magnet Resonans Tomografi) och FDG-PET/CT 

(Positron Emissions Tomografi med spårsubstansen 18F märkt deoxyglukos kombinerat 

med CT) har jämförts och utvärderats i studier involverande olika cancerformer. Den 

först nämnda är ännu ej fullt etablerad inom området, den senare modaliteten är något 

mer accepterad.  

 

1.4.5. Endoskopi 

Endoskopier skall endast utföras om man har en specifik frågeställning eller symptom 

som skulle kunna bli belysta med denna metod, exempelvis patienter med symptom från 

lunga skall bli erbjudna bronkoskopi, ockulta tarmblödningar eller andra abdominella 

symptom skall erbjudas gastrointestinala endoskopier, samma om man har en patient 
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som presenterar sig med resektabla levermetastaser (adenokarcinom) samt inguinala 

körtlar (Berglund et al 2005, Pavlidis et al 2009, Varadhachary et al 2004). Viktigt att 

notera att man skall hålla en låg tröskel gällande koloskopi tydliggör Gunvén 2010 .  

 

1.4.6.  Serummarkörer  

Det råder stort tvivel generellt avseende värdet av serummarkörer på grund av den låga 

specificiteten hos var enskild markör. Några undantag finns dock; PSA som bör tas vid 

adenokarcinom eller lågt differentierad cancer hos man och framförallt gäller det vid 

skelettmetastasering. AFP skall tas vid isolerat adenokarcinom i lever och slutligen B-

HCG/AFP som bör tas vid lågt differentierade cancrar för att om möjligt utesluta en 

germinalcellstumör (Pavlidis et al 2010, Berglund et al 2005, Varadhachary et al 2004).  

 

1.4.7. När ska utredningen avslutas?  

Detta är en enormt svår fråga och egentligen finns det inga rätta svar. 

Rekommendationerna är dock att man bör se till patientens ålder, allmäntillstånd och  

den egentliga vinsten med en utdragen utredningsfas . Viktigt är att ha en öppen och 

ärlig kommunikation med patient samt anhöriga och ibland när nyttan ej överväger 

besvär och kostnader avsluta utredning och istället inrikta på god symptomlindring 

(Berglund et al 2005). 

Utredningen kan bli kontraproduktiv på grund av att chansen att hitta primärtumören är 

relativt liten, detta i relation till vad som krävs av patienten rent fysiskt och psykiskt. 

Vidare är den förväntade livslängden oftast väldigt kort varför patienten kan få  bättre 

livskvalitet om den kan fokusera på palliativ vård än utredningar vid livets slut. 

(Gallagher et al 2008).  

Man har dock sett att överlevnaden kan förlängas om man hittar primärtumören och 

sätter in adekvat behandling (Monzon et al 2010, Kwee et al 2010). 

 

1.5. Indelning 

Man delar in CUP i dels de histologiska undergrupperna men också i olika prognostiska 

CUP kategorier. Majoriteten av patienter med CUP tillhör den ogynnsamma gruppen 

80-85 %; de har i regel en stor volym viscerala metastaser ofta på besynnerliga ställen 

(hjärta, mjukdelar, skalp, parotis, njurar) och med en lågt differentierad 

adenocarcinomatos eller carcinos som histologisk profil (Pavlidis et al 2010, Neben et 
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al 2008). Den gynnsamma gruppen har bättre prognos och svarar bättre på behandling 

varpå det är viktigt att urskilja vilken av dessa två grupper patienten i fråga tillhör. 

Gällande den ogynnsamma gruppen så bör man sträva efter låg toxicitet i behandling 

och god palliativ omvårdnad (Pavlidis et al 2009) medan det finns varianter i den 

gynnsamma gruppen som har potential för excellenta behandlingssvar. Några av de med 

gynnsam CUP behandlas som ekvivalenter till ”befintliga” cancrar något som visat sig 

vara framgångsrikt (Pavlidis et al 2010). Se nedan; 

 

1.5.1. Gynnsamma och ogynnsamma undergrupper  

Gynnsamma grupper: 

1) Kvinnor med papillärt adenokarcinom i bukhålan – ekvivalent tumör: Ovarialcancer  

2) Lågt differentierad carcinos med medellinje distribution  

3) Lågt differentierade neuroendokrina tumörer – ekvivalent tumör: Små cellig lungcancer 

4) Kvinnor med adenokarcinom involverande bara axillära lymfkörtlar – ekvivalent tumör: 

Bröstcancer  

5) Skivepitelcancer involverande cervikala lymfkörtlar – ekvivalent tumör: Head & neck 

skivepitelcancer 

6) Män med blastiska skelettmetastaser och stegrat PSA (adenocarcinom)- ekvivalent tumör: 

Prostatacancer 

7) Isolerad inguinal adenopati (skivepitelcancer) 

8) Patienter med en liten potentiellt resescrbar tumör. 

 

Ogynnsamma grupper: 

1) Adenokarcinom metastaserad till lever eller andra organ 

2) Icke papillär malign ascites 

3) Multipla cerebrala metastaser (adeno eller skivepitelcancer) 

4) Multipla lung/pleura metastaser (adenokarcinom) 

5) Multipla skelettmetastaser (adenocarcinom)  

 

(Pavlidis 2007) 

 

1.6. Prognos, behandling prediktiva faktorer 

1.6.1. Prognos 

Prognosen för patienter som har CUP är generellt väldigt dyster (Pavlidis et al 2010, 

Kodiara et al 2010, Neben et al 2008) med en medianöverlevnad på 2-3 månader (van 

de Wouw et al 2002, Pavlidis et al 2009, Berglund et al 2005).  
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A.J. van de Wouw et al utförde en populationsbaserad studie på 1285 patienter i 

Nederländerna 2002 där man fann medianöverlevnad på 11 veckor hos de patienter med 

vilka fått diagnos genom biopsi och en medianöverlevnad på 7 veckor hos den grupp 

som diagnostiserats kliniskt. Detta resultat var betydligt sämre än vad som rapporterats 

tidigare från studier (dvs från selekterade patienter) med medianöverlevnad mellan 6-11 

månader. 10-20 % blir dock långtidsöverlevare (Randén 2010) varpå det är av yttersta 

vikt att skyndsamt utreda och behandla. 

 

1.6.2. Behandling 

Behandlingen av CUP är beroende av vilken typ av CUP-kategori patienten tillhör och 

är mycket varierande. Hittas primärtumören eller om den histopatologiska 

undersökningen avslöjar en tumör som är behandlingsbar så följs givetvis gängse 

behandling för det. Vid lokaliserad CUP skall kurativ behandling eftersträvas medan 

man i andra fall får ta ställning till om palliativ behandling är det som lämpar sig bäst. 

(Berglund et al 2005). 

 

1.6.3. Prediktiva faktorer 

Inga metaanalyser eller prospektiva studier angående prognostiska faktorer för CUP har 

ännu publicerats, men flertalet retrospektiva studier har visat på ett antal olika av 

varandra oberoende negativa faktorer. Hög ålder, manligt kön, lågt allmäntillstånd, 

adenocarcinom histologiskt, antalet metastaslokaler, levermetastaser, lung/pleura 

metastaser, hjärnmetastaser, komorbiditet, lågt serum albumin, högt serum 

laktatdehydrogenas, högt ALP, anemi, trombocytopeni, lymfopeni är kända faktorer för 

låg sannolikhet till adekvat effekt av onkologisk behandling(Kodiara et al 2010, Seve P 

et al 2006) 

 

1.7. Hypotes och syfte av forskningsprojekt 

Hypotesen är att det går att optimera utredningsgången vid cancer med okänd 

primärtumör (CUP) med modern bilddiagnostik det vill säga PET/CT eller helkropps-

MRT för bästa möjliga detektion av primärtumör, stadieindelning samt att bedöma mest 

lämplig biopsilokal. 

Syftet är att se om denna studie kan visa på klinisk nytta för användande av helkropps-

MRT eller FDG-PET/CT som ett led i den basala utredningen av CUP. 
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2. Material och metod 

Från september 2007 till och med februari 2011 utfördes en prospektiv studie hos 

konsekutiva patienter med starkt misstänkt malignitet utan bekräftad primärtumör.   I 

studien inkluderades 43 patienter, från Uppsala (n = 40 patienter) samt Stockholm (n = 

3 patienter) 17 var män och 24 kvinnor med ett ålderspann på 17-86 år. Dessa patienter 

hade således remitterats till onkologkliniken pga verifierad eller stark misstanke på 

malignitet där det inte fanns en standardiserad utredningsgång och CUP diagnos var 

troligt utfall. Informerat samtycke var införskaffat innan undersökningarna och studien 

var godkänd av etisk kommitté. 

Exclusionskriterier var alltför lågt allmäntillstånd där det bedömdes att någon kausal 

behandling inte var möjligt . 

 

Tabell 2. Patientkaraktäristika 

 n  range 

Medelålder 

vid inklusion 

58 (17-83) 

Män 17  

Kvinnor 24  

   

WHO (vid 

inklusion) 

  

0 30  

1   8  

2   1  

3   2  

4   1  
*43 inkluderades, en patient var ej bedömd med avseende på WHO 

 

Det var önskvärt att alla inkluderade patienter hade utfört CT thorax-buk innan 

inklusion. Men av olika anledningar i komplicerade utredningsgångar så utfördes inte 

alla 3 undersökningarna.   

 

En noggrann journalgenomgång utfördes på de inkluderade patienterna med avseende 

på: 

Vem som remitterat samt remitteringsdatum, datum för remissmottagande, första 

anteckningsdatum samt första besök.  
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Därefter vilka utredningar som gjorts innan CT undersökning, helkropps-MRT samt 

FDG-PET/CT. Datum för CT, WB-MRT, PET/CT, svar på dessa samt om patienten var 

inneliggande då undersökningarna genomfördes.  

I journalerna granskades också vilken lokal man tagit biopsi ifrån och svaret på denna, 

om man gjort körtelextripation eller annan undersökning efter de radiologiska, för att 

kunna bedöma den kliniska nyttan av radiologin. 

Datum för beslut av handläggning, diagnosdatum, om det var benignt eller malignt, 

datum för behandlingsstart samt vilken typ av behandling (om någon) patienterna fick. 

Debutsymptom klassificerade i; smärta, viktnedgång, trötthet, palpabeltumör, anorexi, 

röntgenfynd, ascites, GI-symptom, Uro-symptom, paramaligna, symptom från 

rörelseapparaten, nervsystemet eller luftvägarna och WH0- performance status. Hur 

länge symptomen varat innan patienten sökt vård i veckor samt om patienten var; aktiv 

rökare, tidigare rökare, aldrig rökare. Detta för att kunna se om det eventuellt finns 

något samband mellan symptomen och den diagnos patienterna erhöll i slutändan. 

Patienternas behandling delades upp i cytostatika, ingen behandling, palliativ eller 

annan (syftandes på exempelvis målsökande läkemedel) och respons på detta. Eventuell 

operation (ja, nej, eller palliativt), strålbehandling (ja, nej eller palliativt).  

Därefter senaste uppföljning, patienternas överlevnad, eventuell obduktion (ja eller nej) 

och svar på detta samt om fann primärtumören eller inte. 

Slutligen så skedde en granskning av laboratorieprover i samband med första kontakt 

med onkologklinik; de provsvar som inkluderades i studien var; Albumin, ALP, CRP, 

LD samt Hb.  

 

Statistiska analyser: 

Överlevnadskurvorna konstruerades enligt Kaplan-Meier product-limit metoden. 

Statistikprogrammet Statistika 10 användes för detta. 

 

Radiologisvaren granskades därefter återigen separat på de patienter som gjort alla de 

tre bilddiagnostiska undersökningarna för att kunna göra en slutgiltig bedömning av den 

eventuella nyttan hos patienter med CUP.  

De bedömdes med avseende på vilken av de tre undersökningarna som gav mest klinisk 

nytta, exempelvis förslag på primärtumör som ej skulle ha uppdagats ändå genom biopsi 

eller liknande, om de fynd som rapporterats efter de separata undersökningarna 
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genererade i förändringar handläggningsmässigt. Vidare bedömdes det om 

studieundersökningarna gav annan stadieindelning som påverkade det kliniska 

förloppet, var det då positivt i den kliniska handläggningen så bedömdes den som 

fördelaktig.  

 

De insamlade parametrarna infogades också i blanketter från det nationella 

vårdprogrammet avsedda för patienter med CUP. Detta för att det kan vara användbart 

för framtida forskning inom området. 

 

3. Resultat  

I studien inkluderades 43 patienter. Av dessa genomförde 29 (67 %) alla tre 

bilddiagnostiska undersökningarna (CT+MRT+PET/CT). 8 stycken (19 %) genomförde 

bara CT samt MRT. 1 patient (2 %) utförde enbart CT och PET/CT. 3 stycken (7 %) 

patienter gjorde bara MRT samt PET och slutligen ytterligare 2 patienter (5 %) som 

bara utstod MRT.  

 

Tabell 3. 

Undersökningar n Antal patienter i %  

CT+MRT+PET/CT 29 67  

CT+MRT 8 19  

CT+PET/CT 1 2  

MRT+PET/CT 3 7  

MRT 3 7  

 

Bland de 5 första patienterna utfördes ej PET-CT av logistiska skäl. I 2 fall bedömde 

man utifrån MR undersökningen att det var benigna sjukdomar varför det i dessa fall ej 

utfördes ytterligare radiologi. Vissa patienter genomgick ej konventionell CT 

undersökning pga av att helkropps MRT samt PET-CT hade uppenbart påvisat 

primärtumören varför det bedömdes som ej meningsfullt med ytterligare radiologi. 
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Resultat av de bilddiagnostiska utredningarna: 

 

Fall där MRT, PET/CT och CT bedömdes som likvärdiga redovisas:  

MRT = PET/CT = CT 

Fall där MRT bedömdes vara bättre än PET/CT samt CT redovisas:  

MRT > PET/CT = CT 

Fall där PET/CT bedömdes vara bättre än MRT samt CT redovisas: 

PET/CT > MRT = CT 

Fall där CT bedömdes vara bättre än PET/CT samt MRT redovisas: 

CT > PET/CT = MRT 

Fall där MRT och PET/CT båda var bättre än CT redovisas: 

PET/CT = MRT > CT 

Fall där MRT och CT båda var bättre än PET/CT redovisas: 

MRT = CT > PET/CT 

Fall där CT och PET/CT båda var bättre än MRT redovisas: 

CT = PET/CT > MRT 

 

Tabell 4: 

Undersökningar Antal 29 (n) 

 

Procent Fall* med  

ändrat 

kliniskt 

utfall  

MRT = PET/CT = CT 19 66  

MRT > PET/CT = CT 2 7 * 

PET/CT > MRT = CT 2 7 * 

CT > PET/CT = MRT 0 0  

PET/CT = MRT > CT 5 17  

MRT = CT > PET/CT 1 3  

CT = PET/CT > MRT 0 0  

* Redovisas i fallbeskrivningar nedan 
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Fallbeskrivning där MRT visade sig vara den bästa modaliteten:  

 

1) Kvinna född -84 patient med 3 månaders anamnes på palpabel resistens höger axill. Cytologi visar 

malign epitelial cellbild möjligen melanom. Vid extripation av lymfkörtel fann man metastaser av 

tumör med osäkert ursprung. Patienten inkluderades i studien och helkropps MRT visade en 

tumörförändring 1 cm nedom armbågsleden som sträckte sig 7-8 cm i distal riktning, bedömd som 

primärtumör. Proximalt om leden det vill säga vid biceps fanns en 1,5 cm stor rundad körtel 6 cm 

ovanför armbågsleden. PET-CT kunde ej detektera dessa förändringar då patientens uppsträckta 

armar ej var med på bildprojiceringen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fallbeskrivningar där PET/CT visade sig vara den bästa modaliteten: 

 

2) 0Man född 1952 debuterade med relativt hastigt insättande huvudvärk. Tedde sig då som 

migränbesvär men besvären gick ej över. Fick en del motoriska bortfallsymptom hö hand. Patienten 

fick inskränkt synfält. Vidare utredning med CT och MR skalle har visade på ett cirka 10 tal 

hemorragiska metastaser vänster hjärnhemisfär, samt ödembildning. Patienten remitterades för 

exstirpation av en metastasförändring och denna visade lågt differentierad cancer. Övrig 

immunhistokemiskfärgning visade ej någon uppenbar primärtumör men möjligen kunde tumören 

urspringa från lunga eller övre GI alternativt njure. Patienten utförde vidare CT buk/thorax utan att 

man har fann något anmärkningsvärt.  

Även denna patient remitterades vidare till onkologen och inkluderades i pågående projekt. MRT 

svaret antydde på stråkighet i lungorna men någon säker primärtumör kunde ej heller där påvisas. 
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PET/CT svaret gav dock svar gällande primärtumör. Man såg ett starkt upptag i epipharynx och 

diagnosen blev således epipharynxcancer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Man född 1951. Opererat malignt melanom -84 på höger armbåge. Insjuknade med synstörning som 

en skugga nertill i vänstra ögats synfält. Några dygn senare debut av huvudvärk som kvarstod sedan 

dess. Övergående episoder med droppfot höger sida Sökte akut för ovanstående bekymmer och 

genomgick en DT-hjärna poliklinikiskt vilken visade osymmetriska sidoventriklar, möjligen 

normalvariant. Blev en vecka senare akut inlagd på grund av tilltagande huvudvärk. Man utförde  då 

en MR-hjärna vilken visade oregelbunden kontrastuppladdad meningeal förtjockning duralt och 

arachnoidalt. Förändringarna fanns infra- och supratentoriellt spritt inom samtliga lober. Smärre 

parenkymatösa förändringar. Lumbalpunktion genomfördes vilket visade förhöjt liquor-tryck, cirka 

30 cm enhet. Patienten tappades på liquor ett flertal gånger. Borreliaantikroppar i liquor negativt, S-

ACE utan anmärkning, rutinprover normala inklusive LD och ALP. Undersökning av liquor visade 

malignitetsmisstänkta celler. Enligt muntligt utlåtande från patolog i Göteborg, dit bild på celler 

länkades, såg det ut som adenocarcinom. CT thorax-buk blev utförd och visade inget 

malignitetsmisstänkt, som bifynd stora vesiklar, vilket möjligen kunde tyda på prostatamalignitet, 

dock inga fokala förändringar i prostata och normalt PSA, 0,44. Tumörmarkörer i form av AFP, 

HCG, CA19-9 och CEA var alla normala. 

Således man med okänd primärtumör vilken inkluderades i studien. På helkropps-MRT såg man inga 

hållpunkter för tumörer jo visst såg man väl något i CNS, i lever sågs flera cystor, malrot av vänster 

njure, inget malignitetssuspekt. Däremot på PET/CT såg man över hjärnan ett flertal fokala 

accentueringar av FDG-upptaget som vid leptomeningeal carcinomatos. I thorax sågs också strax 

infracarinalt och till vänster om medellinjen prevertebralt ett litet men intensivt upptag. Liten 

lymfkörtel? Esofagusvägg?  
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Patienten gjorde framledes ytterligare en lumbalpunktion och fick därefter diagnosen malignt 

melanom.  

 

Ytterligare analyser gällande resultatet av helkropps-MRT och PET-CT 

undersökningarna visade att i flertalet fall så har undersökningarna haft klinisk 

påverkan, exempelvis bedömning av benign åkomma varför man inte har utfört vidare 

utredning. Vidare har det bedömts i de allra flesta fall vid malignitet diagnos att det inte 

har behövts ytterligare utredningar i form av exempelvis ytterligare radiologi, 

endoskopier eller konsult till annan specialitet utan att man förlitat sig på vad resultatet 

av de bilddiagnostiska undersökningarna visat. 

 I 11 fall av 43 (26 %) så har undersökningarna givit ytterligare klinisk information 

förutom den information man fått av CT.  

 

Tabell 4: Malignitetsförekomst hos de patienter som inkluderats i studien 

Diagnos n % 

Benignt 6 14 

CUP 16 38 

CUP initialt men annan 

specifik cancer diagnos i 

senare förlopp 

1 2 

Annan specifik cancer 

diagnos 

20 46 

6 patienter fick till slut en benign diagnos, 1 patient var CUP patient under 2 års tid, sedan blev 

primärtumören synlig. 20 patienter fick under studietiden annan malign diagnos och 16 patienter fick 

diagnosen CUP. 

 

Tabell 5 över slutgiltiga diagnoser:  

Diagnos n % 

CUP 16 37 

Benignt 6 14 

Lymfom 4 9 

Lungcancer 2 5 

Malignt melanom 4 9 

Njurcancer 2 5 

Sarkom 1 2 

Vulvacancer 1 2 

Coloncancer 1 2 
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Gallgångscancer 1 2 

Epipharynxcancer 1 2 

Testiscancer 1 2 

Midgut carcinoid 1 2 

Bröstcancer 2 2 

Urinblåsecancer 1 2 
Beskrivning av den spridda diagnosfrekvensen bland inkluderade patienter. 

 

Cytostatika behandling gavs till 12 CUP patienter och en patient erhöll secondline 

behandling. Överlag såg man liten klinisk nytta av given cytostatika behandling. Hos 

två patienter med isolerad sjukdom i bäckenet gavs kurativt syftande strålbehandling 

och bägge dessa två patienter är tumörfria mer än 2 år efter avslutad behandling. 

 

Överlevnadskurvor: 
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Överlevnadskurva vilken beskriver medianöverlevnaden hos de patienter med  annan cancerdiagnos än 

CUP. Medianöverlevnad 398 dagar (13) mån. 
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Överlevnadskurva beskrivande patienter med CUP-diagnos, medianöverlevnad 145 dagar (5mån). 

 

 

4. Diskussion  

Syftet med denna studie var att se huruvida helskropps-MRT och/eller FDG-PET/CT 

kan bidra till optimering av utredningen av CUP patienter för att om möjligt kunna 

detektera primärtumör. Vidare frågeställning har varit om kan förenkla och om det är 

möjligt att påskynda utredningsprocessen. De andra grundutredningarna involverande 

bland annat anamnes samt status, blodprovstagning, CT thorax och buk (med tillägg av 

hals om man funnit tumörer på hals eller skivepitelcancer ovan diaphragma (Berglund et 

al 2005, Blomqvist et al 2010). Samt tumörbiopsi för att kunna ställa cancerdiagnos 

(Neben et al 2008, Berglund et al 2005) brister ofta i sitt syfte. Det vill säga att finna 

primärtumören. Under patienternas levnadstid så finner man så få som 10-30 % av 

primärtumörerna och post mortem hittas via obduktion 50-85% av primärtumörerna 

(Neben et al 2000, Pavlidis et al 2010, Blaszyk et al 2003). 
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Så varför är det då så viktigt att finna primärtumören? Det finns flera olika anledningar. 

Den mest uppenbara är att om man vet var tumören har sitt ursprung så kan man ha en 

mer specifik behandling och således förbättra prognosen för patienten (Kwee et al 

2010). Därtill hör även det känslomässiga kaos hos patienter och anhöriga som lider av 

cancer, oro, bedrövelse, maktlöshet och hjälplöshet beskriver Randén 2010. Lägger man 

då till ovissheten som patienter med CUP svävar i, känslan av att veta att man har en 

primärtumör någonstans som ej går att finna så får man ofta en patient med mycket 

frustration samt oro inför framtiden. Det är även svårt för vårdpersonal då det försvårar 

arbetet med att förutse eventuella komplikationer samt att man heller inte vet vilken typ 

av behandlig som är mest optimal. Det är också viktigt i utredningen att identifiera de 

gynnsamma undergrupperna då dessa har bättre prognos (Pavlidis et al 2009).  

 

Majoriteten av de som inkluderades i studien genomförde alla tre bilddiagnostiska 

undersökningarna, men inte alla.  

Anledningen till den spridda deltagarfrekvensen i antalet genomförda undersökningar är 

att CUP är en heterogen sjukdom. Patienterna har olika allmäntillstånd vid inklusion i 

studien beroende på hur lång tid de varit under utredning på annan instans än 

onkologkliniken. Eftersom överlevnaden är väldigt kort från insjuknande; så är det inte 

alltid som det är försvarbart att utsätta patienterna för alla tre undersökningarna. 

I Studier som utförts på MRT och tumördetektion rapporterar man att MRT är mycket 

bra gällande att stadieindela cancrar enligt TNM stadierna (T= tumör växt, N= 

lymfkörtel engagemang, M= Metastatisk spridning) samt i uppföljnings syfte. T stadium 

var exakt bedömt i 86 % av fallen, N stadium bedömdes rätt i 79-82 % av fallen och för 

M stadium 92-93 %. Detta jämfört med PET/CT med motsvarande; 82 %, 91-97 %, 82-

94 % (Schmidt G et al 2009). I en annan studie av samma författare redovisas den 

diagnostiska träffsäkerheten i helkropps MRT till 91 % vilket gör den jämförbar med 

FDG-PET/CT (Schmidt et al 2010). MRT har dock vissa svagheter exempelvis att den 

är känslig för rörelse exempelvis organpulsationer vilket gör att metoden blir begränsad 

gällande diagnostiseringen av lymfkörtelmetastaser. Det har dock visat sig att när det 

kommer till exempelvis cancrar som metastaserar till CNS, skelett samt bröst så är 

MRT överlägsen andra metoder (Schmidt et al 2010, Hylton 2005).  

Att kunna avbilda hela kroppen i en seans är något högst eftersträvansvärt, både för 

patient samt sjukvård. Det blir färre undersökningar vilket är kostnadseffektivt och 
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mindre besvärande för patienten. Patienten utsätts ej heller för strålning vilket ger fördel 

för användningen av MRT. Vad som talar emot är att den bara visar på någorlunda 

exakthet beträffande bedömningen av vissa organ exempelvis lunga, prostata, colon och 

bröst samt tillkortakommanden gällande kontraindikationer så som pacemaker 

(Lauenstein et al 2006). 

 

Det finns två jämförande studier som antyder att PET/CT är något mer specifik 

angående den diagnostiska träffsäkerheten samt att den har tydliga fördelar när det 

kommer till bedömningen av lymfkörtlar (Antoch et al 2003, Schmidt et al 2009). Dock 

så är MRT en metod som är fri från strålning. När det kommer till fjärrmetastsaser 

framförallt från tumörer som oftast sprider sig till lever eller hjärna så har MRT fördelar 

på grund av dess höga spatiala resolution samt avbildningsförmågan av mjukdelar 

(Schmidt 2007).   

Men resultaten i de olika studierna är mycket varierande till exempel Waltonen et al 

2009 gjorde en retrospektiv studie på 183 konsekutiva patienter med Head and Neck 

cancer med okänt ursprung. Av de 146 patienter som genomgått CT av nacke och hals 

så fann man primärtumören i 14 fall (9,6 %), 13 patienter genomgick MRT av nacken 

och ingen av de tre föreslagna lokalerna för en eventuell primärtumör var samstämmig, 

FDG-PET/CT utfördes på 52 patienter och 23 av dessa identifierades primärtumören 

(44,2 %).  

Kwee et al genomförde en meta-analys 2009 med avseende på PET/CT och det 

diagnostiska värdet vid utredning av CUP. Man fann att PET/CT upptäckte 

primärtumörer i 22-73 % av fallen med en övergripande upptäcktsfrekvens på 37 %. 

Sensitiviteten och specificiteten var övergripande hög (båda 84 %). Man fann flest 

primärtumörer i lunga (33 %), oropharyngealt (16 %) och pankreas (5 % ). De flesta 

falskt-positiva fallen var lunga och oropharynx (15 % vardera) och de flesta falskt-

negativa fallen var bröst (27 %). Orsaken till de falskt-positiva svaren kan bero på FDG 

upptag under benigna förhållanden med ökad glykolys såsom lunginfarkt, högt 

fysiologiskt upptag i exempelvis muskler, inflammationsprocesser liknande sarkoidos 

osv. (Antoch G et al 2003, Kwee et al 2009). De falskt negativa resultaten kan bero på 

att små (<1cm) långsamt växande carcinom med lite eller inget FDG upptag (ex 

tubulära carcinom) kan missas med denna metod (Pelosi et al 2006, Kwee et al 2010).  
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Med avseende på CUP och dess histologiska subgrupper har man också redovisat 

skillnader, i Pelosis et al’s studie 2006 på CUP patienter och FDG-PET/CT 

rapporterades det signifikanta skillnader i identifieringen av primärtumör beroende på 

vilken histologisk subtyp av primärtumör. Man identifierade helt enkelt fler 

primärtumörer när de var av adenocarcinom-typ.  

En slutsats man kan dra av detta är att de olika metoderna alla har sina för och nackdelar 

vad beträffar bilddiagnostiken vid CUP diagnos. Det behövs fler studier för att veta 

vilken metod som bör användas när. 

Inte att förglömma så är dessa diagnostiska metoder fortfarande kostsamma och 

tidsödande. Huruvida det är kostnadseffektivt att utföra dem är fortfarande en fråga 

(Langer 2010). 

 

Man bör också i denna diskussion tillägga att det är svårt att dra definitiva slutsatser 

från studier gjorda gällande bilddiagnostiska undersökningar, exempelvis Antoch et al 

publicerade sin studie 2003 och bilddiagnostiken har utvecklats mycket sedan detta. 

 

Våra data visar på att av de 29 patienter som genomförde alla tre bildiagnostiska 

undersökningarna (CT thorax/buk, helkropps-MRT samt FDG-PET/CT) så var det 

enbart 2 patienter (7 %) som tydligt fann primärtumören (Patient 1 där man fann ett 

sarkom i armbågshöjd med hjälp av MRT varpå man tog biopsi från den radiologiskt 

föreslagna platsen för primärtumör och kunde således fastställa diagnos. 

Patient 2 där man fann epifarynx cancer på patienten med hjälp av PET/CT vilken man 

förmodligen inte funnit annars samt patient 3 där PET/CT var överlägsen i avseende på 

cancerutbredning de andra modaliteterna som jämförts i denna studie). 

Trots detta har patient 1 recidiverat och är nu i en palliativ fas samt patient 2 avled kort 

tid efter inklusion på grund av cancersjukdomen. 

 

Gällande patientfall nummer ett så är resultaten föga förvånade, det är rapporterat sedan 

tidigare att MRT är överlägsen gällande avbildningen av mjukdelar (Schmidt 2007) 

vilket detta i allra högsta avseende var. (Anledningen till att man ej fick likvärdiga 

resultat av PET/CT undersökningen har att göra med att patienten under 

undersökningstillfället låg med armarna upp och således så var platsen för 
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primärtumören ej med i bild. Därigenom kan man ej uttala sig om huruvida PET/CT 

skulle visat samma sak.) 

Att patientfall nummer två blev ett så lysande exempel var heller inte så 

häpnadsväckande, som tidigare rapporterats av bland andra Waltonen et al 2009 så är 

PET/CT överlägsen gällande detektion av primärtumörer i huvud/hals området. Denna 

studie stödjer de data som presenteras här. 

 

I patientfall nummer 3 beskrev PET/CT leptomeningeal carcinomatos i hjärnan och på 

helkropps-MRT undersökningen fann man inga hållpunkter för tumörer. I detta fall så 

kan den egentliga kliniska nyttan diskuteras då diagnosen eventuellt skulle uppdagats 

ändå på grund av att man på denna patient gjorde upprepande lumbalpunktioner i syfte 

att minska det intrakraniella trycket. Så lumbalpunktionen i sig var inte ett resultat av 

svaret från undersökningen. Man bör dock ändå ta i beaktande att PET/CT såg något 

den andra undersökningen inte gjorde och den kliniska nyttan om ej i 

diagnossättandesynpunkt var fundamental så hade den ett prognostiskt värde då man såg 

spridd cancer i hjärnan.  

Patientfall nummer tre illustrerar mycket bra utredningsgången hos patienterna med 

cancer debuterande som CUP. Man gör CT (i detta fall hjärna) vilket ej gav mycket 

vägledning i fallet, därefter MRT hjärna vilket gav mer information. Dock så är riktade 

dvs lokala MRT undersökningar inte vad vi i denna studie valt att jämföra varpå 

ytterligare diskussion i det ämnet lämnas därhän. Man tog ett stort provbatteri, flertalet 

serummarkörer och ingenting gav vägledning angående ursprunget. Liquorvätskan 

visade enbart på malignitetsmisstänkt cellbild och ett muntligt förslag från en erfaren 

patolog från Göteborg var adenocarcinom. Sammanfattningsvis så gav 

undersökningarna ingen uppenbar klinisk information (bortsett från den riktade MRT 

undersökningen på hjärnan) Denna patient ingick som bekant i projektet och fick då 

genomgå ytterligare bilddiagnostiska undersökningar. Patienten skulle troligtvis fått sin 

diagnos ändå, men detta påskyndade förloppet något.  

 

Men är det försvarbart att rekommendera patienter utanför ramen av denna studie att 

utföra dessa undersökningar? Å ena sidan är de både kostsamma och tidskrävande för 

patienterna och den kostnadseffektiva aspekten behöver ytterligare utredning (Langer 

2010). Å andra har vi sällan behövt kompletterande undersökningar som exempelvis 
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endoskopier, gyn-konsulter eller annan radiologi – så det är ju till och med möjligt att 

detta blivit kostnadsbesparing. Vi fann att 11 av de 43 patienterna faktiskt hade nytta av 

undersökningarna, inte i bemärkelsen av att man funnit ursprunget på tumören utan att 

de varit vägledande i fortsatt diagnostik, i 4 av fallen av de som blev benigna diagnoser, 

var det mycket tack vare helkropps-MRT utlåtandena och inga ytterligare 

undersökningar utfördes här. Detta har ju ett enormt värde ur flera aspekter, dels så är 

det kostnadseffektivt, man behöver inte fortsätta utreda patienter eftersom man med 

denna undersökning kan säga att med största säkerhet så är detta en benign åkomma. 

Dels så har det ett värde ur patientsynpunkt, det är en icke-invasiv undersökning som 

kan bespara patienterna mycket lidande både psykiskt och fysiskt.  

 

Om man ser på de data som erhållits i denna studie så är det fortfarande oklart huruvida 

det är försvarbart att remittera cancerfall med okänd primärtumör till dessa 

undersökningar. CT är en förhållandevis billig undersökning, radiologerna har generellt 

sätt större erfarenhet gällande denna modalitet och CT undersökning går betydligt 

snabbare att utföra än de övriga två. En undersökning CT thorax/buk kostar i Uppsala ca 

7000 kronor. Helkropps MRT kostar ca 7000 kronor i Uppsala och PET/CT helkropp 

kostar ca 17000 kronor .  

 

Studien inkluderade 43 patienter. Av dessa 43 så utförde 29 alla tre undersökningarna 

och av dessa så var det 19 fall (66 %) där de tre undersökningarna hade likvärdiga 

resultat. I fem fall (19 %) så bedömdes MRT och PET likvärdiga och något bättre än 

CT-undersökningen men i slutändan så genererade resultaten ingen direkt klinisk nytta 

med avseende på prognos, detektion av primärtumör eller ändrad 

handläggning/behandling. Man kan ha sett exempelvis fler lymfkörtlar eller någon 

ytterligare metastaseringsplats men som inte ändrat det kliniska utfallet något. 

Hypotesen var att man med hjälp av bilddiagnostiska metoder (MRT och/eller PET/CT) 

lättare skulle kunna detektera primärtumör. Våra data kan inte fullt ut stödja denna 

hypotes då (som redan beskrivet) det enbart var i 2 av 29 patientfall (7 %) som denna 

hypotes bekräftades. 

Således bedömer vi att dessa undersökningar ännu inte har någon given plats i 

rutinsjukvård vad gäller primärutredning av CUP.  
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Att resultaten som presenteras inte blev mer revolutionerande än beskrivet kan bero av 

flertalet olika faktorer. Som tidigare nämnts är CUP en väldigt heterogen grupp 

patienter med olika förutsättningar från insjuknande till diagnos. Belysas bör också att 

studien ej var randomiserad så av de resultat som redovisats kan man ej dra alltför långt 

gångna slutsatser. Dock så är ju evidens väldigt lågt överhuvudtaget vad gäller vilken 

typ av utredningar som skall utföras vid olika cancersjukdomar och allra helst CUP – 

det är extremt ovanligt med randomiserade studier. Att helkropps-MRT samt PET/CT är 

användarberoende modaliteter kan också vara en bidragande orsak och att de som 

granskat bilderna ej helt gjort det helt blint. Sannolikheten att det är så är dock mycket 

liten då de radiologer/nuklearmedicinare som varit behjälpliga i studien är mycket 

erfarna inom respektive område.  

Inte att förglömma så är detta ändå den enda utförda prospektiva studien i Sverige 

någonsin som utförts vid CUP. 

 

Ytterligare faktorer som kan bidra till det otillfredsställande resultatet är att antalet 

patienter som inkluderades i studien blev ganska litet och att antalet patienter som 

gjorde alla de tre önskvärda undersökningarna blev än mindre, detta återigen beroende 

av heterogeniciteten som CUP innefattar. Heterogeniciteten åskådliggörs också tydligt 

då man ser med vilken spridd frekvens de olika cancerdiagnoserna förekom trots att de 

initialt betraktades som CUP. Av de 43 patienter som inkluderats så var det enbart 16 

stycken som under studiens tid fick diagnosen CUP. Detta beror på att det ej skulle vara 

etiskt försvarbart att inkludera enbart patienter med verifierad CUP som har gjort 

tidigare åtskilliga undersökningar och eventuellt därefter utfört 2 stycken moderna 

helkroppsundersökningar.  

 

Det relativt låga antalet CUP patienter i denna studie föranleder också att det är svårt att 

dra några definitiva slutsatser om optimal primärutredning av CUP. Dock kan man se 

att av dessa 16 patienter så var det 3 stycken (16%) som gick vidare post mortem till 

obduktion. Denna siffra bör tolkas som hög då obduktionsfrekvens statistiskt sett har 

gått ner gällande cancerpatienter. Ingen av dessa 3 obduktioner kunde visa någon 

uppenbar primärtumör. Man föreslog utifrån immunhistokemiska undersökningar efter 

obduktion i två av fallen primärbröstcancer och i det tredje fallet prostatacancer. Dock 

ansågs dessa diagnosförslag som osannolika ur tidigare kliniskt perspektiv. 
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Denna studie visade att CUP patienterna dessvärre hade en kort överlevnad på ca 5 mån 

trots gott allmäntillstånd, Dessa data korrelerar relativt väl med andra presenterade 

studier. Medianöverlevnaden varierar mellan 2-3 månader i register studier (van de 

Wouw et al 2002, Pavlidis et al 2009). De övriga patienter som till slut fick en malign 

diagnos var medianöverlevnaden 13 månader. Då det var en stor spridning bland de 

olika maligniteterna är det svårt att dra några specifika slutsatser av dessa data.  

 

De facto att man ej riktigt vet vad CUP är försvårar även det bedömningen av resultaten. 

Är utvecklingen inom bilddiagnostiken verkligen den väg som patienter med CUP skall 

följa eller bör man istället fokusera på den molekylärbiologiska forskningen? Hur man 

än resonerar kring detta så faller allt tillbaka på vad CUP egentligen är. Är det som 

Krämer et al 2007 med flera framför så har tumören har en förmåga att metastasera före 

primärtumören blir kliniskt synlig, är detta fallet så torde ju de bilddiagnostiska 

metoderna vara tämligen onödiga då chansen att hitta en primärtumör egentligen bara 

finns i slutskedet av sjukdomsförloppet när det förmodligen redan är försent. Van der 

Wouw beskrev 2003 CUP som en egen ”tumör” vilken härmar metastaserande sjukdom. 

Även i detta fall borde de bilddiagnostiska metoderna vara utan egentligt värde med 

avseende på detektion av primärtumör, givetvis kan de ha en plats gällande prognos och 

behandlingssvar.  

Kwee et al 2010 diskuterar också detta dilemma och framför att om man ser på CUP 

som en metastaserande sjukdom där primärtumören ej är funnen så är detektionen av 

primärtumören en lönsam process. Men ser man på CUP som en separat grupp av 

cancrar med specifika genetiska och phenotypiska karaktäristika vilket är det som ligger 

bakom deras unika kliniska presentation så borde man fokusera utredningen inte på att 

finna primärtumören utan snarare att hitta de gynnsamma undergrupperna som faktiskt 

är behandlingsbara.  

Med bakgrund av dessa resonemang så är det kanske inte så förvånande att de resultat 

som presenteras här inte är mer uppseendeväckande. Ponera att CUP är en tumör med 

förmåga att metastasera innan det att primärtumören blir synlig, då finns det i regel 

ingen primärtumör att finna, oavsett vilken bilddiagnostisk undersökning patienten får 

göra. 
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CUP är ett frustrationsmoment världen över och många är entusiastiska över nya 

lovande metoder som presenteras. Flera studier har visat på att de nya 

molekylärbiologiska metoderna presenterar lovande resultat. Bland andra Monzon et al 

2010 undersökte TOO test (tissue of origin) och identifieringen av primärtumör. 

Resultaten som redovisats antyder att i 16 av 21 fall (76 %) så kan detta verktyg 

identifiera primärtumören. Man jämför vävnad från CUP metastas med redan befintliga 

cancrar. Detta låter högst rimligt, tanken att om det liknar en coloncancer så kanske 

patienten kan ha nytta av att bli behandlad för det. Ytterligare forskning på området är 

dock önskvärt.  

 

Det är dock fortfarande av största vikt att identifiera primärtumören i den mån det går 

då överlevnaden kan förlängas om rätt behandling sätts in (Monzon et al 2010). Detta 

ter sig dock svårare än all tänkbar ny teknologi kan erbjuda utredningsmässigt. Kanske 

bör man som Hillen 2000 beskrev det ”fokusera utredningen på att hitta de som går att 

behandla och skilja ut dem från de som ej går att behandla”.  

En gyllene väg till att finna svaret på gåtan om primärtumör har inte denna studie 

genererat. Men förhoppningsvis kan denna studie leda till att fler intressenter gör 

forskning inom området, tekniken utvecklas dock enormt snabbt så innan man skulle 

hinna utföra en studie med större deltagarfrekvens så har förmodligen ny teknik 

förbättrats. 

 

Konklusion:   

Vi har med denna studie ej kunnat bekräfta den hypotes som presenterades, dvs att 

modern bilddiagnostik skulle vara av betydelse vid primär diagnostik av CUP. Varpå vi 

ej bedömer det som försvarbart att rekommendera helkropps-MRT eller PET/CT som 

tillägg i grundutredningen gällande CUP-patienter i rutinsjukvård. Däremot så har vi 

kunnat se en klinisk nytta med avseende på minskat behov av sekundära konsulter, samt 

ytterligare extensiva radiologiska undersökningar i flera fall. Vidare har helkropps MRT 

och PET/CT varit värdefull vid bedömning av benigna diagnoser som tidigare bedömts 

maligna. Fler studier efterfrågas för att utröna förbättrad primärutredning vid CUP.   

Önskvärt vore det ju att betydligt fler patienter hade inkluderats i studien och tom 

randomiserad studie men det skulle då innebära en mycket lång studietid och 
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teknikutvecklingen inom radiologin är mycket snabb varför resultat från en större äldre 

studie skull ju då bli inaktuell inom kort tid. 
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