1.Kort klinisk retningslinie vedr.
Kontrol af tilfældigt opdagede benigne enchondromer hos voksne.

Anbefaling:
MR-scanningskontrol 1 og 3 år efter konstatering af et benignt udseende enchondrom intraossøst uden
involvering af kortikalis i lange rørknogler til vurdering af vækst mhp malignisering. Ved tvivl om
malignitet eller oplagt malignitet anbefales kontakt til sarkomcenter.

2. Udarbejdet af :
Ortopædkirurgisk Tumorsektion.

3. Forfattere:
Kolja Weber, Tumorsektoren, Rigshospitalet.
Bjarne Hauge Hansen, Tumorsektoren, Aarhus Universitetshospital.

4. Godkendelse

Denne KKR er godkendt af DOS bestyrelsen på bestyrelsesmøde 23/10-2018 efter høring i eget fagområde
og på DOS hjemmesiden.
Retningslinien er herefter gældende i 4 år.
5. Baggrund for valg af spørgsmål:
Enchondromer i lange rørknogler er hyppige ofte solitære benigne asymptomatiske brusktumorer, som
sjældent transformerer til et malignt kondrosarkom¹ʼ³.
På røntgen og MR optagelser er det svært at vurdere forskellen mellem et enchondrom og et lavmaligt
kondrosarkom, specielt dem som er beliggende intraossøst i lange rørknogler. Et højmalignt kondrosarkom
kan derimod ofte let mistænkes billeddiagnostisk. Ligeledes er den histologiske skelnen mellem et benignt
enchondrom og et lavmalignt kondrosarkom svær bl.a. da brusktumorer ofte er inhomogene. En biopsi vil
derfor ofte være inkonklusiv³ʼ⁴.
Pga tiltagende brug af specielt MR optagelser findes et større antal enchondromer tilfældigt². Vækst af et
enchondrom hos voksne personer og evt. smerter har typisk været kriterier for mistanke om ændring til
malignitet.
Kun få studier har beskæftiget sig med om og hvordan enchondromer bør kontrolleres med opfølgning til
vurdering af evt malignisering.
Aktuelt ønskes en anbefaling af kontrolopfølgning af tilfældigt fundne benigne enchondromer.

6. Denne retningslinie omhandler følgende PICO-spørgsmål:

Skal tilfældigt opdagede, ubehandlede og benignt udseende intraossøse enchondromer på røntgen eller
MR-scanning hos voksne over 18 år kontrolleres?
Population: Voksne over 18 år med tilfældigt opdagede, ubehandlede, asymptomatiske, benigne og
solitære enchondromer i lange rørknogler på røntgen eller MR-scanning.
Intervention: Kontrol.
Comparator: Ingen kontrol.
Outcome: Vækst af enchondrom/malignisering.

7. Anbefaling:
Følgende symboler, indikerer styrken af anbefalingerne:
↑↑ = Stærk anbefaling for
↑ = Svag/betinget anbefaling for
↓ = Svag/betinget anbefaling imod
↓↓ = Stærk anbefaling imod
√ God praksis. Anvendes hvor der ikke findes evidens på området, men hvor arbejdsgruppen ønsker at
fremhæve særlige aspekter af anerkendt klinisk praksis.
Følgende symboler angiver evidensniveau:
(+)(+)(+)(+) = Høj
(+)(+)(+) = Moderat
(+)(+) = Lav
(+) = Meget Lav

MR-scanningskontrol 1 og 3 år efter konstatering af et benignt udseende enchondrom intraossøst uden
involvering af kortikalis i lange rørknogler til vurdering af vækst mhp malignisering.
√ God praksis, lav evidens(+)(+).

8. Litteratur:
Artikel 1. Deckers C. et al. : Retrospektivt studie. 49 patienter med mindst 24 måneder follow-up.
Anbefaler MR kontrol årligt. Hvis ingen ændring af enchondromet efter mindst 2 år, kontrol hver 2.-3. år.
Usikkert hvor længe man skal kontrollere. Anbefaler yderligere studier vedrørende kontroller.
Artikel 2. Sampath Kumar V. et al: Cross-sectional studie. 98 patienter (46 patienter med follow-up over 3
år). Anbefaler 1 års MR kontrol. Ved vækst > 6mm anbefales evt. operativ behandling eller hyppigere
kontrol med MR. Ved uændrede forhold, kontrol efter 3 år. Ingen anbefaling af hvor længe man skal
kontrollere. Anbefaler yderligere prospektive studier vedrørende kontroller.
Artikel 3. Herget GW et al: Minireview. Gennemgang af 12 artikler, Kun ganske få med enchondromer.
Anbefaler en pragmatisk holdning til kontrol af enchondromer, da de færeste maligniserer. Anbefaler årlig
kontrol klinisk og med MR af enchondromer i femur, humerus, scapula og bækken eller >6cm størrelse.
Ingen anbefaling af hvor længe der skal kontrolleres, dog diskuteres længerevarende kontrol, evt livslangt.
Artikel 4. Parlier-Cuau C. et al: Litteratur review. Gennemgang af 8 artikler. Anbefaler kontrol af benigne
enchondromer efter 3 - 6 måneder enten med CT- eller MR-scanning. Hvis ingen vækst bagefter en gang
årligt. Ingen anbefaling af hvor længe der skal kontrolleres. Dog diskuteres at man evt skal kontrollere op til
20 år hvis patienten er over 25 år når enchondromet konstateres.

9. Evidens:
Der er i litteraturgennemgangen ingen stærk evidens for anbefalingen. Selvom der i litteraturen er et
minireview og en artikel omtalt som review er der samlet set stor usikkerhed og ingen evidens specielt om
hvor længe der skal udføres kontroller. Der synes at være enighed om at MR-scanning er den kontrol der
skal udføres for at bedømme evt vækst af et enchondrom og dermed mulig malignisering.

10. Arbejsdgruppens overvejelser:
Risikoen for malignisering til lavmalignt kondrosarkom af et benignt enchondrom er lille (ca. 4%)¹’³.
Bedste kontrolmulighed skønnes ud fra litteraturen at være vurdering af evt vækst af enchondromet hos
voksne personer. En evt malignisering skønnes at opstå langsomt over en længere periode.
Der bør udfra litteraturen derfor laves en kontrolopfølgning med MR-scanning. Hvor længe opfølgningen
skal foregå er der ingen litteratur der sikkert beskriver. I klinikken kan en længere opfølgning end 3 år i
enkelte tilfælde besluttes efter individuel vurdering.

15. Bilag:
Bilag1: Søgestrategi og søgestreng
Søgningen er foretaget d. 05.-06.03.2018. Der er søgt på artikler på engelsk, dansk og tysk.
1. Søgestreng for guidelines:

((("Chondroma"[Mesh]) OR ((((Enchondroma) OR Enchondromas) OR Chondroma) OR
Chondromas))) AND ((("Guideline"[Publication Type] OR "Guidelines as Topic"[Mesh])) OR
((Guideline*[Text Word] OR practice guideline*[Text Word] OR clinical guideline*[Text Word] OR
guidance[Text Word] OR consensus[Text Word] OR recommendation*[Text Word])))
36 artikler
Ved gennemlæsning af titel og abstract findes ingen relevante guidelines for det aktuelle PICO
spørgsmål.
2. Søgestreng for artikler:
((("Chondroma"[Mesh]) OR ((((Enchondroma) OR Enchondromas) OR Chondroma) OR
Chondromas))) AND (((Control) OR Follow up) OR Follow-up)
519 artikler
Ved gennemlæsning af titel og abstract udvælges 13 artikler til videre bedømmelse.
Der findes 4 artikler med relevans for det aktuelle PICO spørgsmål.
Der findes ingen systematiske reviews og ingen randomiserede studier.

Bilag 2: Flowskema over litteraturudvælgelse:

Primærsøgning = 555 artikler
(36+519)
542 ekskluderet på baggrund
af titel og abstract
13 artikler
9 ekskluderet på baggrund af
gennemlæsning og irrelevans
Body of evidence = 4 artikler
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