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Introduktion
Bäckenets komplexa geometri utgör en stor utmaning att med adekvat marginal
resekera, ofta stora bäckentumörer. Stor patientsäkerhet kan nås med datorstyrd
planering, vilket vi vill visa med detta arbete.
Patient och metod
56-årig man med chondrosarkom (grad II) i vänster bäckenhalva; pågående
behandling för diabetes, hypertoni och psoriasis. Inga metastaser.
Tumören invaderade os ischium, os pubis och os ileum.
Säkra resektionslinjer utgående från MR och CT med täta snitt planerades i
samarbete med Mobelife® (www.mobelife.be). Såg- och borrgiggar producerades i
3D skrivare liksom en patientspecifik bäckenprotes i titanlegering.
Operationsteamet bestod av tre ortopeder, en kärlkirurg och en
bukväggsrekonstruktionsspecialist.
Resultat
Operationsförloppet (13 tim) var komplikationsfritt. Slutgiltig patologirapport:
chondrosarkom grad II med minsta marginal i ben 10 mm.
Protesen passade exakt i det bortopererade tumörområdet. Pat. har god funktion i
den opererade sidan.

Utbredning av tumör, planerad resektion (rött), sågguider utgående från acetabulum
(lateralsida) samt bäckenrekonstruktion.
Konklusion
Säker resektion av bäckentumör kan göras via preoperativt 3D producerade
såggiggar. Gott funktionellt resultat kan nås med 3D producerad bäckenprotes.
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