
5 Borderline 
ovarialtumor 
(BOT) 

  



 

ICD-10 

D39.1 Svulst med usikkert eller ukjent malignitetspotensiale i eggstokk 

5.1 Definisjon 
Lavgradig malign tumor som utgår fra adnexae eller peritoneum (311). 

5.2 Histopatologi 
Karakterisert av cellulær proliferasjon, økt mitoser og kjerneatypi, men uten 

infiltrerende vekst. 

5.3 Anbefalt klassifikasjon 
(109;312) 

De epiteliale svulstene klassifiseres som serøse, mucinøse, seromucinøse, 

endometroide, klarcellete og Brenner tumores, der alle kategorier har benigne, 

borderline og maligne svulster. 

Terminologien er endret. De defineres enten som «implantater» eller «lavgradig serøst 

karsinom». 

Serøse og mucinøse BOT med mikroinfiltrasjon (stromainfiltrasjon som måler < 5 mm i 

største lineære utbredelse) klassifiseres og behandles som borderlinetumor. 

Serøs borderline tumor 

Mucinøs borderlinetumor 

Seromucinøse 

Endometrioid borderlinetumor* 

Klarcellet borderlinetumor* 

Borderline Brennertumor* 

* er sjeldne 



5.4 Forekomst (alle referanser er i forhold til 
gammel BOT klassifikasjon <2014) 

10–20 % av all epitelial ovarialcancer (313-316). 

Insidens i Norge: 157 tilfeller i 2017. 

Median alder 57 år, og 16 % er yngre enn 40 år (88). 

Serøs BOT er hyppigst, om lag 50 %. 

• > 70 % diagnostiseres med stadium I, nesten 100 % 5 års overlevelse. 

• 30 % er avanserte, omlag 95 % 5 års overlevelse. 

• 1/3 bilateralitet (28–66 %). 

• Mindre enn 1/3 har peritoneale implantater. 

• Serøse BOT med mikroinfiltrasjon (5–10 % av serøse BOT) (stromainfiltrasjon som 

måler < 5 mm i største lineære utbredelse) klassifiseres og behandles som 

borderlinetumor: 

– Er ikke alene en uavhengig prognostisk faktor og kun de tilfellene som er 

assosiert med invasiv peritoneal sykdom (lavgradig serøst karsinom) har vist 

kortere sykdomsfri overlevelse og generell overlevelse. 

– Mikropapillær variant av serøse BOT presenteres oftere i et mer avansert 

stadium sammenlignet med konvensjonell serøs borderlinetumor (27 vs 13 %) 

og er oftere assosiert med invasiv peritoneal sykdom. 

Mucinøs BOT oppgis å være om lag 40 % 

• 0–13 % bilateralitet. 

• Intestinal type (85 %), ofte store unilaterale svulster, vanskelig å differensiere fra GI-

cancer. 

• 82 % stadium I (99–100 % 5 års overlevelse). 

• 18 % > stadium I (50 % 5 års overlevelse). 

• Intestinal type (85 %), ofte store unilaterale svulster, vanskelig å differensiere fra GI-

cancer. 

• Mucinøse BOT med intraepitelialt karsinom (grov kjerneatypi) og mucinøse BOT 

med mikroinfiltrasjon (stromainfiltrasjon som måler < 5 mm i største lineære 

utbredelse) klassifiseres og behandles som borderlinetumor. 

5.5 Etiologi 
Genetikk: Det er rapportert mulig assosiasjon av BOT ved Lynch syndrom med 

mutasjoner i mismatch repair gener og ved «Hereditær bryst ovarialcancer syndrom» 

med BRCA1–2 mutasjoner (317). 



5.6 Risikofaktorer 
(318-320) 

Økt risiko 

0-paritet 

Infertilitet 

IVF-behandling 

Behandling med rent østrogen (for serøse svulster) 

Overvekt 

Røyking (mucinøse BOT) 

Redusert risiko 

Høy paritet 

Amming 

5.6.1 Screening 

Effektiv screening for tidlig diagnose er ikke etablert. 

5.7 Forløp 
NB. Referansene er usikre pga ny klassifikasjon 2014. 

Total 5-års overlevelse var 90–100 % avhengig FIGO stadium, histologisk type og alder 

ved diagnose (321), og full staging prosedyre ved primær kirurgi (313;322). 

90 % diagnostiseres i tidlig stadium. 

5–10-års overlevelse er: 

Stadium I: 97 % 

Stadum II–IV: 90 % 

5- og 10-års total overlevelse for serøs tumor er 93 % og 90 %, og for mucinøs 97 % og 

95 %. 

5.8 Prognose 
Pognostiske faktorer (315;321;323). 

• FIGO stadium er den sterkeste prognostiske faktor. 

5 % av FIGO stadium I pasienter får tilbakefall. 

Inntil 25 % av pasienter med >FIGO I pasienter får tilbakefall. 



• Histologisk type: bedre for mucinøse. 

• Ploiditet. 

• Alder. 

5.9 Diagnostikk 
Som ved ovarialcancer (se eget program). 

5.9.1 Symptomer 
(181;324) 

75 % har minst ett symptom, abdominale smerter, ubehag, tarmbesvær, tretthet, 

vekttap, men mindre utpreget enn hos ovarialcancerpasientene. Pasientene er oftest i 

god almenntilstand. 

5.9.2 Supplerende undersøkelser på spesielle indikasjoner 

Frysesnitt kan anvendes for å skille mellom benigne og borderline/invasive tumorer, 

men tolkningen kan være vanskelig. HE-4 ofte bedre enn CA125 hos premenopausale. 

5.9.3 Differensialdiagnoser 

Som beskrevet ved Ovarialcancer pkt. 3.8.2. 

5.10 Stadieinndeling FIGO 2014 
Som ved ovarialcancer. For å kartlegge sykdomsutbredelsen på en standardisert måte 

ved behandlingens start. 

5.11 Behandling 

5.11.1 Kirurgi 

Anbefalt kirurgisk staging prosedyre 

Laparoskopi eller laparotomi er avhengig av tumor størrelse. Det er viktig at man 

unngår cysteruptur peroperativt (325). 

• Cytologisk undersøkelse av ascites eller peritoneal skyllevæske. 

• Systematisk gjennomgang og beskrivelse av hele bukhulen. 

• Suspekte lesjoner biopseres, i tillegg tas «blinde» biopsier (EORTC retningslinjer for 

ovarialcancer). Dette gjøres for å finne invasive implantater/lavgradig karsinom. 

• Tumorruptur, grad av adheranser/innvekst registreres. 
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• Begge adnex, oment og uterus fjernes. Et adnex kan bevares hvis pasienten er ung / 

se fertilitetsbevarende kirurgi. 

• Appendektomi ved mucinøse svulster, for å utelukke ovarialmetastase fra mucinøs 

appendixtumor. 

• Størrelse, lokalisasjon og antall av gjenværende tumorforandringer etter 

operasjonen beskrives systematisk. 

Lymfeknuter 

Fjerning av lymfeknuter anbefales ikke (326-328). 

Lymfeknutemetastaser er beskrevet i opptil 20–30 % (329-332), men flere studier har 

konkludert at tilbakefall og prognose for pasienter med og uten lymfeknutemetastaser 

er den samme. 

5.11.2 Kjemoterapi 

Kjemoterapi har ikke vist å gi signifikant effekt på overlevelse uavhengig av stadium 

(333;334). 

5.11.3 Restaging 

Ved borderline histologi etter operasjon for antatt benign tumor eller manglende 

anbefalt staging prosedyre (hysterectomi, bilateral salpingo-oophorectomi, 

omentectomi, skyllevæske til cytology, suspekte forandringer biopseres) bør det 

konfereres med senter for gynkologisk kreft for vurdering av videre håndtering og 

ettergranskning av preparatet (313;335). 

Det er vist at recidiv er hyppigere hos dem som fikk konservativ behandling, 10–20 % 

versus  ~5 % ved full staging (313;335), men resulterte ikke i høyere mortalitet i den 

største studien (322). 

Anbefalinger vedr restaging bør diskuteres med pasienten: 

• Ved manglende omentektomi eller ikke nøyaktig beskrevet bukhule/peritoneum. 

Obs. implantater. 

• Appendektomi ved mucinøse svulster, for å utelukke ovarialmetastase fra mucinøs 

appendixtumor, behøves ikke, hvis appendix er beskrevet normal. 

• Gjenværende ovarium/adnex bør fjernes. 

• Uterus bør vurderes fjernet, særlig hvis endometroid BOT fordi 39 % av disse har 

synkron hyperplasi eller karsinom, hvis ikke hysterectomi utføres, skal 

endometriebiopsi/pipelle tas. Ved andre typer BOT er betydning av hysterectomi 

ikke sikkert dokumentert. 



• Risiko for tilbakefall er større hos de med konservativ behandling. De fleste 

tilbakefall er i gjenværende ovarium. 

• Det er også akseptert å avvente et evnt tilbakefall pga god prognose (326-328). 

• Fjerning av lymfeknuter påvirker ikke prognosen, og anbefales ikke. 

5.11.4 Fertilitetsbevarende behandling 
(328;336-339) 

Pasienten bør henvises til samtale med gyn-onkolog. Fertilitetsbevarende behandling 

krever en samtale med pasienten med objektiv informasjon som inkluderer vurdering 

av mulighet for å bli gravid, behandlingsalternativ, risiko for tilbakefall og prognose, 

evnt. henvisning til spesialist på infertilitet. 

• Ovariestimulering og risiko for ovarialcancer er omdiskutert, i en metaanalyse fant 

man ikke økt risiko, når man korrigerte for infertilitetsfaktorer (340). 

• Ved serøse BOT er det viktig å avgjøre at det ikke foreligger invasive 

lesjoner/lavgradig karsinom metastaser. 

• Ved mucinøse BOT må primær patologi i GI-tractus utelukkes. 

• Ved endometrioide BOT, skal endometriebiopsi/pipelle tas, da 39 % av disse har 

synkron hyperplasi eller karsinom (311). 

• 50 % oppnår graviditet etter fertilitetsbevarende kirurgi, men 10–20 % forblir 

infertile. 

• De fleste tilbakefall er BOT, som igjen kan behandles med kurativ intensjon. 

• Man anbefaler vanligvis fertilitetsbevarende kirurgi til tross for at data bekrefter at 

tilbakefall er hyppigere etter konservativ behandling (10 %–20 % versus ~5 % ved 

full staging prosedyre (315;341-343), men det resulterte ikke i høyere mortalitet i 

den største studien (322). 

Kirurgi-fertilitetsbevarende 

Unilateral salpingo-ooforektomi eller cystektomi er aktuelt (328;336-339). 

• Staging må utføres (peritoneal cytologi, omentectomi, peritoneale biopsier og evt. 

appendektomi). 

• Biopsi av normalt utseende kontralateralt ovarium frarådes (reduserer fertiliteten). 

• Etter fertilitetsbevarende kirurgi og når barneønske ikke lenger er til stede: 

• Gjenværende ovarium/adnex bør fjernes, evnt. også uterus, særlig hvis endomtroid 

BOT, idet risiko for tilbakefall er større hos de med konservativ behandling. De fleste 

tilbakefall er i gjenværende ovarium. 

• Det er også akseptert å avvente evnt. tilbakefall pga god prognose (326-328). 



5.11.5 Tilbakefall 

Residiv opptrer som oftest i form av ny BOT med gjentatt mulighet for samme type 

kurativ behandling som primært (i motsetning til karsinomene). 

Residivfrekvens er (obs gammel klassifikasjon):  

fra 3 % til 10 % (313;315;344) 

• FIGO stage 1: 5 % 

• >Figo 1: opp til 25 % 

• Etter fjerning av affisert adnex 0–20 %, ved cystektomi 12–58 % og ved anbefalt 

radikal kirurgi 2–6 % (316;337;338) 

På grunn av sene tilbakefall er det reist spørsmål om det heller foreligger ny primær 

tumor (345). Et systematisk review av Du Bois 2009 påviste (313;314;316): 

• 37 % fikk tilbakefall I løpet av 2 år 

• 31 % i løpet av 2–5 år 

• 32 % fikk tilbakefall > 5 år senere, av disse kom 10 % >10 år etter diagnose 

5.11.6 Behandling av tilbakefall 

Kirurgisk behandling med optimal tumorreduksjon er hovedbehandling. 

Omkring 2 % progredierer til invasiv cancer, både serøse og mucinøse. 

Kjemoterapi har ikke vist å ha signifikant effekt på overlevelsen (346). 

Fertilitetsbevarende kirurgi kan være aktuelt, med de samme krav til vurdering og 

informasjon som ved primærbehandlingen. 

5.11.7 Oppfølging og kontroll 
Kontrollopplegg individualiseres basert på gjennomført kirurgi, stadium og 

prognostiske faktorer og komorbiditet. 

Veiledende kontroll intervall 

• Etter konservativ behandling vurderes 4–6 måneder de første 5 år, deretter 

individualiseres. 

• Etter full staging prosedyre er det ikke dokumentert at kontroller har betydning. 

Anamnese, klinisk undersøkelse, CA 125-måling og vaginal ultralyd utføres ved alle 

kontroller. HE4 tas hvis HE4, og ikke CA125, har vært sensitivt primært. 

Utredning med bildediagnostikk etter behov. 



Residiv bør verifiseres histologisk eller cytologisk før ny behandling. 

Pasienter med mucinøs BOT har høyere forekomst av sekundær malignitet i GI-tractus 

og lungene (347). 

5.12 Genetikk 
Det er uvisst om BRCA mutasjonsbærere har økt risiko for å utvikle borderline ovarial 

tumor (BOT), men BRCA1-2 mutasjoner er påvist hos kvinner med BOT og kan også 

utvikle seg til infiltrerende cancer av lavgradig type. Det ser ut til at forekomsten av 

BRCA mutasjoner er lavere blant kvinner med BOT enn kvinner med invasivt 

ovarialcarcinom (257-259). Det er behov for oppfølgende studier. 

 

 


