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Torsdag 7.mars:

0945-0955:

Fritt foredrag: «Bruk av HPV mRNA test for
kvalitetssikring av normale celleprøver fra kvinner
under 40 år» ved Sveinung W. Sørbye

1000-1010:

Påskeegg 3 ved Ingrid Ørbeck Vallevik, Haukeland
universitetssjukehus Bergen

1010-1040:

Pause, kaffe

1040-1050:

Prosedyre for gjennomføring av fosterobduksjon
ved Christina Vogt

Påskeegg 4 ved Thomas Pedersen,
Radiumhospitalet OUS

1055-1105:

Faggruppe mammapatologi ved Tor Audun
Klingen

Påskeegg 5 ved Benedicte Adams,
Radiumhospitalet OUS

1110-1120:

Fritt foredrag: «Erfaringer med flytende 		
vevsprøver fra tidlig stadium lungekreftpasienter»
ved Anine L. Ottestad

1120-1130:

Fritt foredrag: Mastermind-like 2 (MAML2) gene
rearrangement detection by fluorescent in situ
hybridization (FISH) in clinical practice» ved
Pavla Sustova
Lunsj

0950-0955:

Åpning

1000-1010:

Faggruppe molekylærpatologi ved Hege Russnes

1015-1045:

Faggruppe gastropatologi ved Sonja Steigen

1050-1105:

Faggruppe perinatal- og placentapatologi ved
Gitta Turowski

1110-1120:
1120-1135:

Pause, kaffe

1135-1220:

Invitert foreleser Jens Lien, systemarkitekt HMN.
«Status for digital patologi regionalt i midtnorge
og nasjonalt»

1225-1255:

Invitert foreleser Erik Smistad Sintef/NTNU.
«Maskinlæring og kunstig intelligens I medisinsk
billedanalyse”

1130-1225:

1300-1355:

Lunsj

12.30-12.40: Påskeegg 6 ved Justina M. Iversen, Sykehuset i
Vestfold
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Invitert foreleser professor Håvard Danielsen
OUS/Institute for Cancer Genetics and 			
Informatics. «Bruk av kunstig intelligens og deep
learning i patologi»
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Pause, kaffe

1500-1800:

Årsmøte DNP: Eget program
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Festmiddag
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Påskeegg 1 ved Sofia Tenden Egge, Akershus
universitetssykehus

0915-0925:

Påskeegg 2 ved Silje Hansen Aga, Sykehuset i
Vestfold

0930-0940:

Fritt foredrag: «Status for implementering av HPV
primærscreening i Helse Sør-Øst» ved A. Kathrine
Lie

1245-1255:

Påskeegg 7 ved Pavla Sustova, St. Olavs Hospital
Trondheim

1300-1310:

Fritt foredrag: «Forstørret cystisk binyre med
blødning - en diagnostikk utfordring. To
kasuistikker med stor retroperitoneal tumor
klinisk» ved Else Skovholt

1315-1325:

Påskeegg 8 ved Anton Baysa, Ullevål sykehus OUS

1330-1345:

Pause

1345-1355:

Påskeegg 9 ved Walid Aly, Nordlandssykehuset

1400-1410:

Fritt foredrag: «Correlation between digital and
manual determination of MIB-1-proliferative
indices in human meningeomas» av Duv-Tien
Pham

1415-1425:

Fritt foredrag: «Kvaliteten på obduksjonsrapporten. En gjennomgang av medisinske
obduksjoner i Norge, 2014» av G. Cecilie Alfsen

1425-1445:

Pause

1445-1515:

Prisutdeling, avslutning
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FAGGRUPPENYTT

Faggruppenytt

FAGGRUPPE FOR GASTROPATOLOGI
NASJONAL SCREENING MOT TARMMKREFT
Det ble over Statsbudsjettet 2018 bevilget midler til planlegging
av nasjonalt screeningprogram mot tarmkreft (heretter
Programmet). Programmet er beregnet igangsatt i løpet av
2019 med utrulling over en 5-års periode. Det er estimert at
det på landsbasis er behov for mellom 12 og 19 årsverk for
patologer og mellom 8 og 19 årsverk for laboratoriepersonell
på patologilabene, avhengig av hvilken screeningmetode som
velges. Ansvaret for å planlegge for tilstrekkelig kapasitet er
lagt til de regionale helseforetakene.
Kvalitetssikring av patologitjenesten er en sentral del av
planleggingen av Programmet. Variasjonen i histologisk
klassifikasjon av polypper varierer både mellom sentre og
mellom patologer, og dette får konsekvenser for videre
oppfølging av den enkelte screeningdeltager. Kreftregisteret
har i forbindelse med planleggingen av screeningprogrammet
utpekt en faggruppe for patologi.
Faggruppen skal oppløses når utrulling av Programmet starter.
Faggruppens leder deltar i rådgivningsgruppen til Programmet.
Faggruppens funksjon er rådgivende innenfor området patologi
og skal utarbeide forslag, samt gi råd, innspill og vurdering til
sekretariatet. De viktigste emnene er:
•

•

•

•

•

Utarbeide nødvendig undervisningsmateriell: En veileder vil
bli utarbeidet med gjennomgang av makro- og mikrovurdering,
prinsipper for sertifisering og kvalitetssikring samt koder som
skal benyttes (NORPAT må implementeres). E -læring med
påfølgende test.
Foreslå en utdanningsplan for patologer som skal delta i
screeningprogrammet: De som skal delta må være ferdige patologer, eller LIS nær ferdig spesialist. De må ha gjennomgått
veilederen, gjennomført e-læringskurset og bestått påfølgende
test.
Foreslå hvilke kvalitetsindikatorer som skal monitoreres:
Variasjon i besvarelse av polypper. En viss forskjell i besvarelse
forventes, men man vil følge med om noen av laboratoriene
klart skiller seg ut fra de andre.
Gi råd om, og i tilfelle hvordan, tilbakemelding på kvalitetsindikatorer til patologer/patologisentre som deltar i
screeningprogrammet skal gis: Kreftregisteret vil registrere
sammensetning av besvarte polypper og vil i forbindelse med
årsrapporter for screeningsprogrammet kunne gi tilbakemelding til de enkelte patologiavdelingene.
Utarbeide en plan for hvordan fremstilling av preparater og
beskrivelse av preparater kan bli mest mulig ensartet mellom patologisentre: Utarbeidet plan for behandling av preparater, innstøping, snitting osv for å kunne få en så god som
mulig standardisering.
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Gruppen har brukt mye tid på koding. Dette har vært nødvendig
for å kunne sikre korrekt diagnosesetting, og får å kunne
få en flyt mellom klinikken og patologiavdelingene. Alle
endringer er meldt inn til NORPAT, og man forutsetter at
alle patologiavdelingene som skal være med i screeningen
implementerer dette kodeverket.
Modell
Alle 55-åringer får tilbud om å være med i
screeningsprogrammet som i utgangspunktet vil være
undersøkelse med tanke på okkult blod i avføringen ved hjelp
av en iFOBT-test (immunhistokjemisk test for påvisning og
kvantifisering av humant hemoglobin i avføring). Denne testen
vil de få tilbud om hvert annet år, og til sammen 5 ganger. I
tillegg vil man benytte en pragmatisk randomisert test hvor en
del av de som inviteres får tilbud om å være med i en studie. I
denne studien vil halvparten få tilbud om coloskopi og den andre
halvparten iFOBT-test slik som opprinnelig i invitasjonen. De
som kommer til coloskopi vil kun få en undersøkelse. Det er
vedtatt at det kun skal være en iFOBT-lab som skal plasseres i
HSØ,- ved hvilket foretak er ennå ikke besluttet. Antall som får
tilbud om coloskopi kan justeres ettersom man har kapasitet til
dette.
Dersom man avdekker humant hemoglobin i avføring vil dette
utløse invitasjon til coloskopi. Dersom man avdekker polypper
i denne gruppen, eller i gruppen som kun har fått tilbud om
coloskopi så vil de bli fulgt opp på samme vis som andre med
polypper i tarmen.
Utrulling av screeningen vil skje over en tidsperiode på omtrent
5 år, med oppstart først hvor man har hatt pilotprosjektet
(Vestfold og Vestre Viken/Bærum sykehus). Videre utrulling
avgjøres separat i hver helseregion.
Gruppesammensetning
De samme som sitter i DNP sin faggruppe sitter også i
arbeidsgruppen for patologi. I tillegg har man med tre patologer
som har vært med i screeningspiloten, en som har tilknytning til
digital patologi, og en som er stipendiat i en polyppstudie utgått
fra Kristiansand.

Sonja E. Steigen, februar 2019

Faggruppenytt

FAGGRUPPE FOR
PERINATAL-PLACENTAPATOLOGI
STANDARDISERT PROTOKOLL FOR
FOSTEROBDUKSJONER
Gitta Turowski1, Elisabeth Berge Budal2, Ann-Helen Jamtøy3,
Anca Mihaela Naas4, Cecilie V. Nordbakken5 Katrine Thesen6,
Christina Vogt3
Ullevål universitetssykehus OUS
Haukeland universitetssjukehus Bergen
3.
St. Olavs hospital Universitetssykehuset i Trondheim
4.
Akershus universitetssykehus OUS
5.
Universitetssykehuset i Nord-Norge Tromsø
6.
Sørlandet sykehus Kristiansand

1.

2.

Bakgrunn
Føtal og perinatal postmortal diagnostikk representerer
en viktig del av obduksjonspatologien. På grunn av økende
omfang av prenatal ultralyddiagnostikk med stadig lavere
alder på aborterte fostre blir det tiltagende viktig med
gode obduksjonsrutiner og økt kunnskap om tilstander og
sykdommer som forekommer hos fostre og nyfødte.

kunne bedre kommunikasjon i patologimiljøet, lette tverrfaglig
diskusjon og oppmuntre til samarbeidsprosjekter. I korthet
vil protokollen omhandle selve obduksjonsteknikken med
utvendig undersøkelse som inkluderer utvendige mål, røntgen
og fotografering; tilleggsundersøkelser som mikrobiologi
og genetiske undersøkelser; innvendig makroskopisk
undersøkelse og tilslutt mikroskopisk undersøkelse med
eventuelle tilleggsundersøkelser. Et eget avsnitt om placenta
bør også være inkludert. For at protokollen skal være
oversiktlig kan det ved mer omfattende tilleggsundersøkelser
være aktuelt å henvise til vedlegg. En foreløpig rapport bør
foreligge umiddelbart etter avsluttet obduksjon og på grunn
av klinikeres samtale med foreldrene bør den endelige
rapporten inkludert placenta gjøres ferdig i løpet av ca. seks
uker. Faggruppen ønsker også å utarbeide et kompendium som
er mer omfattende med flere kapitler. Kompendiet skal bl.a.
inkludere normalutvikling av fostre ved ulike gestasjonsaldre og
beskrivelser med bilder av forskjellige utviklingsavvik. Placenta
vil også bli inkludert.
Konklusjon
En nasjonal standardisert protokoll til veiledning ved foster- og
barneobduksjoner vil kunne være et viktig verktøy både for unge
uerfarne LIS’er og mer erfarne patologer.

Obduksjon av spontanaborterte fostre, aborterte fostre på grunn
av utviklingsavvik, intrauterine dødfødsler og nyfødte kan dreie
seg om vidt forskjellige problemstillinger som krever spesiell
tilnærming og kunnskap. Til forskjell fra voksenobduksjoner
er resultatet ofte avgjørende for håndteringen av neste
svangerskap. Korrekt diagnose er således avgjørende
for foreldre, behandlende lege og ofte genetiker. Riktig
fødselsstatistikk med hensyn til dødsårsak er viktig med tanke
på overvåking av utviklingsavvik og infeksjoner.
Hensikt
Faggruppen for perinatal og placentapatologi ønsker å komme
med forslag til felles obduksjonsprotokoll for hele landet. De
fleste patologiavdelingene har en slik protokoll og hensikten
med dette innlegget er å bidra til etableringen av en kortfattet,
oversiktlig og lett tilgjengelig obduksjonsprotokoll som kan
brukes ved alle patologiavdelingene i Norge.
Diskusjon
Norge er et lite land og totalt obduseres det ca. 500 foster- og
barneobduksjoner årlig. Ofte er det de unge LIS’ene som får
oppgaven med å obdusere fostre og spedbarn og i tillegg til
kyndig veiledning vil en forståelig standardisering av teknikkene
kunne være til god hjelp.
En ensartet protokoll vil være ledd i kvalitetssikring, det vil
gjøre det enklere å sammenlikne diagnoser og det vil kunne
forenkle utdanningen av LIS’er innen dette feltet. Det vil også
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FAGGRUPPE FOR MAMMAPATOLOGI

FAGGRUPPE FOR MAMMAPATOLOGI – VEDLEGG 1

Faggruppe for Mammapatologi 2019

HER2 status ved brystkreft - oppdatering 2019

Faggruppen har gjennom 2018 deltatt i en rekke aktiviteter, som
utarbeidelse av NBCG’s Handlingsprogram for brystkreft (HDir),
kvalitetssikring av rutiner og data i Mammografiprogrammet,
utarbeidelse av årsrapport fra Norsk brystkreftregister
(NBCR), og deltagelse i Helsedirektoratets Styringsgruppe for
Mammografiprogrammet. Faggruppen arrangerte i 2018 kurs
i mammapatologi (Bergen oktober 2018). Patologirutiner ble
diskutert i NBCG’s Styrings-gruppemøte 14.11.18.

Grunnlagsdokument: Wolff et.al: “Human epidermal Growth
fagtor receptor 2 testing in breast cancer: ASCO/CAP clinical
practice guideline focused update”

Det er nå utarbeidet supplerende retningslinjer for vurdering
av HER2-status etter nye føringer fra ASCO-CAP. Disse vil bli
gjennomgått ved årsmøtet. Det dreier seg i hovedsak om endel
presiseringer av grensetilfeller som sjelden oppstår, men
som likevel er viktige for den enkelte pasient. Viktigheten av
retesting (teste både biopsi og operasjonspreparat; benytte
både IHC og ISH; la to observatører vurdere samme kasus)
understrekes. Oppdaterte retningslinjer vedlegges (1).
Bruk av neoadjuvant kjemoterapi øker, og det er nå større
behov for standardisert vurdering av operasjonspreparater etter
gjennomgått kjemoterapi (dette gjelder både brystpreparat og
lymfeknuter). Mammagruppens nye retningslinjer vedlegges (2).
Bruk av Ki67 har blitt diskutert og anbefales fortsatt selv om
terskelverdien (30%) anvendes mindre absolutt enn tidligere.
Det kan nå i økende grad bli etterspurt vurdering av Ki67 på
sylinderbiopsier i relasjon til neoadjuvant kjemoterapi (både
før og etter behandling, der differansen har betydning). I slike
tilfeller anbefales telling etter vanlige kriterier der ”hot spot”
vurderes og så mange celler som mulig telles (begrenset
oppad til 500). Vurdering av Ki67 i denne settingen utføres etter
rekvisisjon fra kliniker.
Kreftregisteret (NBCR) registrerer at endel patologer ikke
rapporterer Ki67, mitoser og tilstedeværelse av ekstra-nodal
tumorvekst ved spredning til lymfeknuter. Det presiseres derfor
at dette skal gjøres av alle i henhold til nasjonale retningslinjer.
Inkomplette data fremgår nå på avdelingsnivå i NBCR’s
årsrapport.
Ferske data fra Kreftregisteret viser dessuten at ved angivelse
av tumordiameter (som skal angis i antall mm) er det endel av
patologene som runder av til 0 eller 5 i siste siffer (hele/halve
cm). Dette skal ikke gjøres; målet angis (både makroskopisk og
mikroskopisk i nærmeste millimeter).
DNP/NBCG’s Faggruppe for Mammapatologi (januar 2019)
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Undersøkelse av HER2 status utføres på primære
mammakarsinomer og i tillegg på recidiver og metastatiske
lesjoner etter rekvisisjon fra kliniker. Den norske
patologforenings faggruppe for mammapatologi, som også
er tilknyttet NBCG, utarbeidet nasjonale retningslinjer for
undersøkelse av HER2 status sist i 2016.
Undersøkelsen gjøres primært på nålebiopsier og bør gjentas
på operasjonspreparatet dersom det er tvil om tolkningen. I
nye retningslinjer (se grunnlagsdokument) er det imidlertid
kommet presiseringer som bidrar til å avklare Her2-status for
en del grupper av svulster som etter tidligere retningslinjer
ble klassifisert i «borderlinegruppen» mhp HER2-status. Se
flytskjema under samt avsnitt om heterogene svulster og
retesting.
I tråd med dominerende internasjonal praksis anvender nesten
alle nasjonale miljøer en todelt algoritme: først undersøkelse
ved immunhistokjemi (IHC), deretter in situ hybridisering (ISH).
ISH kan som alternativ også anvendes primært.
IMMUNHISTOKJEMI: Det anbefales å benytte en standardisert
metode (kit), og en anmodes om å delta i eksternt
kvalitetssikringsprogram i tillegg til at interne kontroller
inkluderes. Ved IHC 0 eller 1+ regnes prøven som negativ. Ved
2+ regnes prøven som usikker, og det gjøres ISH. Ved 3+ regnes
prøven som positiv, og dette kan utløse behandling direkte.
Eventuelt kan også 3+ verifiseres ved ISH.
Terskel for kategorien 3+ er at kraftig komplett
membranfargning foreligger i >10% av tumorcellene. Terskel for
kategorien 0 er ingen eller svak inkomplett membranfarging i
<10% av tumorcellene. Terskel for verdien 1+ er svak inkomplett
membranfarging i >10% av tumorcellene. Terskel for 2+ er svak/
moderat komplett membranfarging i >10% av tumorcellene,
eller sterk komplett farging i <10% av tumorcellene. Ved
grenseverdier (10-30%) kan en overveie ISH i tillegg.

Faggruppenytt

Score 0 – IHC negativ

Score 1+ - IHC negativ:

Score 2+ - IHC usikker

Score 3+ - iHC positiv

Ingen membranfarging
eller inkomplett, svak
membranfarging i mindre
enn 10% av tumorcellene.

Inkomplett , svak
membranfarging i mer
enn 10% av tumorcellene.

Komplett svak til moderat
membranfarging
i mer enn 10% av
tumortumorcellene,
eller sterk komplett
membranfarging i mindre
enn 10% av tumorcellene.

Komplett, sterk
membranfargng i mer enn
10% av tumorcellene.

IHC 2+

In situ hybridisering
(DUAL PROBE ASSAY)

ISH
(DUAL PROBE ASSAY)

HER2/CEP17ratio ≥ 2.0

Gj.snittlig antall
HER2signaler per celle
≥4

ISH POSITIV

HER2/CEP17ratio < 2

Gj.snittling antall
HER2signaler per celle < 4

Gj,snittlig antall
HER2signaler
per celle ≥ 6

Bør retestes. Se neste side.

Gj.snittlig antall
HER2signaler
per celle ≥4
og <6

Gj.snittlig antall
HER2signaler
per celle <4

ISH NEGATIV
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IHC2+, ISH ratio ≥ 2, gj.snittlig antall HER2signaler per celle<4.0

Undersøkelsen bør gjentas. Det er ønskelig at en ny person utfører denne på samme snitt. Vedkommende bør ikke kjenne
resultatet av første undersøkelse. Sammenhold med IHC snitt for å sikre at riktig område telles.

Endret resultat

Uendret resultat (Ratio≥2, gj.snittlig antall HER2signaler per
celle < 4.

Lokal konsensus avgjør endelig HER2status

HER2negativ

Svaret kan gis ut med følgende kommentar:
Det er begrenset evidens mhp nytte av HER2rettet behandling når ratio er ≥ 2 og gjennomsnittlig antal HER2 signaler er <4.
Dersom IHC samtidig har score 0, 1+ eller 2+ anbefales at slike kasus vurderes som HER2negative på grunn av det lave antallet
HER2signaler. (Ved IHCscore 3+ vil også slike 3+ kasus anses HER2positive).

IHC 2+, ISH ratio <2 gj,snittlig antall HER2signaler per celle ≥ 6

Undersøkelsen bør gjentas. Det er ønskelig at en ny person utfører denne på samme snitt. Vedkommende bør ikke kjenne
resultatet av første undersøkelse. Sammenhold med IHC snitt for å sikre at riktig område telles.

Endret resultat

Uendret resultat (ratio < 2, gj.snittlig antall HER2signaler
per celle ≥6

Lokal konsensus avgjør endelig HER2status

HER2negativ

Svaret kan gis ut med følgende kommentar:
Det foreligger mangelfulle data mhp nytte av HER2rettet behandling når ratio er lavere enn 2 og i fravær av samtidig
proteinekspresjon. Ved IHCscore 0 og 1+ anses slike HER2negative. Ved begrenset proteinekspresjon IHC2+ og høy
proteinekspresjon (IHC score 3+), anses kasus HER2 positivt på grunn av det høye signaltallet (≥6)
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IHC 2+, ISHratio <2, gj.snittlig antall HER2signaler per celle ≥4 og <6

Undersøkelsen bør gjentas. Det er ønskelig at en ny person utfører denne på snitt fra samme område. Vedkommende bør ikke
kjenne resultatet av første undersøkelse. Sammenhold med IHC snitt for å sikre at riktig område telles.

Endret resultat

Uendret resultat (Ratio < 2, gj.snittlig antall per celle ≥4 og
<6) HER2signaler

Lokal konsensus.

HER2 negativ*
Svaret kan gis ut med følgende kommentar:

Det er usikkert om pasienter med ratio <2 og antall HER2 signaler fra 4-6 vil ha nytte av HER2rettet behandling i fravær av høy
proteinekspresjon (IHC3+). Dersom resultatet er nær terskelverdien for positiv er det høyere sannsynlighet for at gjentatt testing
vil resultere i endret resultat ved en ren tilfeldighet. Når IHC ikke samtidig er 3+, anbefales at slike kasus anses Her2negative uten
gjentatt testing.

I grensetilfeller, både for IHC og ISH, bør en være ekstra
oppmerksom angående optimal kvalitet, og usikre fargninger
bør repeteres, eventuelt med begge teknikker. Dersom
operasjonspreparater må anvendes, er det mulig at ISH er en
noe mer pålitelig teknikk som er mindre følsom for suboptimal
fiksering.
Heterogene svulster: I sjeldne tilfeller kan det foreligge
områder med ulik HER2 status i ulike områder i tumor. I slike
tilfeller må en se over hele snittet og velge ut områder med
avvikende HER2 uttrykk, telle signaler per celle og beregne ratio
i det enkelte område. Det er anbefalt at en teller og beregner
ratio for minst tre synsfelt med minst 20 celler i hvert. Det
anbefales alltid å sammenholde funn med IHC snitt.
Retesting (evt også på operasjonspreparat) kan vurderes ved
følgende resultat:
Her2negative grad 3 svulster.
HER2negative karsinomer med sparsom invasiv komponent i
nålebiopsi

Usikker HER2status i nålebiopsi (denne gruppen burde være
minimal etter nye retningslinjer)
Operasjonspreparatet viser høygradig komponent med
avvikende morfologi sml med nålebiopsi.
HER2positive grad 1 svulster av typen:
ER og PR positivt infiltrerende karsinom NST
ER og PR positivt infiltrerende lobulært karsinom
Tubulært, mucinøst, kribriformt eller adenoid cystisk karsinom.
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FAGGRUPPE FOR MAMMAPATOLOGI – VEDLEGG 2
Undersøkelse av operasjonspreparater etter neoadjuvant terapi
(januar 2019)

(UK) sin inndeling (ref). Sammenligning med utredningsbiopsien
vil være nyttig mht vurdering av respons på tumortetthet.
A. Tumorrespons:

Pasienter med store eller lokalavanserte karsinomer i
mamma vil være kandidater for neoadjuvant kjemoterapi. Slik
behandling fører som regel til skrumpning, ev total tilbakegang
av tumor, og kan representere en utfordring å kartlegge
makroskopisk og mikroskopisk. Grad av behandlingsrespons
skal angis i svarrapporten, da dette gir prognostisk informasjon
og kan være relevant for videre håndtering av pasienten.

Komplett patologisk respons (pCR): intet invasivt karsinom (ev
kun DCIS) tilstede.

Makroskopisk undersøkelse:
Adekvat informasjon (gjerne fra journal) om opprinnelig
tumorlokalisasjon, -størrelse og ev multifokalitet er nødvendig
for korrekt håndtering av preparatet. Dersom behandlingsresponsen har vært god vil det være betydelig endring
slik at kun lett fibrose eller intet synlig kan detekteres
makroskopisk. Det er viktig med god sampling av snitt i hele det
opprinnelige tumorområdet. Det må også tas snitt i forhold til
reseksjonsrender (spesielt viktig ved brystresektater).

Ingen tegn til respons (pNR)

Lymfeknuter kan være vanskelig å finne etter neoadjuvant
terapi. Aksilleinnhold må granskes nøye og adekvat mengde vev
innstøpes (minimum 10 lymfeknuter ønsket).

Rapportering av prognostiske og prediktive markører:

Mikroskopisk undersøkelse:
Tumorområdet vil være til dels betydelig endret og histologisk
kjennetegnet ved fibrose, ødem, myxoid degenerasjon,
ansamlinger av makrofager og/eller kronisk betennelse.
Gjenværende karsinom vil oftest være lett gjenkjennelig,
men kan også forekomme som enkeltceller som kan ligne
makrofager. Immunhistokjemisk undersøkelse vil da være
til nytte (cytokeratin). Ofte vil cellene vise mer pleomorfi
enn tidligere og arkitekturen kan være endret, grunnet
behandlingseffekt. Størrelse av rest av invasivt karsinom måles.
Funn av DCIS skal bemerkes i diagnosen, og utbredelse måles.
Avstand til render registreres.
Metastaser til lymfeknuter (sentinel eller aksilledisseksjon)
kan vise ulik grad av fibrose som tegn på behandlingsrespons.
Antall lymfeknuter med vital metastase angis. Største
metastasemål (av vital tumorrest) og ev perinodal infiltrasjon
angis. Cytokeratinfarging benyttes ved lobulært karsinom.
Antallet lymfeknuter med kun fibrose kan angis i vurdering.
Gradering av behandlingsrespons:
Det eksisterer flere graderingssystemer for terapirespons
i mamma. Den mest detaljerte er Residual Cancer Burden
fra MD Anderson i Texas (se ref). Denne egner seg spesielt i
studier, men i mindre grad i rutinen, da den er tidkrevende.
Patologgruppen anbefaler heller Royal College of Pathologists
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Partiell patologisk respons (pPR), enten:
a. Liten tumorrest (< 10%)
b. Moderat tumorrest (10-50%)
c. Stor tumorrest (> 50%)

B. Lymfeknuterespons:
1. Ingen tegn til metastase eller behandlet metastase
2. Metastase ikke påvist, men tegn på behandlingsrespons 		
(fibrose)
3. Vital metastase påvist, men også fibrose
(behandlingsrespons)
4. Vital metastase påvist uten tegn på behandlingsrespons

Rutinemessig rapportering av ER, PR, HER-2 og Ki67 (eller
mitoser) i operasjonspreparat etter neoadjuvant behandling er
ikke anbefalt som rutine.
Referanser:
Royal College of Pathologists: Pathology reporting of breast
disease in surgical excision specimens incorporating the
dataset of histological reporting of breast cancer. Juni 2016.
Side 30-32 og 85-89.
MD Andersen Residual Cancer Burden Index. http://www3.
mdanderson.org/app/medcalc/index.cfm?pagename=jsconvert3
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Status for implementering av HPV
primærscreening i Helse Sør-Øst.
Leder for regional arbeidsgruppe, overlege dr. med A. Kathrine
Lie, Senter for Laboratoriemedisin, Sykehuset Østfold
Helsedirektoratet gav i 2015 de regionale helseforetak (RHF)
i oppdrag å beslutte hvilke HF som skulle ha ansvar for HPV
primærscreening i det nasjonale screeningprogram mot
livmorhalskreft. Styret for Helse Sør-Øst RHF besluttet i sak nr.
85-2017 at helseforetakene
Sykehuset Østfold (SØ), Akershus universitetssykehus (Ahus)
og Oslo universitetssykehus (OUS) skal ivareta cytologi og HPV
tjenestene relatert til livmorhalsprogrammet i regionen.
SØ fikk i november 2017 i oppdrag av RHF å lede en regional
prosess for å sikre en god innføring av HPV primærscreening
og sentralisering av tjenestene til de tre mottakende HF innen
2022. Kathrine Lie nedsatte iht. mandat fra Helse Sør-Øst RHF,
en faglig arbeidsgruppe med representant fra mottakende og
avgivende HF, Kreftregisteret og Sykehuspartner v/Regional
klinisk løsning. Arbeidsgruppen leverte sin rapport til Helse
Sør-Øst RHF 13.6.2018. For å sikre en trygg implementering
av HPV i primærscreening, anbefaler arbeidsgruppen at
innføringen av HPV-primærscreening skjer gradvis over en
3-års periode, og med et mindre omfang av randomisering enn
skissert av Helsedirektoratet i november 2017. Randomisering
vil i hovedsak foregå i eget opptaksområde i en 2 års-periode,
inntil antall cytologi-analyser har nådd det antallet som er
estimert per år etter at sentraliseringen er gjennomført.
Dersom alle IKT løsningene er på plass, kan oppstart bli mars
2019 for SØ, mens AHUS og OUS vil starte opp etter at felles
regionalt laboratoriesystem er tatt i bruk (i november 2019
og mai 2020). Nye rekvirenter fra avgivende HF overføres
gradvis uten randomisering fra 2020 for SØ, i 2021 for Ahus og
OUS. En gradvis innføring over en periode på minimum 2 år
reduserer sjansen for at det oppstår kapasitetsutfordringer i
resten av helsetjenesten (hos privatpraktiserende gynekologer
og avtalespesialister, ved gynekologiske poliklinikker og
patologiavdelinger). Arbeidsgruppens risikoanalyser har
identifisert kritiske punkter knyttet til IKT, bemanning og
informasjon. Forsinket implementering av felles regionalt
laboratoriesystem, kan føre til at implementeringen i deler av
regionen ikke kan skje innen tidsrammen fra HOD.
Fagdirektørmøtet 20.6.2018 har tilrådd at arbeidsgruppen
videreføres med bred regional representasjon. Arbeidsgruppen
har fått nytt mandat og skal vurdere alternative tekniske og
organisatoriske løsninger for å sikre raskere fremdrift, følge
opp implementeringen ved de tre mottagende HF, planlegge
informasjon og sikre dialog med Livmorhalsprogrammet
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og RHF. For å ivareta en regional implementering av de nye
endringene i Livmorhalsgrammet har RHF opprettet en regional
styringsgruppe. Status for det videre arbeid i regionen vil bli
presentert med implementeringsplan for mottagende HF.

Bruk av HPV mRNA test for kvalitetssikring av
normale celleprøver fra kvinner under 40 år
Sørbye SW1, Westre B2, Al-Shibli K3, Hansen L1, Skjeldestad FE4
Klinisk patologi, Universitetssykehuset Nord-Norge;
Avdeling for patologi, Ålesund sjukehus, Helse Møre og
Romsdal;
3
Nordlandssykehuset, Bodø;
4
Institutt for samfunnsmedisin, UiT – Norges Arktiske
Universitet.

1

2

Bakgrunn
Screening med celleprøver har i liten grad redusert forekomst
av kreft hos kvinner under 40 år. Tall fra Kreftregisteret viser
at det i perioden 2007-2016 var 344 kvinner under 40 år med
normal celleprøve mindre enn 3,5 år før kreftdiagnosen.
Rescreening av slike «normale» celleprøver vil i mange tilfeller
avdekke celleforandringer som var feiltolket eller oversett ved
første vurdering av prøven. Fra 2014 har NPE utbetalt 62 MNOK
i erstatning for forsinket diagnose. Vi ønsket å kartlegge funn
av CIN2+ ved bruk av en HPV mRNA test (HPV type 16, 18 og 45)
hos kvinner under 40 år med normal celleprøve.
Materiale og metode
Fra 2013 til 2018 har totalt 22.601 kvinner blitt kvalitetssikret
med HPV mRNA testen PreTect SEE ved syv norske sykehus
(Ålesund, Bodø, Lillehammer, Molde, Drammen, Kristiansand
og Tromsø). Normale celleprøver fra kvinner med positiv HPV
mRNA test har blitt rescreenet. Funn ved rescreening har blitt
fulgt opp etter nasjonale retningslinjer.
Resultater
1,9 % (431/22.601) av kvinner under 40 år med normal
celleprøve hadde positiv HPV mRNA test. Rescreening
avdekket cytologiske celleforandringer (ASC-US+) i 46,4 %
av tilfellene (200/431). Så langt har 101 kvinner fått påvist
behandlingstrengende celleforandringer (CIN2+) i biopsi. Positiv
prediktiv verdi (PPV) for CIN2+ av kvinner med biopsi er 44,5 %
(101/227).
Konklusjon
Bruk av HPV mRNA test hos kvinner under 40 år med normal
celleprøve gjør at vi finner flere kvinner med CIN2+ enn ved
hjelp av celleprøve alene. Lav positivitetsrate medfører lite
ekstra arbeidsbelastning ved rescreening av HPV mRNA
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positive prøver. Når flere kvinner med CIN2+ blir funnet og får
behandling i første screeningrunde vil færre kvinner utvikle
kreft før neste screeningrunde om tre år. Dette gir økt sikkerhet
for kvinnene, økt trygghet blant screenerne og færre NPEsaker. Det er bedre å rescreene normale celleprøver kvinner
med høy risiko for CIN2+ umiddelbart i stedet for å vente til
noen utvikler kreft og deretter rescreene gamle arkivprøver.

Erfaringer med flytende vevsprøver fra tidlig
stadium lungekreftpasienter
Anine Larsen Ottestad
Kreftceller avgir DNA til blodet (og kalles da sirkulerende
tumor-DNA, ctDNA). Fra en blodprøve kan vi isolere ctDNA
fra plasma, sekvensere utvalgte områder av DNA (altså lese
DNA-sekvensen) og få indirekte informasjon om mutasjonene
som finnes i pasientens tumor. Slike «flytende vevsprøver»
har mange potensielle bruksområder, for eksempel under
oppfølging av kreftpasienter under behandling, deteksjon
av residiv, deteksjon av mutasjoner som kan styre videre
behandlingsvalg, f.eks EGFR-mutasjoner hos pasienter med
ikke-småcellet lungekreft, og påvisning av mutasjoner assosiert
med resistens ved målrettet behandling.
Det kan være utfordrende å ta biopsi av tumor i lunge, enten
fordi tumor er utilgjengelig for biopsi grunnet lokalisasjon
eller fordi det er stor fare for alvorlige komplikasjoner. Derfor
er analyse av ctDNA fra plasma en svært attraktiv metode for
denne kreftformen. Hos de fleste lungekreftpasienter med
stadium III-IV sykdom kan tumor-mutasjoner i ctDNA finnes i
høye nivåer, og det er lettere å skille disse forandringene fra
andre ubetydelige forandringer som kan finnes i sirkulerende
DNA. Dette er mer utfordrende hos pasienter i tidlig stadium
fordi nivået av ctDNA kan ligge godt under 1% av den totale
mengden sirkulerende DNA i plasma. Nytten av flytende
vevsprøver er antakelig størst for pasienter i tidlig stadium, men
det er gjort for lite forskning til å kunne avgjøre om deteksjon av
ctDNA-kan ha klinisk nytte for denne pasientgruppen.
Vår forskning har så langt dreid seg om mulighetene med
flytende vevsprøver under diagnostisering. I et nylig avsluttet
prosjekt har vi sekvensert områder av 275 kreftrelevante
gener i tumor-DNA og ctDNA fra 30 pasienter med stadium
I-III lungekreft. Deretter sammenlignet vi mutasjonsspekteret
og resultatene viste at det var lite overenstemmelse. Vi fant
tumor-spesifikke mutasjoner i ctDNA hos bare halvparten av
pasientene. Dette skyldes trolig biologiske forskjeller i tumor
som vi ikke kjenner til og at metoden vi benyttet ikke var
tilstrekkelig sensitiv. Det tyder på at slike analyser per i dag
ikke kan erstatte biopsier for klassifisering eller genotyping

av tumor. Vi erfarte også at funn i analyser av ctDNA må
sammenholdes med histologiske tumorkarakteristika og at
tett samarbeid mellom molekylærbiolog og patolog derfor er
nødvendig.

Mastermind-like 2 (MAML2) gene rearrangement detection by fluorescent in situ hybridization (FISH) in clinical practice.
Pavla Sustova, St. Olavs Hospital
Spyttkjertelneoplasmer er en heterogen gruppe sjeldne svulster
som skaper utfordringer både diagnostisk og terapeutisk.
Oppdagelse av gentranslokasjoner både i maligne og benigne
spyttkjerteltumorer har gitt åpning for bedre diagnostikk,
prognosevurdering samt utvikling av spesifikk målrettet
behandling.
Mukopeidermoid karsinom (MEC) er den vanligste formen
for spyttkjertelkarsinom hos voksne og barn. MEC er bygget
opp av mucinholdige celler, plateepitelceller og intermediære
celler som vokser solid eller med dannelse av cystiske
hulrom. Mesteparten av MEC har gentranslokasjon mellom
kromosom 11 og 19 [t (11; 19) (q21-22; p13)]. En mindre andel
har gentranslokasjon mellom kromosom 11 og 15 [t (11; 15)
(q21; q26)]. Disse translokasjonene medfører fusjon av to
transkripsjonskoaktivatorer MAML2-CRTC1 (også kjent som
MECT1, TORC1 eller WAMTP1) og MAML2-CTRC3. MAML2
proteinet er et kjerneprotein som gjenkjenner spesifikke
DNA-sekvenser og binder til seg transkripsjonsfaktorer. De
molekylære konsekvensene av CRTC1/3-MAML2 genfusjon er
ennå ikke fullt ut forstått.
Det morfologiske bilde er ofte karakteristisk for denne
type tumor, men enkelte ganger kan morfologien avvike og
tumor kan ha onkocytær eller klarcellet morfologi. Dette
kan skape problemer i differensialdiagnostikk mot benigne
spyttkjertelsvulster som Warthins tumor eller onkocytom, men
også mot andre maligniteter utgående fra spyttkjertler eller
metastaser. Immunhistokjemisk undersøkelse kan hjelpe ved
noen av problemstillingene, men MAML2-CRTC1 translokasjon
er imidlertid spesifikk for denne type tumor, og påvisning
av denne translokasjonen er derfor et nyttig hjelpemiddel i
diagnsotikk av MEC.
Ved St. Olavs Hospital har vi innført MAML2 FISH analyse med
splitt probe (ZytoLight® SPEC MAML2 Dual Color Break Apart
Probe; ZytoVision, prod. No. Z-2014-200). Proben er designet for
å detektere translokasjonen t (11; 19) (q21; p13.1). Proben er en
blanding av to prober som hybridiserer til 11q21. Grønn probe
distalt (5’) for MAML2-genet og oransje probe proksimalt (3’) for
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MAML2-genet. FISH for genrearrangering tolkes positiv dersom
minst 20% av tumorceller viser splitt av minst et par av signaler
som er større enn en signalbredde. Ved usikre resultater rundt
20% eller ved negativ prøve (dvs. ingen spilttsignal påvist) bør
det telles flere områder med minst 100 tumorcelle.
Ved tvil om diagnosen MEC eller uklart histologisk bilde
er MAML2 FISH av stor diagnostisk nytte. Funnene ved
FISH analyse må imidlertidig sammenholdes med klinikk,
morfologisk bilde og immunhistokjemisk undersøkelse, som
fortsatt har en viktig rolle ved diagnostikk av mukoepidermoide
karsinomer.

Forstørret cystisk binyre med blødning
- en diagnostikk utfordring
To kasuistikker med stor retroperitoneal
tumor klinisk
Overlege Else K. Skovholt, Avd. for Patologi, Oslo
Universitetssykehus, Radiumhospitalet
Overlege Ljiljana Vlatkovic, Avd. for Patologi, Oslo
Universitetssykehus, Radiumhospitalet
Innledning: Binyrer med blødning og cystiske forandringer
kan være diagnostisk utfordrende for patologen. Det kan
være vanskelig å se at lesjonen er oppstått i binyre, samt
å gjenkjenne underliggende prosess, som kan være både
neoplastisk og ikke neoplastisk.
Vi presenterer to kasus fra den daglige diagnostikk, begge med
større retroperitoneal tumor klinisk, som ble fjernet en bloc
med tilgrensende organer. Det var ikke klinisk mistanke om
lesjon i binyre. Det ble tatt ut flere ekstra snitt og utført bred
immunhistokjemisk undersøkelse før man kom frem til endelig
diagnose.

KASUS 1:
Sykehistorie: 40 år gammel kvinne med ett års sykehistorie med
gradvis økende bukomfang og nedsatt energinivå. Etter hvert
dyspné, tidlig metthetsfølelse og obstipasjon. Funn av monstrøs,
tildels cystisk ekspansjon retroperitonealt, som fyller meste av
abdomen ved røntgenologisk undersøkelse. Største diameter 35
cm. Mistanke om cystisk teratom klinisk.
Tumor fjernet en-bloc med venstresidig hemicolon, venstre nyre
og venstre binyre.
Histologiske funn: Det ses en unilokulær pseudocyste som er
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uten epitel-, endotel- eller annen synlig bekledning. I lumen
ses rester av fibrin, blod, samt et eosinofilt, amorft materiale.
Veggen har en noe varierende tykkelse og består av karrikt,
dels hyalinisert, fibrøst, reaktivt bindevev, med tilblandet glatt
muskulatur, kronisk betennelse, fokal kalkavleiring, fersk
blødning og rester etter gammel blødning. Det er fuet rester
av binyrebark i cysteveggen fokalt, noe som er bekreftet ved
immunhistokjemi (positivitet for Melan A, calretinin og Inhibin).
Ved makroskopisk undersøkelse, kan man ved regransking av
preparatet se tegn til at lesjonen utgår ifra binyren, da man ser
at binyrebarken i områder er kontinuerlig med cysteveggen.
Diagnose: Bildet best forenlig med stor, hemoragisk, benign
pseudocyste utgått fra binyren.

KASUS 2:
Sykehistorie: 46 år gammel kvinne med tilfeldig påvist 8 cm
stor retroperitoneal tumor på venstre side. Klinisk mistanke om
retroperitonealt sarkom. Ikke biopsert.
Tumor fjernet en bloc med venstre binyre, distale pancreas, milt
og deler av diafragma.
Histologisk funn: Mikroskopisk sees en velavgrenset tumor
kledd av en tykk, fibrøs kapsel som dels er omgitt av lymfoide
aggregater. Tumor sitter i nær relasjon til binyre og overgangen
mellom disse er kun skilt av fibrøs kapselvegg. Cellene i
tumor har varierende cellekjerner med og uten nukleoli og
cytoplasma er for det meste lyst, dels lyst eosinofilt. Cellene
vokser i strenger og acinære strukturer, minner om zona
granulosa og fasiculata. Lesjonen er cystisk med stor blødning
og sirkulasjonsforstyrrelse sentralt.
Immunhistokjemisk analyse viser flekkvis positivitet for melan
A, Inhibin, SF1, calretinin. Ki67 er lav. SMA, desmin, CD117,
DOG1, GATA3, MDM2, myogenin, myf4, myoD1, synaptofysin og
chromogranin er negative.
Diagnose: Forstørret binyre med sannsynlig binyrebarkadenom
med blødning og cystisk degenerasjon.

Diskusjon:
Forstørrede, cystiske og hemoragiske binyrer kan ha forskjellig
underliggende årsak, både neoplastisk og ikke neoplastisk.
Ved neoplastisk årsak ses da gjerne binyrebarkadenomer
i bunnen. Det er ikke uvanlig med cystisk degenerative
forandringer og blødning i binyrebarkadenomer. Forandringene
kan imidlertid bli så uttalte at man kan overse undeliggende
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adenom. Adrenocortikale adenomer kan lett bli feildiagnostisert
som benigne vaskulær lesjoner og det er viktig med godt
snittuttak for å finne rest av underliggende lesjon som
kan være fokal. Ved funn av et adenom kan vurdering av
malignitetspotentiale etter Weiss kriterier være utfordrende.
Differentialdiagnostisk må man også utelukke andre
binyreneoplasier, inkludert vaskulære neoplasier som
hemangiom eller lymfangiom.
Cystiske lesjoner i binyre er en heterogen gruppe av lesjoner
og kan deles opp i 4 histologiske kategorier: pseudocyste
(39%), endothelial (45%), epitelial (2%) og parasitisk (7%) cyste.
Pseudocyster oppstår som regel i ikke neoplastisk binyrer, men
kan også ses i relasjon til binyrebarkneoplasier som beskrevet
ovenfor. Adrenale pseudocyster er benigne, ikke funksjonelle
lesjoner som mangler epitel eller endotelbekledning.
Patogenesen er uklar, men en underliggende vaskulær årsak
anses som mest sannsynlig. En review delte pseudocyster opp
i tre subgrupper ut i fra histologiske funn: lymfatisk, stor-vene
relaterte forandringer og mikrovaskulær relaterte forandringer,
Konklusjon:
Patologer må være klar over at ved diffus blødning og
degenerative forandringer i binyrer kan binyrebarkadenomer,
men også ikke neoplastiske binyrer få et uvanlig utseende.
Det er først og fremst viktig med godt snittuttak.
Immunhistokjemisk undersøkelse var i våre kasus av begrenset
verdi, man kan hjelpe å identifisere underliggende prosess (som
cystebekledning, binyrebarkrester etc).
Anbefalt litteratur:
Diolombi ML et al. Hum Pathol, 2016.53:63-72 (Diagnostic
dilemmas in enlarged and diffusely hemorrhagic adrenal
glands)
Koperski L et al. Ann Diagn Pathol. 2018.36:5-11 (Non-neoplastic
adrenal pseudocysts: A clinicopathologic study of 44 cases with
potential insights into pathogenesis)
Tumors of the adrenal glands and extraadrenal paraganglia,
Ernest E. Lack, AFIP atlas of tumor pathology (4th series 2007),
chapter 7, Other neoplasms and tumor-like lesions of the
adrenal glands

Correlation between digital and manual determination of MIB-1-proliferative indices in human meningiomas
Duc-Tien Pham1, Ivar Skaland2, Theo L. Winther1, Øyvind
Salvesen3, Sverre H. Torp1,4
Department of Clinical and Molecular Medicine, Faculty of 		
Medicine and Health Sciences, NTNU - Norwegian University
of Science and Technology, Trondheim, Norway
2
Department of Pathology, Stavanger University Hospital,
Stavanger, Norway
3
Department of Public Health and Nursing, Faculty of Medicine
and Health Sciences, NTNU - Norwegian University of Science
and Technology, Trondheim, Norway
4
Department of Pathology, St. Olavs University Hospital,
Trondheim, Norway
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Background:
MIB-1 is a widely used biomarker in surgical pathology
to determine proliferative activity in tumour tissue, and a
proliferative index (PI) is routinely assessed manually. Such
an assessment is influenced by subjectivity and as such can
give rise to poor reproducibility. The use of digital pathology is
expanding, including assessment of immunostainings, and it is
expected that this may cope with such problems.
Method:
MIB-1 PI was manually and digitally assessed in 141 cases
using tissue microarrays (TMAs). Spearman-rank correlation
and Kappa statistics were applied for correlation and agreement
analysis, respectively. Mann-Whitney U was used to compare
different ranges of MIB-1 PIs between groups. Prognostic
properties were assessed with Kaplan-Meier and Cox
regression analysis.
Results:
We found significant high correlation (Spearman rho = 0.832,
p < 0.01) and a moderate agreement (κ coefficient = 0.617,
observed agreement = 80.9%). Both methods found significant
different ranges of MIB-1 PIs between WHO grades (p < 0.05),
however, no prognostic significance was achieved.
Conclusion:
Manual and digital determination of MIB-1 correlated
significantly. Both methods revealed, however, considerable
overlap between malignancy grades, and neither methods
displayed prognostic power.
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Kvaliteten på obduksjonsrapporten.
En gjennomgang av medisinske obduksjoner
i Norge, 2014.
Hanna M. Eng1, Anne J. Skjulsvik2, Rolf Bruun Bie3, G. Cecilie
Alfsen1,4
Akershus Universitetssykehus
St Olavs hospital
3
Sørlandet hospital
4
Universitetet i Oslo
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En av årsakene til nedgangen i antall medisinske obduksjoner
kan være kvalitet. Vi har derfor gjennomgått hver 5. medisinske
obduksjonsrapport på voksne fra alle patologiavdelinger
i Norge og vurdert data mht kvalitet av data for rekvirent
og dødsårsaksregister. Gjennomgangen ble utført av 3 tre
patologer fra like deler av landet og med spesiell interesse for
obduksjonspatologi. I alt 389 obduksjonsrapporter fra 2014 ble
undersøkt.
Kvaliteten varierte betydelig, både med hensyn til svartider,
oppsett av diagnoser, beskrivelse av funn og korrelasjon
til sykehistorie. Det var enighet i prosjektguppen om at
underliggende dødsårsak var angitt korrekt i 74 % og feil
i 11 %. Prosjektgruppen var uenige i 54 rapporter (14
%), som ble underlagt gjennomgang i flere runder før
konsensus. Vurderingen var vanskeligere i rapporter der både
underliggende og medvirkende sykdommer ble påvist, med
uenighet i gruppen på 22 % (42/190 rapporter). Etter konsensus
ble 69 av i alt 389 obduksjonsrapporter vurdert som feil mht
underliggende dødsårsak, altså 18 %.
Undersøkelsen tyder på at en kvalitetsheving av
obduksjonsrapportene i Norge er nødvendig.
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PÅSKEEGG 1
SOFIA TENDEN EGGE
AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS

Diagnose
II: Cervixutskrap: Fragmenter av endometrium med funn
forenlig med florid reaktiv lymfoid hyperplasi i genitalia hos
kvinner.

Påvist LSIL i desember 2015. Positiv for høyrisiko HPV DNA type
16.

Kommentar/vurdering:
Florid reaktiv lymfoid hyperplasi er en inflammatorisk lesjon i
kvinnelige genitalia som vanligvis forekommer i cervix, men kan
også forekomme i uterus (endometrium) og i vulva. Tilstanden
sees hovedsakelig hos kvinner i fertil alder.

Ble gravid høsten 2016. Celleprøver under svangerskap viste
ASC-H, irregulære plateepitelceller med forandringer som kan
gi mistanke om HSIL.

Histologisk er tilstanden karakterisert av et tettpakket lymfoid
infiltrat med store atypiske lymfoide celler, ofte med involvering
av overflaten i form av erosjon, samt

Anbefalt histologisk undersøkelse etter fødsel.

kronisk endometritt. Det skal ikke være tumormasse, dyp
infiltrasjon eller sklerose, slik som oftest sees ved lymfom.

Sykehistorie:
33 år gammel kvinne. Tidligere stort sett frisk.

Kolposkopi gjort ca fire uker etter fødsel, i april 2017, viste en
tydelig markert acetonhvit øy. Lettblødende overgangssone i
hele circumferensen og fortsatt tegn til desidualisering. Tatt
cervixbiopsier i tillegg til cervical abratio.
Makroskopisk undersøkelse:
Glass II, cervix abratio: Rikelig mørkebrunt materiale.
Mikroskopisk undersøkelse:
Det sees rikelig mengde blod og brokker av endometrium. I
endometriet sees flere knuteaktige infiltrater av varierende
størrelse, til dels store. Disse utgjøres av lymfoide celler
med store, noe uregelmessige kjerner med lyst kromatin og
nukleoler. Cellene har sparsomt med cytoplasma. Knutene
har ingen tydelig mantelsone. Enkelte spredte ”tingible body”
makrofager.
Innimellom sees også noen små lymfoide celler, en del
plasmaceller og enkelte nøytrofile granulocytter. Det er ikke sett
sikker infiltrasjon av de store lymfoide cellene i myometriet.
Immunhistokjemiske undersøkelser:
B-cellene:
•
•
•
•
•

Beliggende overveiende i knuter, men også som noen
spredte celler
Positive markører: CD20+, CD79a+, Pax-5+, Bcl-6+
Negative markører: CD10-, Bcl-2-, CD5-, CD23-, CD34-,
MUM1-, TdTCD21 farger nodulære nettverk av follikulære dendrittiske
celler svarende til knutene av B-celler
Nær 100% Ki67 svarende til B-cellene

Molekylærpatologisk undersøkelse:
PCR: Oligoklonal immunoglobulin genrearrangering.
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Ved molekylærpatologisk undersøkelser/PCR, vil man ved en
inflammatorisk lesjon forvente en polyklonal cellepopulasjon,
men i flere tilfeller med florid reaktiv lymfoid hyperplasi kan
PCR vise oligoklonal immunoglobulin genrearrangering.
I vårt kasus var knutene av lymfoide celler i endometriet
dominert av B-celler som var overveiende forstørret, med
nukleoler. Cellene hadde kimsentercelleimmunfenotype og
svært høy Ki67, noe som kunne passe med et diffust storcellet
B-cellelymfom.
Ifølge kliniske opplysninger hadde pasienten imidlertid ingen
symptomer. Vaginal ultralyd viste uterus med normalt utseende,
uten tegn til tumormasser.
CT lymfomprotokoll (collum, thorax, abdomen/bekken)
avdekket kun to 10 mm store lymfeknuter på halsen, ingen
øvrige lymfommanifestasjoner og benmargsbiopsi viste ikke
lymfomaffeksjon.
Pasientens alder taler også for lymfoid hyperplasi. Lymfom
i genitalia kan forkomme i alderen fra 15 til 90 år, men
forekommer hyppigst hos peri- og postmenopausale kvinner.
Funnet ble derfor oppfattet til å passe best med florid reaktiv
lymfoid hyperplasi og ikke med et lymfom.
Kontrollbiopsier og abratio fra november 2018 viste
portioslimhinne uten patologiske forandringer og utskrap fra
endocervix med plateepitelmetaplasi.
Ingen tegn til residiv av lymfoid proliferasjon.
Florid lymfoid hyperplasi kan være vanskelig å skille fra lymfom
ved bruk av immunhistokjemiske- og molekylærpatologiske
undersøkelser. Kliniske og radiologiske funn er svært viktig å ta
med i vurderingen når man skal skille mellom de to tilstandene.

Påskeegg

Kilder
1. Geyer JT et al. Florid reactive lymphoid hyperplasia of the
lower female genital tract. AM J Surgical Patologi
2010;34:161-168.
2. R. Vang et al. Non-Hodgkin´s lymphoma involving the
gynecologic tract. Advances in anatomic pathology, Vol. 8,
No 4. 2001.
3. Diagnostic Pathology: Gynecological. 2nd edition, by Marisa
R. Nucci and Esther Oliva.
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PÅSKEEGG 2
SILJE HANSEN AGA
SYKEHUSET I VESTFOLD
Bakgrunn:
Kvinne i 40-årene plaget med kraftig utflod over lenger tid.
Tidligere vesentlig frisk, ingen medisiner.
Normal cytologi fra 2005-2018.
Pipelle 2017 pga hvitlig utflod: Ikke representativt materiale.
2017: Cervix og corpus utskrap med funn av regelmessig
endocervikalslimhinne og endometrium.
MR 2018: Multiple nabothicyster, forenlig med cystisk
glandulær hyperplasi i øvre del av cervix. MR-bilder sendt til
vurdering ved DNR; angitt antatt benign, men malignitet ikke
sikkert utelukket.
Grunnet vedvarende symptomer hysterektomert med bilateral
salpingektomi i 2018.
Makro:
Uterus måler 8,5 cm i lengde og 5,0 cm mellom tubehjørner.
Portio synes forstørret, måler 4,5 cm horisontalt og 2,5 cm
vertikalt. Ved gjennomskjæring sees et fåtall ovula nabothi,
ellers upåfallende. Videre sees slimhinnen i isthmusområdet
knudrete og misfarget. Ved gjennomskjæring av dette området
sees multiple cyster inn i veggen. I resten av uterus sees
makroskopisk upåfallende endometrium.
Mikro:
I snitt fra øvre del av cervix sees rikelig med kjertler som har
varierende form og hyperplastisk preg. Enkelte av kjertlene
synes å ligge dypt i stroma, og man kan her fokalt få inntrykk
av litt stromareaksjon. Entydig lobulær oppbygning er ikke sett.
Det er ikke sett sikkert polypøst preget slimhinne. Fokalt i
kjertelepitelet sees økt mitotisk aktivitet. Det er ellers ikke sett
fremtredende cytologisk atypi.
Immunhistokjemi:
CK7 diffust positiv mens CEA, CK20, MUC6, p16 og ER delvis
positive.
PR negativ, p53 uttrykk sannsynlig aberrant (mesteparten av
tumorvev negativt).
Diagnose:
Høyt differensiert adenokarsinom, sannsynlig av gastrisk type
(minimal deviation adenokarsinom) i cervix.
Patologisk stadium FIGO 1b, T1bNxMx
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Diskusjon:
Adenokarsinomer deles i flere undergrupper, mucinøse
adenokarsinomer utgjør en av disse. Denne deles videre
i tre undertyper; gastrisk, intestinal og signetringcelle.
Det er kun de svært veldifferensierte av gastrisk type som
kan kalles minimal deviation adenomkarsinom (adenoma
malignum). Dette er en HPV-negativ variant og utgjør kun
1-3% av alle adenokarsinomer i cervix. 85% av øvrige cervikale
adenomkarsinomer er HPV-relaterte.
Minimal deviation adenokarsinom er en vanskelig diagnose å
stille da bildet til forveksling kan ligne normal endocervix. Det
er lite cytologisk atypi og sjelden desmoplasi. Enkelte mitoser
kan noen ganger sees, og kjertlene kan være irregulære
med vekslende form og eventuelt tett beliggenhet. Dersom
kjertlene sees å infiltrere dypt (over 2/3 av stroma) og med
eventuell stromareaksjon, bør man tenke på minimal deviation
adenokarsinom.
Immunhistokjemiske markører for pyloriske
mucinproduserende kjertler MUC6 og HIK1083 er positive. I
tillegg er CK7, CEA positive, og CK20 fokalt positiv. p53 viser
ofte aberrant uttrykk. PAX2, p16, CA125, ER og PR er negative,
og Ki67 er vanligvis lav.
HIK1083 kan også være positiv ved gastrisk metaplasi. ER og
PR er positive i normal cervix. PAX2 er positiv i normal cervix,
men i tillegg ved hyperplasi og rester av mesonefrisk vev. p53
uttrykkes vanligvis som normalt i HPV-positive tumorer, men er
ofte aberrant i HPV-negative. Minimal deviation adenokarsinom
er assosiert med Peutz Jeghers syndrom og mutasjon i STK11
tumorsuppressorgenet, men sporadiske tilfeller forekommer
også.
Cytologi og HPV-screening kan være normal, og
kliniske symptomer begrenset til økt fluor vaginalis og
eventuell spotting, noe som gjør at over 45% av cancere
ved diagnosetidspunkt tilsvarer stadium II eller mer.
Gjennomsnittsalder ved diagnose er 42 år. Minimal
deviation adenokarsinom har dårlig prognose med 30 %
to års overlevelse, og er ofte forbundet med både nær-og
fjernmetastaser.
Til sammenligning kan det sees cytologisk atypi og desmoplasi
i HPV-relatert endocervikalt adenokarsinom. Denne typen
er lokalisert i transformasjonssonen i kaudale cervix, og
forstadiet er ACIS. Rundt 80% av tilfellene er i stadium I
ved diagnosetidspunktet, og HPV-relatert endocervikalt
adenokarsinom metastaserer primært lokalt.
Differensialdiagnoser til minimal deviation adenokarsinom er
lobulær endocervikal glandulær hyperplasi, en tilstand det er
pågående diskusjoner om hvorvidt representerer forstadiet
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til sykdom. Av benigne tilstander kan dype regelmessige
endocervikale kjertler, ovula nabothi, tubar/tuboendometroid
metaplasi, mesonefrisk hyperplasi, tunnelklustere,
endocervikalt adenomyom og pylorisk metaplasi fremstå
lignende.
Maligne differensialdiagnoser er HPV-relatert endocervikalt
adenokarsinom, mucinøst adenokarsinom i endometriet og
endometroid adenokarsinom.
Referanser:
WHO Classification of Tumors of Female Reproductive Organs –
4th edition (2014)
Presentasjon av Dr. R. Soslow – “Endocervical adenocarcinomas
and precursors”
Diagnostic Pathology Gynecological – Nucci, Oliva (2014)
Diagnostic Gynecology and Obstetric Pathology – An atlas and
text – Reichert (2012)
Diagnostic Gynecologic and Obstetric Pathology 3rd edition –
Crum et al. (2018)
Blaustein`s Pathology of the Female Genital Tract 6th edition –
Kurman et al. (2011)
Feifei Guo et al; “Diagnostic challenges in minimal deviation
adenocarcinoma of the cervix: A report of two cases and review
of the literature” – Mol Clin Oncol.2013 Sep; 1(5): 833-838.
Carleton et al; “A detailed immunohistochemical analysis
of a large series of cervical and vaginal gastric-type
adenocarcinomas” – Am J Surg Pathol. 2016 May; 40(5); 636-44.
www.pathologyoutlines.com > Cervix > Minimal deviation
adenocarcinoma.
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PÅSKEEGG 3

Bilder

INGRID ØRBECK VALLEVIK
HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS
Kliniske opplysninger
Mann i 50-årene, tidligere appendektomert og operert for
radiusfraktur hø. side.
Palperes en knute i testikkel. UL viser en liten og
malignitetssuspekt lesjon i hø. testikkel.
Makroskopisk undersøkelse:
Upåfallende testisparenchym. Et lite område med velavgrenset,
lys forandring mot rete testis, største diameter 1,1 cm. Ingen
affeksjon av kapsel.
Mikroskopi:
Mikroskopi viser en velavgrenset tumor i rete testis. Tumor
ligger integrert i rete med stedvis bare et tynt epitel på
overflaten. Omkring og dels i tumor er det cystisk utvidede
hulrom som del av bevart rete testis. Selve tumor er bygd
opp av tubulære strukturer med og uten lumen, lite stroma.
Tumorcellene er sylindriske med rikelig eosinofilt cytoplasma
og kjerner med små nukleoli og lite pleomorfi. Det telles 1
mitose på 20 HPF. Omkringliggende testisvev er upåfallende
og det er ingen tegn til germinalcelleneoplasi in situ eller
germinalcelletumor i undersøkt materiale.
Immunhistokjemi:
Calretinin, Inhibin, Melan-A og Vimentin er kraftig positive.
CKAE1/AE3 er noe positiv.
AFP, CD30, CD117, CD99, CEA, Chromogranin A, Synaptophysin,
EMA, Glypican 3, Oct 3/4, HCG og PLAP er negative.
Diagnose:
Sertoliformt cystadenom.
Kommentar:
Både benigne og maligne tumores i rete testis er sjeldent. Det
er beskrevet til sammen 24 kasus av sertoliformt cystadenom
i litteraturen1, og alle har foreløpig vært benigne i oppfølgning
som hittil er gjort. En antar at tumor utgår fra sertoliceller i
overgangen mot rete testis. Det er lite informasjon vedrørende
oppfølgning i litteraturen, men man anser kirurgisk fjerning og
påfølgende kontroller som adekvat behandling.

28

Referanser:
Paluru S, Ulbright TM, Amin M, Montironi R and Epstein JI, The
Morphologic Spectrum of Sertoliform Cystadenoma of the Rete
Testis: A Series of 15 Cases. The American Journal of Surgical
Pathology. 42(2):141-149, February 2018.
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PÅSKEEGG 4
THOMAS DAHL PEDERSEN / LJILJANA VLATKOVIC
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Sykehistorie:
67 år gammel mann, stort sett tidligere frisk. I forbindelse med
det aktuelle også fått diagnostisert diabetes mellitus type II
og nyrecyster venstre side. Mai 2018: én episode med blodig
vannlatning med koagler og påfølgende økende smerter i
høyre flanke. Innlagt, hvor CT viste en stor tumor i høyre nyre
med innvekst i nyrevene og perirenalt fettvev, samt bilaterale
lungemetastaser. Utført nefrektomi med glandler mellom cava
og aorta ved OUS i juli 2018.
Makroskopsk undersøkelse:
Stor nyre med diameter 17.5 x 12.7 x 9 cm, tumor i øvre og
midtre del av nyren med diameter 11.2 x 12.5 x 8 cm. Dels
pseudokapselkledt og pseudocystisk med faste hvitlige områder
i periferien og sentral nekrose. Infiltrasjon i perirenalt fettvev,
karinfiltrasjon i hilum og suspekt infiltrasjon i binyre. Kort
avstand til reseksjonsflater.
Mikroskopisk undersøkelse:
Tumorvevet viser uttalt sarkomatoid differensiering. I det
spolformede tumorvevet, sees spredte epiteliale tubulære
strukturer som ved et RCC. I øvrige deler av turmor har
cellene et tubulocystisk vekstmønster med enkelte forgrenede
tubuli. Ser et spolformet stroma imellom. Tumor viser
tegn til slimproduksjon. Det sees ingen makrofager eller
psammomalegemer.
Immunhistokjemisk undersøkelse:
Det tubulocystiske tumorvevet var positivt for CK7 og AMACR.
Fokalt positiv for RCC og AE1/AE3. Svært fokalt positiv for PAX8
og GATA3.

høygradige og metastaserer sjelden. I sjeldne tilfeller viser
MTSCC sarkomatoid differensiering, nekroser og en høygradig
morfologi. Dette var tilfellet med vårt case, hvor det også var
fjernmetastaser til lungene. Vi kan skille mellom MTSCC og
PRCC, blant annet ved hjelp av en biomarkør; «VSTM»A»,
denne er som regel overuttrykt ved MTSCC. Primære
sarkomer i nyrene er svært sjeldent, oftere dreier det seg om
et nyrecellekarsinom hvor det er sarkomatoid differensiering.
I dette tilfellet var det ved førstegangs undersøkelse tatt ut
snitt fra overveiende spolformet område, som ble konsultert
sarkomgruppen. Et lite fokus med tubulopapillære strukturer
ble da «glemt», og man stilte en sarkomdiagnose. Etter at
pasienten ble henvist til tverrfaglig sarkommøte, ble biopsien
revurdert. Nye snitt tatt fra forskjellige områder i tumor viste
relativt store områder med tubulopapllært tumorvev med
overgang til sarkomatoid differensiering.
Immunhistokjemisk undersøkelse bekreftet funnene, slik at
biopsisvar ble revurdert og endelig svar avgitt.
Litteratur:
Ren et al. Distinct genomic copy number alterations distinguish
mucinous tubular and spindle cell carcinoma of the kidney
from papillary renal cell carcinoma with overlapping histologic
features. Am J Surg Pathol. 2018;42 (6):767-777.
Udager et al. Mucinous tubular and spindle cell carcinoma: case
report and review of an uncommon renal tumor. AJSP: Reviews
& Reports. 2017;22:297-300
Wang et al. VSTM2A Overexpression is a sensitive and specific
biomarker for mucinous tubular and spindle cell carcinoma
(MTSCC) of the kidney. Am J Surg Pathol. 2018;42(12):1571-1584.

Det sarkomatoide vevet var positivt for SMA, vimentin
Negativ for CD10, Melan A, HMB45, WT-1, actin, STAT6, TFE3,
TLE-1, EMA, ALK, CD117, CD68, CD34.
Svært høy Ki-67.
Diagnose:
Ekstirpert høyre nyre med malign tumor best forenlig med
mucinøst tubulært og spolcellet nyrecellecarcinom (MTSCC)
med utbredt sarkomatoid differensiering
Kommentar:
En av differensialdiagnosene til MTSCC er papillært
nyrecellecarcinom (PRCC) type 1. Disse har en lik immunprofil,
og et svært lignende histologisk bilde. MTSCC har en god
prognose og bedre prognose enn PRCC, de er sjeldent
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PÅSKEEGG 5
BENEDICTE ADAMS
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Sykehistorie:
En 39 år gammel mann innlegges med akutt innsettende
svimmelhet, kvalme og oppkast, falltendens mot høyre,
synsforstyrrelser og prikking i tungen. Han hadde et liknende
anfall for få dager siden med 10 min varighet og beskriver i
tillegg noe likende ca. 1,5 år tilbake i tid.

Mikroskopisk undersøkelse:
Mikroskopisk sees hjertemuskel med en meget celletett tumor
bestående av store, pleomorfe, cytoplasma-rike tumorceller
med bisarre kjerner, store nukleoli og cytoplasmatiske
inklusjoner i kjernene. Det er få sikre mitoser. Tumor viser en
meget uttalt infiltrasjon av betennelsesceller.

Klinisk undersøkelse/behandling:
TIA betingede anfall. Finner tumor i venstre atrium, 37 mm.
Ekstirpasjon av tumor med ”myxom-liknende utseende”
Makroskopisk undersøkelse:
Et glass med to atrieresektater.
I det største resektatet sees tumorsuspekt lesjon med
største diameter 37 mm. Resektatet måler 5,5x4,7x3,3cm.
Reseksjonsrendene tusjes svart. Tumor vokser hovedsakelig
eksofytisk inn mot lumen, men vokser også inn gjennom
atrievegg og inn i fettvev utenpå. Makroskopisk minste
avstand til reseksjonsrand er 2 mm. Det andre resektatet er
3,5x3x0,7cm og er uten tumorsuspekte lesjoner.
Snittuttak:
1-3: Representative snitt fra tumor med relasjon til
reseksjonsrender.
4: Snitt fra det mindre resektatet uten makroskopisk tumor
Rest.
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Immunhistokjemisk undersøkelse er vanskelig å tolke pga stor
inflammatorisk komponent. Tumorcellene viser amplifikasjon av
MDM2. Antatte tumorceller er positive for AE1/AE3, EMA, alfa1-antirtypsin, fokalt for Actin, SMA og CD30. De er sannsynlig
fokalt positiv for CD68. Uspesifikk positivitet på grunn av
cytoplasma mengden. Negativ for Desmin, HMB45, Ki-67, Melan
A, Myogenin, S-100, SOX-10, CD99, CD34, ALK-lunge, CD31 og
Calretinin.
Immunfluorescens viser meget rikelig med plasmaceller med
relativ sterk overvekt av kappa-holdige celler. Det er få IgG-4
holdige plasmaceller.
MDM2
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Diagnose:
Resektat fra hjertet (hø. aurikkel og bakre vegg) med intimalt
sarkom.
Tumordiameter 37 mm.
Avstand til reseksjonsrand: 1 mm.
Intimale sarkom:
Udifferensiert pleomorft sarkom som oppstår fra intima i store
blodkar, vanligst i pulmonal arterien eller torakale del av aorta.
Gjennomsnittsalder ved diagnose er 66 år (noe lavere ved
pulmonale- og høyre ved torakal-aortiske sarkom).
Symptomer fra obstruksjon/embolisering og kompresjon.
Direkte innvekst i lunge eller metastase til lunge er vanlig
(40%).
20% får spredning til andre organer som lymfeknuter, nyrer,
hjerne, hud.
Dårlig prognose.
Behandling med kirurgi med frie reseksjonsrender.
MDM2 (Mouse double minute 2 homolog):
Proto-oncogene.
Lokalisert 12q15.
Supressor av p53 og E3 ubiquitin ligase.
Over-ekspresjon eller amplifikasjon er identifisert i enkelte
cancere (ie Atypical lipomatous tumor/well differentiated
liposarcoma, De-differentiated liposarcoma, Intimal sacoma og
low grade osteosarcoma.
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PÅSKEEGG 6
JUSTINA M. IVERSEN /GITTA TUROWSKI
SYKEHUSET I VESTFOLD/ OUS ULLEVÅL
Ikke alle hull i navlesnor er kar
Justina M. Iversen, MD Patologiavdeling, SiV Tønsberg
Gitta Turowski, MD, PhD, OUS-Ullevål, Avdeling for Patologi,
Perinatal- og placentapatologi
Sykehistorie:
38 år gammel mor G1P0, aktuelt gravid i svangerskapsuke
41+1. Hun ble fulgt opp grunnet SUA, indusert grunnet
patologisk CTG. Barnets vekt 3130g, APGAR 7-10-10.
Fig. 2: Navlesnorfestet med prominente kar.

Makrokopisk placentaundersøkelse:

Gestasjonsuke 41+1

Funn

P10

P50

P90

Nettovekt i g

362

415

515

650

Basalflate i cm2

177

200

266

314

Parenkymtykkelse i cm

2,5

Navlesnor festet

marginalt

Navlesnors lengde i cm

23

59,6+/-12,6

Navlesnors diameter i 0,8
cm
Navlesnorcoiling

2-3 tvinninger /10 cm mot venstre

Kommentar

SUA

Mikroskopisk beskrivelse:
Navlesnor med 2 kar, chorioamnion upåfallende for
inflammasjon.
Fokalt i Whartons’ Jelly en liten struktur med et lumen, kledd
av epitel med begerceller. Chorionalt bindevev med dilaterte
sentrale navlesnorgren. Subchorional blodstuvning. Parenkym
med stammetotter, mellomtotter og endetotter med kollaberte
føtale kar, ikke sett vaskulosyncytiale membraner. Trofoblast
med økt kjernekondensasjon. Intervillosum trang, flere
deciduacyster. Decidua med fokal akutt blødning og innblødning
intervilløst.

Prominente kar på chorionplaten
Fast og lyst parenkym i festeregionen3x2,5x4 cm
Kronisk infarkt 0,5x0,5x0,2 cm
Tab. 1: Makroskopiske funn i placenta.

Fig. 3: Gangstruktur i navlesnoren kledd av enterisk epitel med
begercellepreg.
Fig. 1: Formalinfiksert placenta med navlesnorfestet og
forgrening med prominente kar.
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Bakgrunn:
Sjeldne ganger finner man gangstrukturer i Whartons’ Jelly av
navlesnoren, som kan være rester av både allantois og ductus
omphalomesentericus [1,2].

Referanser:
Kraus et al. AFIP Placental Pathology; 2004 ISBN:1-881041-89-1

Allantois danner en pose, hvor giftige metabolske endestoffer
(ammoniakk, urea og urinsyre) fra embryo kan elimineres, uten
at de kommer i kontakt med amnion og selve embryo. Allantois
dukt er kledd av urotelaktige celler og forbinder den primitive
urinblæren hos embryo med allantoisposen. Første 3 måneder
er allantois nødvending, men etter at placenta utvikler seg
videre, så overtar denne funksjonen til allantois og allantois
dukt trenges ikke lenger. Denne forsvinner hos de fleste, men
av og til finner man rester av denne i navlesnor hos tredje
trimester eller terminbabyer, og den er typisk lokalisert mellom
arteriene.

Tamilselvan K. et al. Persistent Umbilical Discharge from an
Omphalomesenteric Duct Cyst Containing Gastric Mucosa; Case
Reports in Pediatrics,Volume 2012, Article ID 482185

Sadler T.W. Langmans Embryologi; 2001 ISBN: 87-16-12330-1

Bhandari T. et al. A rare case report of patent vitellointestinal
duct causing bowel obstruction in an adult. Int J Surg Case Rep.
2017; 39: 231–234. doi: 10.1016/j.ijscr.2017.08.037

Omphalomesenterisk dukt
(latinsk: ductus omphalomesentericus eller ductus vitellinus)
forbinder plommesekken og den primitive tarmen til embryo.
Blod fra embryo går gjennom tett nettverk av kapillærer i
plommesekken, og denne har meget viktig rolle i embryonal
sirkulasjon, ernæring og blodlegemedannelse. Primitiv
posestruktur, som blir videre til plommesekken, dannes først
veldig tidlig (allerede første uke etter befruktningen), og den
utvikler seg videre til plommesekken og forbindelse mellom
denne og embryonal tarm, nemlig omphalomesenterisk
dukt, formeres først i 4. uke. Vanligvis forsvinner denne
relativt fort, rundt 9. uke, fordi placenta overtar funksjonen til
plommesekken, som selv degenererer til en liten reststruktur
mellom amnion og chorion. Imidlertid kan man finne synlige
rest av omphalomesenterisk dukt i navlesnor noen ganger.
Den er vanligvis lokalisert et sted mellom arteriene og venen;
den er kledd av sylinderepitel, til og med begerceller, og det
sees tynt lag med glatt muskulatur rundt denne. I tillegg kan
man se vitteline kar, typisk to av dem, og som viser entydig
endotelbekledning og tynn vegg. Litteratur beskriver også
persisterende omphalomesenterisk dukt som kan forårsake
Meckels divertikkel, mekoniumlekasje fra navlesnor eller
tarmprotrusjon inn i navlesnor, og dette kan føre til avklemming
eller avskjæring deler av tarmen etter fødsel [3]. Det er
beskrevet enkelte kasus med assosiasjon mellom tarmatresi og
persisterende omphalomesenterisk dukt [1,4].
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PÅSKEEGG 7
PAVLA SUSTOVA
ST. OLAVS HOSPITAL
Aktuelt:
Mann født 1967, tidligere stort sett frisk. Røyker. Ingen allergier.
Klinikk: Han har i noen måneder merket en kul under haka ved
barbering. Ved klinisk undersøkelse palpert en fast elastisk
druestor tumor under haka, mobil, indolent. Henvist til ØNH ved
St. Olavs Hospital.
Ved ØNH poliklinisk undersøkelse (den 8.8.18) så man ingenting
spesialt ved inspeksjon av nese, munn og svelg, bortsett svært
dårlig tannstatus. Man palperte en liten tumor i midtlinjen høyt
på halsen.
Ultralyd hals viste reaktiv lymfadenopati bilateralt. Selve tumor
funnet i underhud an mot muskulaturen. Det ble mistenkt
median halscyste. Det bel tatt finnålsaspirat fra tumor som viste
flak av epiteliale celler uten overbevisende atypi.
MR hals viste mellom musculus digastricus og platysma en
avgrenset tumor på 19 x 15 x 15 mm med små cystiske områder
kombinert med mere solide områder som ladet kontrast. Ingen
forstørrede lymfeknuter på halsen.
Tatt grovnålsbiopsi besvart som deler av klarcellet,
glykogenhodig tumor, usikker benign/malign og anbefalt
fjerning av hele tumor for endelig diagnose.
Behandling:
Ekstirpasjon av tumor i lokalanestesi den 22.11.2018.
Makroskopisk funn:
Ovalformet kapselkledd vevsbit med glatt overflate, mål 20 x 15
x 15 mm. Snittflaten er dels hvitlig homogen med enkelte cyster
med varierende størrelse og gelatinøst gjennomsiktig innhold.
Mikroskopisk undersøkelse:
Ved histologisk undersøkelse sees snitt fra en lymfeknute
inntatt av en velavgrenset tumor omgitt av tynn, fibrøst kapsel.
Lymfoid vev er bevart kun som liten brem rundt tumor. Tumor
er solid, lobulert med store cystiske hulrom fylt av homogent
eosinofilt materiale. Cystene er kledd med enradet, avflatet
epitel med avrunde kjerner med finfordelt kromatin og liten,
men tydelig nukleol og moderat mengde eosinofilt cytoplasma.
Øvrige tumor er bygget opp av to celletyper. Det sees celler med
klart cytoplasma og små, hyperkromate kjerner som ligger
perifert, samt celler med eosinofilt cytoplasma og små, avrunde
kjerner med tydelig nukleol. Det sees noen få mitoser. Det sees
ingen nekroser eller uttalt cytologisk atypi.
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Immunhistokjemi og spesialfarging:
Cystenes epitelbekledning: Positiv for EMA, CK20, CEA, CK5/6.
Negativ for p40.
Tumorcellene: Positive for CK (ae1/ae3), p40, CK5/6, p63,
varierende for CK7.
Negative for CEA, GFAP, S100, MelanA, HMB45, SMA,
DOG1, GCDFP-15, Calretinin, Thyreoglobulin, TTF-1,
NapsinA, Calcitonin, PAX8, CD10, PSA, CK20, Synaptophysin,
Chromogranin, CD56, Oct3-4.
Proliferasjonsmarkør Mib1 positiv i ca. 10% av tumorcellene i
hotspot områder.
Det sees PAS positive, diastase sensitive granula
intracytoplasmatisk. Alcian blue viser kun noen få positive celler
nær cystiske lumen.
Fluorescens in situ hybridisering (FISH):
MAML2 rearrangering påvist.
EWSR1 rearrangering ikke påvist.
Diagnose:
Ekstirpert lymfeknute med metastase fra høyt differensiert,
delvis cystisk og klarcellet neoplasi.
Differensialdiagnoser:
•
•
•
•
•

Metastaser fra andre organer: klarcellet nyrecellekarsinom,
thyreoideakarsinom
Metastase fra hudtumores: klarcellet plateepitelkarsinom,
klarcellet basalcellekarsinom
Metastase fra andre hudadnekssvulster: Hidradenokarsinom, Porokarsinom, Sebaceøst karsinom
Metastase fra spyttkjerteltumorer: Hyaliniserende klarcellet
karsinom, Klarcellet variant av onkocytær karsinom
Metastase fra odontogene tumores

Diskusjon:
Hidroadenom er benign svettkjertleltumor som oftest oppstår
i hode og hals regionen hos middelaldrende eller eldre.
Histogenese av denne tumoren er usikker, men klarcellede
varianter ansees å være av apokrin opprinnelse (1).
Tumor vokser som en solid eller cystisk, velavgrenset knute i
dermis og kan bli opptil 2-3 cm stor (2). Det er påvist at ca. 50%
av hidroadenomer har t(11; 19). Denne translokasjon fører til
CRTC1-MAML2 genfusjon som ser ut til å være spesielt utbredt i
svulster med klarcelled morfologi (1, 3).
Hidroadenomer er benigne svulster, men i noen tilfeller kan
presentere seg med lymfatisk invasjon eller som metastase
i en regional lymfeknute. Dette medbringer ingen forverring
av prognosen og man har derfor foreslått å kalle disse for
«benigne metastaser». Flere oppfølgingsstudier er nødvendig
for å kunne bekrefte dette (4, 5, 6).
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PÅSKEEGG 8
ANTON BAYSA/ GITTA TUROWSKI
OUS ULLEVÅL
Bakgrunn:
Navlesnor sikrer blodtilførsel mellom placenta og foster.
Patologisk lang navlesnor, økt eller nedsatt tvinning (hypoeller hypercoiling), striktur og knutedannelse med og uten
trombedannelse kan ses ved ulike forandringer perifert i placenta.
Slike forandringer kan forårsake intrauterint føtal død og føtal
vekstrestriksjon. Ekte knuter og strikturer i navlesnor kan føre til
sirkulasjonsforstyrrelser i placenta og kliniske komplikasjoner,
avhengig av om knuten er strammet eller løs, ischemisk tid og
barnets hjertefunksjon. Etiologien derimot til navlesnorcoiling er
kontroversiell diskutert i litteraturen. I presentasjonen skal vi gå
gjennom teorier som kan forklare patofysiologiske mekanismer
bak navlesnorcoiling og tilsvarende kliniske risikoprofiler.
Vi presenterer tre kasus som skal illustrere relasjon mellom
navlesnorpatologi og forandringer i placenta.
Sykehistorie:
Tre kvinner, 30, 36 og 37 år gamle, gravide i gestasjonsuker
41+4, 40+1 og 35. Kvinne nr 1 fødte et levende barn, komplisert
med føtal distress. Savngerskapet til kvinner nr. 2 og nr. 3 endte
i intrauterin fosterdød. Placentaene ble sendt til histologisk
undersøkelse.
Makroskopiske funn:
Placenta nr. 1: Vekstretardert. 48 cm lang navlesnor med
hypercoiling og en ekte knute, tre kar, misfargete hinner.
Placenta nr. 2: 59 cm lang navlesnor, mørk misfarget,
hypercoilet med en striktur, tre kar. Parenchymsnittflaten
viste skjoldet lyse og mørke områder. Placenta 3: 86 cm lang
hypocoilet navlesnor med en stram knute i midten. Navlesnoren
mørkt misfarget mellom placenta og knuten. For øvrig
makroskopisk upåfallende.
Mikroskopisk undersøkelse:
Placenta nr. 1: Maternell vaskulær malperfusjon med
mellomtottemangel. Placenta nr. 2: Global føtal vaskulær
malperfusjon samt fokal striktur og okkluderte kar i navlesnor.
Placenta nr. 3: Nedsatt placentamodning med manglende
vaskulosyncytiale membraner.
Diagnose:
Placenta nr. 1: Vekstretardert placenta med maternell vaskulær
malperfusjon. Hypercoilet navlesnor med ekte knute. Placenta
nr. 2: Placenta med global føtal vaskulær malperfusjon.
Hypercoilet navlesnor med fokal striktur og okkluderte kar.
Placenta nr. 3: Placenta med nedsatt modning. Overlang
hypocoilet navlesnor (86 cm) med stram knute.

36

Diskusjon:
Navlesnor med og uten knute, med både hypercoiling
og hypocoiling, kan ses assosiert med varierende
placentaforandringer og ulik utkomst for barnet.
Klinisk blir navlesnorknuter eller strangulasjon ofte ikke ansett
som dødsårsak, hvorfor det er viktig å korrelere navlesnorfunn
med placenta morfologi. Som forklarende for føtal hypoksi
eller/og FGR og IUFD må føtal vaskulopati, trombedannelse,
modningsforstyrrelse og maternell vaskulær malperfusjon,
samt reservekapasitet i placenta som forårsakende faktorer
diskuteres.
Bildet til påskenøtt
Se neste side
Korreler makroskopiske forandringer med mikroskopisk funn
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Pressman E, Cooper EM, O’Brien KO.Pediatr Dev Pathol. 2018
Nov-Dec;21(6):537-547. doi: 10.1177/1093526618770318. Epub
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Clinical and pathological umbilical cord abnormalities in
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LC, Faber R, Stepan H, Simon E, Robel R, Wittekind C.Pediatr
Dev Pathol. 2006 Jan-Feb;9(1):20-4. Epub 2006 Apr 4.
Umbilical cord coiling: clinical outcomes in an unselected
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10.1007/s00428-013-1513-2. Epub 2013 Nov 21. Review.
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PÅSKEEGG 9
WALID ALY
NORDLANDSSYKEHUSET
Mantle cell lymphoma with a mantle zone growth pattern. A
case report.
Walid Aly (1), Maja Nenadovic (1), Khalid Al-Shibli(1) and Lars
Helgeland(2)
1. Department of Pathology, NordlandCounty Hospital, Bodø,
Norway,
2. Department of Pathology, HaukelandUniversity Hospital,
Bergen, Norway
Background&Objective
Mantle cell lymphoma with a mantle zone growth pattern
(MCL-MZGP) is an uncommon subtype of B-cell lymphoma
characterized by cyclin D1 positiv malignant lymphoid cells
expanding the mantle zone and infiltrating the germinal centers
they surround.
Case History and Method
A 70-year old male presented with an elevated PSA (>360)
and enlargement of peripheral lymph nodes. The patient was
investigated for prostatic malignancy, but MRI and core needle
biopsy of prostate were normal. Inguinal and pelvic lymph
nodes were excised for histopathological examination. H&E
and immunohistochemical stains were performed on formalinfixed and paraffin-embedded tissue sections. PCR analysis for
clonality was performed according to the BIOMED-2 protocol.
FISH analysis for t(11;14) translocation was performed using
Vysis break-apart probes targeting the CCND1 locus.
Findings
Microscopy of the inguinal lymph nodes revealed metastasis
from prostatic adenocarcinoma. However, the pelvic
lymph node architecture was partially effaced by crowded
lymphoid follicles with expanded and confluent mantle
zones, first suggesting lymphoid hyperplasia. However,
immunohistochemical stainings demonstrated that these areas
were infiltrated by malignant lymphoid cells positive for CD20,
BCL2, cyclin D1 and SOX11.
Molecular analyses showed monoclonal rearrangement of Ig
heavy chain genes and t(11;14) translocation.
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Conclusion
We described an incidental finding of MCL-MZGP by
immunohistochemical and molecular analyses in patient who
was examined for prostatic malignancy.
Morphological evaluation of H&E stained sections was not
immediately suspicious for lymphoma. Our case highlights the
importance of immunohistochemical staining for cyclin D1 in
the investigation of unexplained lymphoid hyperplasia in older
patients.

Notater
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