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Gastro-faggruppen: 



 Si litt om: 

• Besvarelse av kolorectalcancere 

  - circumferent reseksjonsrand 

  - tumorknuter (Tumor Deposits – TD) i fettvevet 

  - TNM 7.ed. – forskjeller fra tidligere utgave 

• Forslag til diagnoseformulering ved Barrett´s øsofagus 

• Cøliki: Grense for antall intraepiteliale lymfocytter 

• Førstegangsdiagnose av dysplasi – bør den 

undertegnes av to spesialister? 



TNM – 8. utgave 

TNM 7 

  2010 



 Colorectalt carcinom: 

Viktige prognostiske faktorer: 

• Utbredelse av sykdom (tumorstadium) 

• Status vedr. reseksjonskanter 

• Stadium-uavhengige faktorer: 

 - Tumor grad og type 

   - Vaskulær invasjon 

  - Perinevral invasjon 

  - Tumor-invasjonsfront 

  - Lymfoid respons hos verten 

  - Tumor-trekk som kan indikere mikrosatellitt- 

instabilitet 

 



pT: 

• pTis: carcinoma in situ, intraepitelialt, begrenset til 

sbmucosa av muscularis mucosae 

 

• pT1: tumor vokser gjennom muscularis mucosae og 

ned i submucosa 

 

• pT2: tumorvevet invaderer muscularis propria 

 

• pT3: tumor invaderer gjennom muscularis propria og 

ut i subserosa eller i ikke-peritonealisert perikolisk 

eller perirectalt fettvev 



• T4-lesjoner underdelt i 

  -  T4a: tumor penetrerer gjennom overflaten 

  av viscerale peritoneum 

  -  T4b: tumor invaderer direkte inn i eller er 

   adherent til andre organer / strukturer 

• MX fjernet 

• M1 underdelt i:  M1a for ett metastatisk organ 

    M 1b for multiple steder 

• V1 - mikroskopisk påvist tumorvev i vene 

• V2 - makroskopisk påvist tumorvev i vene 



pT4a 



 Serosa-gjennombrudd (pT4a):  

 Tre histologiske vekstmønstre: 

•  Frie tumorceller på serosaflaten 

• Tumorvev tilstede på overflaten med serosa-

reaksjon 

• Tumorvev som ligger innenfor 1 mm avstand 

til serosa med serosa-reaksjon: 

   - mesotel-hyperplasi 

   - fibroinflammatorisk respons 

   - fibrin på serosa  







 

TNM 7 i kolorectalcancer (i forh. til TNM 6): 

 

• Underdeling av N1:  

  -  N1a: metastase til 1 lymfeknute 

  -  N1b: metastaser til 2-3 lymfeknuter 

• Underdeling av N2: 

  -  N2a: metastaser til 4-6 lymfeknuter 

  -  N2b: metastaser til 7 el flere lymfeknuter 

 

• ”Satellite tumor deposits” (TD): T1- T2-svulster som ikke har 

lymfeknutemetastaser, men har TD, skal klassifiseres som 

N1c 

 

 

 

 

 







• Cirkumferent reseksjonsrand / radiær / i krøs 

  

  Begrepet ”circumferent reseksjonsrand” er veletablert i 

rectumcancere (Ca. 1990: ny måte å beskjære rectum-

cancer på (Heald, Quirke) 

 

 Kan begrepet ”circumferent reseksjonsrand” misforstås 

i kolon??  

   

Kreftregisteret:  

  Rectumcancer: Avstand fra tumor til CRC oppgitt i ca. 

98 % av preparatene  

 Koloncancer: Bare oppgitt i ca. 70 % av koloncancere 



CRC : Skal man heller si ”radiær” / ”mesenteriell 

reseksjonsrand? 

 

- varierer i tarmens forløp  

- tarmen er dels kledd av serosa og ligger intra-  

peritonealt (cøkum, transversum, descendens, 

sigmoideum, øvre 1/3 av rectum) med varierende 

lengde av krøs  

- ligger dels retroperitonealt mot bekkenvegg 

(ascendens, ve. flexur, nedre 2/3 av rectum) 





Tumor-knuter (TD): 

• Er prognostisk viktige og telles 

• Dersom man synes den ser ut som tumorvev som har 

helt overvokst en lymfeknute, så regnes den i gruppen 

N1a, N1b, N2a eller 2b 

• N1c dersom alle andre lymfeknuter er negative 

• Trekk som indikerer lymfeknute: 

   - rund form 

   - perifer rad av lymfocytter 

   - kapsel 

   - perifer rad av lymfefollikler 

   - subkapsulær sinus 

 

 



 Tumor Deposits 

• Kan være ”diskontinuerlig” spredning av 

hovedtumor 

• Invasjon av kar / vene og deretter spredning 

av tumor som brer seg i omgivende vev lenger 

perifert 

• Perinevral infiltrasjon 

 

Skjære dypere, evt. gjøre immunhistokjemi  

(endotel- /muskel-markører 



Vene-invasjon 





Perinevral infiltrasjon 





Perinevral infiltrasjon 



Barrett’s øsofagus: 

• Klinisk diagnose – sees ved gastroskopi 

• Uenighet mellom engelsk og amerikanske 

fagmiljøer om man må se intestinal metaplasi 

for å stille diagnosen histologisk 

 

• Beskrivende diagnose, eks. 

• Sylinderepitelkledd slimhinne (fra distale 

øsofagus) med kronisk aktiv betennelse og 

intestinal metaplasi (evt. forenlig med Barrett´s 

øsofagus) 

 

 



Cøliaki: 

• Bruker 25 intraepiteliale lymfocytter pr. 100 

epitelceller som normal-grense 

 

• Teller vanligvis i rutinefarget snitt, men 

immunhistokjemi kan noen ganger hjelpe 



Første gangs dysplasi-diagnose: 

• Signeres av to spesialister i patologi? 

• Ikke være redd for å bruke diagnosen usikker 

dysplasi, og be om nye biopsier etter evt 

betennelsesdempende behandling 

 

• Hvordan besvarer vi første gangs maligne 

diagnoser?? 



Anbefalt litteratur: 

• Histopathology,Jan 2015, Volum 66, 1-160 

Annual review issue: Intestinal Pathology 

Editors: Neil A. Shepherd and Gregory Y Lauwers 

 

– Update on infectious enterocolitides and the diseases that they 

mimic 

– Iatrogenic pathology of the intestines 

– The biopsy pathology of non-coeliac enteropathy 

– Current issues in inflammatory bowel disease neoplasia 

– Colorectal serrated pathway cancers and precursore 

– The pathology of bowel cancer screening 

– Polypoid stromal lesions of the intestines 

– Current concepts of colorectal cancer resection pathology 

– Recent advances in intestinal lymphomas 






