Årsmøte 2014
Oslo, 27. - 28. mars
O - 27688
Arrangør: Avdeling for patologi
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Velkommen til årsmøtet 2014!

Dette er et eksperiment: Vi skjermer lørdagen og samles for første gang på hverdager. I
skrivende stund er vi rundt 80 deltagere, noe vi tolker som et tegn på at eksperimentet ikke er
helt mislykket.
Første delen av programmet er avsatt til faglig oppdatering, med bidrag fra faggruppene.
Deretter følger den politiske delen av årsmøtet, påskenøtter og forskningsbidrag fra
medlemmene, med foredrag og postere. Til slutt kåres vinnerne av forskningsprisen, beste
påskenøtt og poster. Priskomiteen i år er Karsten Gravdal fra Haukeland, Sonja E. Steigen fra
Tromsø og Torill Sauer fra Ahus.
Vi håper dere får rikelig av både faglig og sosialt påfyll! Snakk også med de du ikke vet
hvem er! Studér posterne! Og besøk utstillerne!
Selv om møtestedet er Thon Hotell Vika Atrium ved Aker brygge i Oslo, er kurskomitéen
plassert i Akershus. Et riktig godt møte ønskes dere av Ying Chen, Lars Gustav Lyckander,
Sverre Andreas Dahl og G. Cecilie Alfsen.

4

Program
Torsdag 27. mars: Møtestart kl. 10.00
10.00 – 10.05: Velkommen
Aktuelt faglig nytt fra faggruppene. 15 min + 5 min.
10.05 – 10.25, 20 min: Faggruppe Lunge og ØNH-patologi: Lars Helgeland.
10.25 – 10.45, 20 min: Faggruppe Mammapatologi: Elin Mortensen
10.45 - 11.05, 20 min: Faggruppe Hudpatologi: Trine Brevig: Basalcellekarsinomer,
håndtering og diagnostikk
11.05 – 11.15: presentasjon av postere (ved ordstyrer)
11.15 – 11.30: presentasjon av utstillere
11.30 – 12.30: Lunsj
Aktuelt faglig nytt fra faggruppene. 15 min + 5 min.
12.30-12.50, 20 min: Faggruppe Gastrointestinal patologi: Tor Jac Eide
12.50 -13.10, 20 min: Faggruppe Ben og bløtvevspatologi: Bodil Bjerkehagen
13.10 – 13.30, 20 min: Faggruppe Gynekologisk patologi: Ben Davidson
13.30 – 13.50: 20 min: Faggruppe Ikke-neoplastisk nyrepatologi: Sabine Leh
13.50 - 14.30: Pause med postere , kaffe og utstilling
14.30 – 18.00: Årsmøte i DNP, med valg
19.00: Festmiddag. Restaurant Louise, Aker brygge (særskilt påmelding nødvendig)

Fredag 28. mars: Møtestart kl. 09.00
09.00 – 10.00: Snittseminar, 7 + 3 min:
1. Lea Dordi, SUS
2. Matthias Lammert, OUS
3. Guro Horni, Ous
4. Arjan van der Stoep, Lillehammer
5. Tina Syvertsen Overrein, St. Olavs
6. Hilde Gjelberg, Haukeland
10 - 10.20: kaffepause
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10.20 – 10.50: Snittseminar fortsetter
7. Melinda Raki, OUS
8. Sverre A Dahl, Ahus
9. Irene Langmyhr, Sykehuset i Vestfold
11.00 – 11.30: Frie foredrag, 10 + 5 min
11.00 – 11.15: Patologi, undervisning og medisinstudiet. Ivar Nordrum, Professor og
Overlege, St.Olavs Hospital
11.15 – 11.30: En liten vitenskapsteoretisk betraktning om sykdom, diagnoser og
diagnoseformulering. Harald Aarset, Avdelingsoverlege, St. Olavs Hospital
11.30 – 12.30: Lunsj
12.30 – 15.00: Faglige foredrag, 10 + 5 min
12.30 - 12.45 Prevalence and clinical significance of BRAF V600E mutation in multiple
myeloma. Even Holth Rustad, Håkon Hov, Hong Yan Dai, Karin F. Wader, Kristine Misund,
Harald Aarset, Anders Sundan, Anders Waage.
12.45 – 13.00: Correlation between cytological and histological diagnoses of thyroid nodules
by using the Bethesda system; - 2 years experience from Akershus University Hospital.
Y. Chen, T. Sauer, U. Westerhagen, K. F.Aas, P. Blom.
13.00 – 13.15: Stem cell marker-positive stellate cells and mast cells are reduced in benignappearing bladder tissue in patients with urothelial carcinoma. Bjørn Isfoss.
13. 15 – 13.35 Kaffepause, postere
13.35 - 13.50: Recurrent Respiratory Papillomatosis: Prevalence of Papillomavirus Genotypes
and Risk of High-Grade Laryngeal Neoplasia. Turid Omland, Kathrine A. Lie, Harriet Akre,
Lars Erik Sandlie, Peter Jebsen, Leiv Sandvik, Dag Andre Nymoen, Davit Bzhalava, Joakim
Dillner and Kjell Brøndbo.
13.50 – 14.05: Does GEWF solution improve lymph node harvest in colorectal cancer
specimens with and without neoadjuvant therapy? Børretzen Astrid, Pfeffer Frank, Leh
Sabine Børretzen Astrid, Pfeffer Frank, Leh Sabine.
14.05 -14.20: Validation of primary digital diagnostics in pathology. Aleksandar Vodovnik.
14.20 – 14.35: HPV mRNA is more specific than HPV DNA in triage of women with minor
cervical lesions. Sørbye SW1, Fismen S1, Gutteberg T2,3, Mortensen ES1,3, Skjeldestad FE4
14.35 – 15.00 Avslutning, med påskeegg, posterpris og forskningspris.
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Aktuelt faglig nytt fra faggruppene
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Faggruppe Lunge og ØNH-patologi: Lars Helgeland, Haukeland universitetssykehus.
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Faggruppe Ben og bløtvevspatologi: Bodil Bjerkehagen, Oslo universitetssykehus
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Faggruppe Hudpatologi: Trine Brevig, Avd. for patologi, Rikshospitalet, Oslo
universitetssykehus.
Basalcellekarsinom- ulv i fåreklær
Hovedbudskap: Ikke undervurder basalcellekarsinomer fordi det er ”benign” kreft.
Generelt BCC utgjør ca. 75 % av hudkreft. Det er forventet 50 % økning av diagnostikk og
behandling mot 2030. Majoriteten av BCC er lette å behandle og prognosen er god når tumor
oppdages i tide og blir adekvat behandlet, men tumor er også lett å undervurdere og en del
pasienter får residiv, ikke bare en gang, men flere. Tumor har svært lavt
metastaseringspotensiale, men ubehandlet eller ikke optimalt behandlet, kan tumor gjøre
betydelig lokal skade med høy morbiditet for residivpasientene. Manglende tumorkontroll kan
føre til død.
I tillegg til å subklassifisere basalcellekarsinomer, er det viktig å få avklart om tumor er i
lavrisiko- eller høyrisikogruppen, slik at man får skilt ut dem som kan bli en utfordring og
som krever spesiell oppfølging av alle i behandlingskjeden. De fleste BCC er i lavrisikogruppen og er lette å behandle.
Følgende BCC er definert som høyrisikotype:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ansikt, H-sonen spesielt
Uklar avgrensning
Rask vekst
Aggressiv subtype- infiltrerende/skleroserende/morfeatype
Residiv eller ufullstendig fjernet tumor
Perinevral vekst
Tumorutvikling i bestrålte områder
Immunsupprimerte

Behandling Valg av behandling bestemmes av tumor mht. subtype, tumortykkelse, størrelse
og om det er primærtumor eller residiv, lokalisasjon, pasienten mht. alder, komorbiditet og
ønsker fra pasienten selv. Uansett hva slags type behandling som velges, må kliniker vite hva
man behandler og biopsi må tas ved tvil.
Det finnes mange måter å behandle BCC på, men her omtales bare dem som gjøres i
samarbeid med patologer: kirurgi, åpen kirurgi og Mohs` kirurgi.
1. Kirurgi
Mål: Fjerne tumor
Metoden brukes når man forventer å fjerne tumor ved første eksisjon eller når pasienten ikke
kan opereres med ”åpen kirurgi”. Hvis det foreligger infiltrerende basalcellekarsinom eller
residiv, bør større lappeplastikk unngås før rendene er avklart. ”Åpen kirurgi” kan evt.
vurderes hvis det viser seg at det ikke er frie render etter første eksisjon.
To aspekter ved eksisjon av tumor mht. avstand til reseksjonsrender:
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a. Hvor mye normalhud rundt tumor må fjernes for å sikre at tumorvevet blir
fjernet?
Størrelsen på eksisjonsmarginer er avhengig av hvilken subtype som foreligger. Nodulært
BCC krever smalere eksisjonsmargin enn ved infiltrerende BCC. Tilsvarende vurdering
gjelder for om det foreligger primærtumor, førstegangsresidiv eller flergangsresidiv.
Tumorstørrelsen, tumortykkelse, lokalisasjon og perinevral vekst er også viktige faktorer.
b. ”Frie render”
Vertikale tverrsnitt gjennom et resektat gjør at patologen vurderer promiller av
reseksjonsflaten og er i beste fall stikkprøvekontroll av avstand fra tumor til
reseksjonsrendene. For velavgrensede svulster er dette adekvat, men vokser tumor
infiltrerende eller svært infiltrerende, evt. som flergangsresidiv, blir det utfordrende å
avklare reseksjonsrendene.
Når patologen ikke ”ser” tumor nær reseksjonsrendene i mikroskopet, bedømmes de som
”frie”, men hadde det blitt skåret dypere ned i blokken, eller tverrsnittet lagt et annet sted i
resektatet, ville tumor kanskje likevel kompromittert reseksjonsranden. Ved infiltrerende
BCC/ residiv anbefales det å vurdere om det skal undersøkes flere nivåer av en vevsblokk
enn når det foreligger velavgrensede svulster.
Begrepet ”Frie render” anbefales ikke brukt da kliniker ikke får informasjon om hvor stor
avstand det er til rendene og dermed ikke mulighet til å vurdere om den er adekvat i
forhold til subtype/residivtumor/lokalisasjon.
2. Åpen kirurgi

Mål: sikre rendene før operasjonsdefekten lukkes/dekkes

Metoden brukes ved BCC med uklare tumorgrenser, store BCC, residiverende/infiltrerende
BCC, spesielt i ansikt. Tumor fjernes med antatt fri klinisk margin, bandasje legges på
operasjonsdefekten og pasienten sendes hjem i påvente av patologens vurdering av
reseksjonsrendene i vertikale snitt, som for vanlig kirurgi, men pga. indikasjonene for denne
operasjonsmetoden skjæres det ofte dypere snitt i blokkene for å undersøke tumor i ulike
nivåer og evt. i kombinasjon med immun for å tydeliggjøre ørsmå tumorøyer. Prosedyren
gjentas til tumor er fjernet og kan gå over flere uker.
Plastikk kirurgisk dekning av defekten krever avklarte reseksjonsrender så langt det lar seg
gjøre, kan ellers ”begrave” resttumor, evt. fordele resttumor hvis det gjøres lappeplastikk.
3. Mohs` kirurgi

Mål: sikre rendene før operasjonsdefekten lukkes/dekkes

Metoden brukes på BCC i ansikt på pasienter i høyrisikogruppen. Metoden sikrer vurdering
av 100% av reseksjonsflaten i frysesnitt, som vurderes av patologen i Mohs` kirurgiteamet på
hudavd. på Rikshospitalet. Pasientene opereres i lokalanestesi, venter på venterom mellom
hver operasjon, som gjentas til alt tumorvevet er fjernet, før defekten lukkes, alt i løpet av
samme dag (for de fleste).
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Residiv av BCC
Årsakene til residiv er mange og til dels sammensatte. Det er ikke alltid lett å peke på en årsak
når residiv foreligger, men gjennom mange års erfaring med diagnostikk av denne
pasientgruppen er det noen hovedpunkter som peker seg ut. Detaljer og eksempler vil bli
gjennomgått i foredraget vedr. forbedringspotensiale for:
•
•
•
•
•
•
•

Pasient
Tumor
Behandlende lege, allmennpraktiker, hudlege
Patologilaboratorium
Patolog
Kirurg (hudlege, plastikk kirurg, ØNH-lege)
Onkolog, stråleterapi

Tiltak for å få ned antall residiver av basalcellekarsinom vil også bli gjennomgått, men tiltak
som kan diskuteres for patologiavdelingen/ patologene nevnes her spesielt:
Patologiavdelingen:
• Kvalitetssikre beskjæring og innstøping
• Korrekt snittuttak
• Alt vev innstøpes ved residiv/infiltrerende basalcellekarsinom/ høyrisiko BCC
• Foto av snittuttak, bør følge besvarelsen- letter dialogen med kirurg ved reeksisjon
•
Patologene:
•
•
•
•
•

•

Oppmerksom på høyrisiko BCC
Avklare alle reseksjonsrender
Begrepet ”Frie render” anbefales ikke brukt
Avstand til reseksjonsrender oppgis i mm
Vurder behovet for dypere snitt i blokkene ved infiltrerende tumor/residiv for
kartlegging av tumorutløpere i ulike nivåer i blokkene, evt. i kombinasjon med
immunhistokjemisk us. for å få frem ørsmå tumorøyer, spesielt når det er
betennelsesfoci i resektatet/ ved åpen kirurgi.
Demonstrere snitt for kirurg evt.

Angi for stansebiopsi
•
•
•
•
•

Subtype BCC når dette lar seg gjøre, relater evt. funn til klinikk. Mange BCC består
av flere subtyper
Tumortykkelse
Biopsihøyde
Vurdere om biopsien er representativ. Kan den være for grunn?
Histologisk gradering er tatt i bruk av patologen i Mohs` kirurgiteamet, basert på
graderingen som gjøres av patologene i Sverige, men modifisert. Får tydeliggjort den
mest aggressive subtypen, grad 3.1-3.3 (Histologisk grad 1, 2 og 3.1, 3.2 og 3,3)
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Residiv
•

Krever spesiell oppmerksomhet mht. tidligere behandlinger/inngrep og hvor aggressivt
tumor vokser

Optimal behandling av pasienter med BCC fører til mindre omfattende inngrep, færre
residiv og redusert mengde arbeid og kostnader for hele behandlingskjeden
Ikke undervurder basalcellekarsinomer fordi det er ”benign” kreft.
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Faggruppe Gastrointestinal patologi: Tor Jac Eide, Oslo universitetssykehus
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Faggruppe Mammapatologi: Elin Mortensen, Universitetet i Nord Norge
Sylinderepitelcellelesjoner
Lesjoner med sylinderepitelkledning i terminale ductolobulære enheter (TDLU) har lenge
vært erkjent men har vært beskrevet med ulike navn.
Vi foreslår følgende 3 entiteter og tilhørende kriterier:
1.

Columnar cell change (CCC)

Dilaterte, ofte litt uregelmessige acini kledt med et til to lag sylinderepitel med ensartede
ovale kjerner som står regelmessig på en basalmembran og har jevnt kromatin og ikke
tydelige nukleoler. Få mitoser. Det ses cytoplasmatiske ”snuter”og sekret i lumina. Kalk kan
forekomme.
2.

Columnar cell hyperplasia (CCH)

Samme som CCC men epitelet er har mer enn 2 lag. Cellene kan danne små ”tufts” og
mikropapiller. Apicale ”snuter” er tydelige.
CCC og CCH har også blitt kalt:
Atypical lobules A, Columnar alteration of lobules, Columnar metaplasia, Blunt duct
adenosis, Enlarged lobular units with columnar alteration, Hyperplastic unfolded
lobules, Hyperplastic enlarged lobular units, Columnar alterations with prominent
apical snouts and secretions without atypia.
3.

Flat epitelial atypia (FEA)

Forstørrede TDLU med et eller flere lag kubisk eller sylindrisk epitel som viser lavgradig
cytologisk atypi. TDLU er utvidede og ofte runde. Cellene ligner ofte på det vi ser ved
lavgradig DCIS. Stratifisering kan ses. Økt N/C ratio og noen mitoser. ”Flat” er en relativ
terminologi og indikerer bare fravær av komplekse strukturer.
NB! Lesjoner med lavgradig atypi som danner komplekse strukturer (broer, arkader,
mikropapiller) representerer ADH eller DCIS.
FEA har også blitt kalt:
Clinging carcinoma (monomorf type), Atypical columnar cell lesion, Atypical cystic
duct, Atypical cystic lobules, Atypical lobules type A, Columnar alteration with
prominent apical snouts and secretions with atypia, Columnar cell change with atypia,
Columnar cell hyperlasi with atypia, Ductal intraepithelial neoplasi of flat
monomorfic type, Hypersecretory hyperplasa with atypia, Pretubular hyperplasia,
Small ectatic ductus lined with atypical ductal cells with apocrine snouts.
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Biomarkører og genetikk:
CCC, CCH og FEA uttrykker lavmolekylære cytokeratiner (CK 8, 18, 19), men sjelden
høymolekylære cytokeratiner (34βE12, CK5, CK5/6).
Genetiske studier har indikert at FEA er en klonal lesjon son har de samme genetiske
forandringer som lavgradig DCIS og tubulært karsinom. Det kan bety at FEA er en forløper
for disse diagnosene.
Klinikk:
FEA finnes vanligvis sammen med ADH, lavgradig DCIS og tubulært karsinom. Det er også
en assosiasjon mellom sylinderepitelforandringer (CCC og CCH), FEA og lobulære
neoplasier (LCIS og atypisk lobulær hyperplasi). Funn av FEA i nålebiopsi bør etterfølges av
merkebiopsi for å utelukke mer avansert lesjon.
Det bemerkes at CCC, CCH og FEA kan forekomme i samme bryst og til og med i samme
TDLU og siden FEA oftest ses sammen med andre lesjoner er det vanskelig å si noe om
prognose. WHO working group (2011) mener at pasienter med FEA har lavere risiko for å
utvikle kreft enn pasienter med ADH og ALH.

Sylinderepitellesjon

stratifisering av celler

nei

ja

cytologisk atypi

simpel

kompleks
arkader, broer, mikropapiller

nei

ja

Cytologisk atypi

nei

CCC
columnar
cell change

FEA
flat epitelial
atypi

CCH
columnar cell
hyperplasia

ja

FEA
flat epitelial
atypia

ADH / DCIS
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Faggruppe Gynekologisk patologi: Ben Davidson, Oslo Universitetssykehus
Oppdatering innen gynekologisk patologi
I løpet av de siste årene har det vært en betydelig utvikling i vår forståelse av måten man
mener gynekologiske svulster utvikler seg. Nye diagnostiske muligheter er tilkommet både på
proteinnivå og molekylært.
Innen endometriekarsinom-diagnostikken har man identifisert flere markører (ARID1A,
HNF1, PTEN og andre) som på gen-nivå er relativt spesifikke for enten type I eller type II
karsinomer, men med noe varierende sensitivitet og spesifisitet på protein-nivå. I tillegg er det
forsøkt å klassifisere serøse og høygradig endometrioide karsinomer ved bruk av molekylære
analyser. Flere prediktive markører (ER, Stathmin, L1CAM) med potensiale til å skille
mellom pasienter med og uten metastaser er identifisert. The Human Genome Atlas (TCGA)gruppen har publisert en omfattende studie av en stor serie endometriekarsinomer der man har
identifisert en signatur for serøse adenokarsinomer i en subgruppe av endometriekarsinomer
med dårligere prognose.
Når det gjelder ovarialt karsinom er det fremdeles debatt angående origoen for serøse
karsinomer. Her er det også gjort genomiske analyser, både av TCGA-gruppen og andre
forskere, for å forsøke å subklassifisere ovariale karsinomer i grupper med forskjellig
prognose. For øvrig er det publisert flere studier som tyder på en mulig rolle for mutasjoner i
genene FOXL2 og DICER1 i diagnostikken av sex cord-stromale svulster.
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Faggruppe Ikke neoplastisk nyrepatologi: Sabine Leh, Haukeland universitetssykehus
Harald Aarset (leder), Erik Heyerdahl Strøm, Sabine Leh, Samer Al-Saad
Faggruppen ble opprettet i rammen av DNP sin faggruppesatsning. Faggruppen konstituerte
seg 21.09.2012 i Trondheim og har siden konstitueringsmøte hatt 2 møter i Trondheim og i
Bergen.
Faggruppens arbeidsfelt er diagnostikk av ikke-neoplastiske nyresykdommer, spesielt
glomerulære, tubulointerstitielle og vaskulære nyresykdommer. Nyrebiopsidiagnostikk støtter
seg på konvensjonell histologi, immunhistokjemi/immunfluorescens og elektronmikroskopi.
Faggruppen arbeider ikke med transplantasjonsdiagnostikk, siden denne typen diagnostikk
nesten utelukkende pågår ved Rikshospitalet. Faggruppen arbeider heller ikke med
tumordiagnostikk.
Per år tas det om lag 600 ikke-neoplastiske nyrebiopsier i Norge, vesentlig fordelt på de 4
regionssykehusene, der Rikshospitalet mottar flest biopsier, fulgt av Haukeland
universitetssjukehus, St. Olavs Hospital og Universitetssykehus Nord-Norge. Det er ikke
mulig for alle regionssykehus å etterkomme anbefalinger om et minsteantall av 200
nyrebiopsier per senter. Faggruppens oppgave er å bidra til og legge til rette for at
nyrebiopsidiagnostikk i Norge opprettholder god faglig kvalitet.
Alle ikke-neoplastiske nyrebiopsier fra native nyrer tatt i Norge registreres i Norsk
Nyrebiopsiregister (NNBR), et nasjonalt kvalitetsregister. Det registreres data rundt
biopsiteknikk, kliniske og patologiske kjernedata og en konklusiv diagnose.
Faggruppearbeidet er således knyttet tett opp mot NNBR. To av faggruppemedlemmene sitter
i styregruppen til NNBR (Harald Aarset og Erik Heyerdahl Strøm) og 1 faggruppemedlem er
«registerpatolog» (Sabine Leh).
Faggruppen har bidratt til å utarbeide vedtektene til NNBR. Siden 2013 blir alle nyrebiopsier i
regi av NNBR skannet for å bygge opp et digitalt snittarkiv. De patologiske kjernedata til
NNBR har blitt revidert av faggruppen. Faggruppen har laget en remissemal, som inneholder
både strukturerte data og fritekst. Strukturerte data skal lette datainnsamlingen til NNBR.
Videre anbefaler faggruppen å bruke i tillegg til NNBR sin kodeliste en kodeliste for primære
nyresykdommer utgitt av The European Renal Association-European Dialysis and Transplant
Association (ERA-EDTA). Denne kodelisten brukes også av Norsk Nefrologiregister
(«dialyse- og transplantasjonsregister»), slik at det oppnås en enhetlig diagnosekoding i
Norge.
Videre fungerer nyrebiopsiregisteret som pilotprosjekt for implementering av
arketypemetodikken. Arketyper er universell brukbare, plattformuavhengige, kliniske (og
patologiske) informasjonsmodeller. Om prosjektet lykkes, vil patologidata og kliniske data
kunne utveksles automatisk mellom journalsystemer og kvalitetsregistre.
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Påskeegg
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Kasus 1. Lea Dordi, Stavanger universitetssjukehus
Mann født 1953.
Aktuelt:
Henvist grunnet slapphet over lengre tid vinteren 12. Tungpust, brystbrann og hjertebank.
Vekttap 6 kg de siste 6 måneder. Nattesvette, men ingen feber.
Utdrag av utredning:
-

Normalt hematogram og stoffskifteprøver. Karbohydratantigen (Ca 19-9) var forhøyet.
Lavt s-insulin og C-peptid.
CT viste kontrastladende lesjon distalt i pancreas, 7 mm. Neuroendokrin tumor
eventuelt karmalformasjon.
MR av pancreas: 2 ikke-kontrastladende lesjoner distalt i pancreas, 6 mm og en på 3
mm.

Behandling:
Etter hvert besluttet delreseksjon av distale pancreas. Operert vinteren 2013.
Makroskopisk funn
Vekt 17 g. Mål 6,5 x 3,5 x 1,5 cm. Ved gjennomskjæring ser man hovedsakelig en gullig,
relativt homogen snittflate. Man ser i tillegg et mørk rødt område med noe som ser ut som
blødning, mål ca. 5 mm.
Mikroskopisk funn
På to av snittene så man tumor samme histologisk utseende. Mål 6 mm og 3,5 mm. I disse
lesjonene sees rikelig med kar, enkelte steder mer organisert lymfocyttansamling omkring
arterioler. Det sees også en del eosinofile celler og plasmaceller. I kanten av lesjonene sees
øyer med nevroendokrine celler som oppfattes som hyperplasi. Ingen cellulær atypi.
Immunhistokjemisk undersøkelse: CD31 positiv, med fokal negativitet rundt arterioler. CD
3 økt andel positive celler rundt arterioler. CD 20 positiv med økt tetthet nær arterioler. Pancytokeratin negativ. Selve tumorene var negative for Chromogranin A og Synaptofysin, men
de hyperplastiske øyene rundt uttrykker disse markørene. Ki-67 uttrykkes ikke i verken
nevroendokrine øyer eller tumor.
Diagnose:
Pancreasresektat med ektopisk miltvev. Dels omgitt av reaktiv hyperplasi av
neuroendokrine celler.
Diskusjon
Ektopisk miltvev/bimilt finner man hos 10-15 % av befolkningen, vanligvis nær hilus av
milten (1). Intrapancreatisk ektopisk miltvev er mye sjeldnere. I en studie av Mortelé og
kollegaer fant de bimilt hos 15,6% ved tilfeldig CT-scanning av 1000 pasienter. 13 % hadde
flere enn en bimilt. 21,8 % var lokalisert nær pancreashalen, mens bare 0,2% var
intrapancreatisk (2). Det er i litteraturen rapporter på feildiagnoser av ektopisk miltvev som
nevroendokrin tumor ut fra bildediagnostikk (3).
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Bilder: Av tumor 1 (1) og tumor 2 (2). HE-farging, CD20, CD3 og CD31.
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Referanser:
1. Wakasugi M, Tori M, Laparoscopic distal pancreatectomy for multiple epithelial cysts
in an intrapancreatic accessory spleen. A case report and review of literature. JOP.
2013 Nov 10;14(6):636-41.
2. Mortelé KJ, Mortelé B, Silverman SG. CT features of the accessory spleen. AJR Am J
Roentgenol 2004;183:1653-7.
3. Kurmann A, Michel JM, Stauffer E, Egger B. Intrapancreatic Accessory Spleen
Misdiagnosed as a Nonsecreting Endocrine Tumor: Case Report and Review of the
Literature. Case Rep Gastroenterol. 2010 Jul 17;4(2):210-214.
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Kasus 2. Matthias Lammert, Ljiljana Vlatkovic, Oslo
universitetssykehus
Sykehistorie:
62 år gammel kvinne, operert for duktalt carcinoma in situ i høyre mamma for 9 år siden.
Grunnet forhøyete leververdier ble det gjort CT-abdomen, som viste en ca 3 cm stor tumor
beliggende i fettvevet lateralt for høyre nyre. UL-veiledet biopsi fulgt av reseksjon av tumor.
Makroskopisk undersøkelse:
Operasjonspreparatet besto av tumor, perirenalt fettvev og deler av nyrekapsel og Gerotas
fascie. Makroskopisk undersøkelse viste en vel avgrenset, solid, grålig og fastelastisk
tumorknute med størrelse 3,3 x 1,3 x 1,0cm beliggende i perirenalt fettvev uten gjennomvekst
av Gerotas fascie eller nyrekapsel.
Mikroskopisk undersøkelse:
Tumor består av nøster, strenger og fokalt større flak av tumorceller omgitt av tykke drag av
cellefattig, hyalinisert stroma. Tumorcellene har epiteloid preg med rikelig eosinofilt, og
delvis granulært eller lyst cytoplasma. Kjernene er rundovale med små nukleoli. Enkeltvis
sees små grupper av tumorceller omkring tynn- og tykkveggete kar (perivaskulart
vekstmønster). Det er ikke påvist nekroser eller atypi. Ingen sikre mitoser i 50 HPF.

A

B

C

D

PECom av skleroserende type: Tumorvev med hyaliniserte stromadrag og trabekulær (A) og
perivaskulær (B) tumorvekst. Tumorceller er positive for Desmin (C) og fokal granulert
positive for HMB-45 (D).
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Immunhistokjemisk undersøkelse viser sterk positivitet for SMA, Desmin, og h-Caldesmon.
Tumorceller er positive for østrogen- og fokal for progesteronreseptor. HMB-45 viser små
positive granula i cytoplasma i de fleste tumorcellene samt enkelte sterk positive tumorceller.
Tumor er negativ for pancytokeratin AE1/AE3, EMA, synaptofysin og chromogranin A.
Proliferasjonsindeks ved farging for ki-67 er <2%.
Diagnose: Retroperitonealt PECom av skleroserende type.
PEComer er en gruppe av mesenkymale neoplasier, som er oppbygget av perivaskulære
epiteloide celler (PEC). Cellene har trekk av både leiomyomatøs og melanocyttær
differensiering. Ifølge den aktuelle WHO-klassifikasjonen (4) omfatter PEComer
angiomyolipomer (AML), lymfangioleiomyomatose (LAM) og ”clear-cell sugar tumor”
(CCST) i lungen. PEComer forekommer i de fleste anatomiske lokalisasjoner. Sjeldent
oppstår PEComer i viscerale organer, bløtvev, ben og hud. Mens AML og LAM oftere er
assosiert med tuberøs sklerose er ekstrarenale PEComer som regel sporadiske. Patogenetisk
viser alle PEComer en mTOR-aktivering, som kan påvises immunhistokjemisk (phosphoS6K). En rekke kromosomale aberrasjoner og mutasjoner, bl.a. somatiske mutasjoner i TSC1
og TSC2-genet, ble påvist i ikke TSC-assosierte PEComer, men tumorenes genetiske
bakgrunn er ikke fulstendig avklart. Hyppigst rammes kvinner (7:1) og hormonelle faktorer
(østrogen, progesteron) ser ut til å være av betydning for tumorvekst og -størrelse.
De fleste PEComer er benigne, men de kan oppføre seg aggressivt og metastasere, særlig
epiteloide AML og enkelte CCST. Viktige prognostiske faktorer er: tumordiameter >5cm,
atypi, mitoserate >1/50HPF, nekroser, diffust infiltrerende vekstmønster samt karinfiltrasjon
(metastase-risiko 12% ved 1/6 og 71% ved >1/6 kriterier).
I 2008 beskrev Hornick og Fletcher (1) 13 tilfeller av så kalt skleroserende PECom med
hyalinisert stroma i minst 50% av tumor. Alle pasientene var kvinner i alder mellom 34 -73
år. Syttisyv prosent av svulstene var lokalisert retroperitonealt, de øvrige 27% i uterus,
bukvegg og bekken. Kun ett av de skleroserende PEComene oppfylte 4 av 6
malignitetskriterier og metastaserte til lever, lunge og bukvegg.
Differensialdiagnoser:
1. Epiteloid leiomyom og leiomyosarkom (som regel negativ for melanocyttmarkører)
2. GIST (positiv for CD117 og DOG1).
3. Nyrecellekarsinomer, særlig translokasjonskarsinom subtype (som også er neg for
cytokeratiner og dels positiv for HMB-45 og Melan-A)
4. Andre karsinomer og karsinommetastaser (nukleær atypi og positivitet for cytokeratiner og
EMA, og andre mer spesifikke markører)
5. Melanommetastaser: Sterk S100-positiv (negativ eller fokal pos. i PEComer), SMA-neg.
6. Alveolært bløtvevssarkom. TFE3 pos, SMA og HMB 45 neg. ASPSCR1-TFE3 genfusjon.
7. Klarcellet sarkom. S-100 sterkt positiv. EWS-CREB1 eller EWR1-ATF1 genfusjon.
Litteratur:
1. Hornick J L, Fletcher C D. Sclerosing PEComa: clinicopathologic analysis of a distinctive variant with a
predeliction for the retroperitoneum. Am J Surg Pathol. 2008;32: 493-501
2. Folpe A L, Kwiatkowski D J. Perivascular epithelioid cell neoplasms: pathology and pathogenesis. Hum
Pathol. 2009; 41:1-15
3.Bleeker J S et al ”Malignant” perivascular epithelioid cell neoplasm: risk stratification and treatment strategies.
Sarcoma 2012; 1-12
4. WHO: Classification of tumour of soft tissue and bone. Edited by Christofer D.M. Fletcher et al. 4th. edition,
Lyon 2013, side 230-231.
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Kasus 3. Guro Horni, Oslo universitetssykehus
Sykehistorie:
2005: 34 år gammel mann. Tilfeldig påvist 3 cm stor, delvis cystisk nyretumor (høyre nyre)
under utredning for Mb Cushing. Initial FNAC viste benigne celler. Billeddiagnostisk
mistanke om karsinom. Radikal nefrektomi 2005. Siden kontrollert uten tegn til residiv ved
lokalsykehus.
Makroskopisk undersøkelse:
I: Nyre med omliggende fettvev, 530 g. I den øvre nyrepolen sees en pseudokapselkledt,
lobulert og delvis cystisk tumor med gulbrun til beige snittflate i solide områder. Største
diameter 30 mm. For øvrig normale funn.
2013: Grunnet høyresidige brystsmerter, utredning med CT thorax viste nytilkommet tumor
utgående fra 3. costa på høyre side, velavgrenset mot lungeparenkym. Costareseksjon (2.-4.
costa) utført høsten 2013.
Makroskopisk undersøkelse:
II: Resektat bestående av deler av tre costae og sentralt en stor, bukende tumor. I snittflatene
sees at midterste costa er infiltrert av en nekrotisk, bløt tumor, måler 5,8 x 5 x 3 cm.
Heterogen snittflate med mørkere og lysere områder. Frie reseksjonsrender.
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Mikroskopisk undersøkelse:
I snitt fra nyre sees delvis cystisk og delvis solid tumor. I solide områder sees tubulær og
mikrocystisk vekst. Tumorcellene har delvis klart og delvis eosinofilt, granulert cytoplasma.
Kjernene har nukleoli opptil grad 3. Det er ikke sett psammoma-legemer eller hyaline globuli.
Primær diagnose: Klarcellet nyrecellekarsinom.
I snitt fra tumor i costa, sees delvis solid og delvis papillær tumor med nekrose. Tumorcellene
synes å ha samme morfologi som nyretumor, og man oppfattet at det mest sannsynlig forelå
metastase fra nyretumor.
Differensialdiagnostisk ble det overveiet variant av klarcellet, papillært eller kromofobt
nyrecellekarsinom og angiomyolipom. Resultatet av den første immunhistokjemiske
undersøkelsen var imidlertid ikke forenlig med noen av disse diagnosene. Utvidet
immunhistokjemisk undersøkelse ble derfor utført både på primær tumor og metastasen med
overveiende sammenfallende funn:
Immunmarkører

Primærtumor

Metastase

Pax-8

+

+

CK7

-

-

RCC

-/(+)

-

AE1-AE3

-/(+)

-/(+)

CD10

-

-

Vimentin

-/(+)

-

CAIX

-

-

Melan-A

+

+

E-cadherin

+

Ikke utført

Immunprofilen i kombinasjon med morfologi, reiste mistanke om MiTF/TFEtranslokasjonsassosiert nyrecellekarsinom. Snitt og blokker ble derfor sendt til professor
Amin ved Cedars-Sinai Medical Center i Los Angeles som påviste positiv immunreaksjon for
catepsin-K og Melan-A. FISH utført ved Johns Hopkins Reference Laboratories påviste
translokasjon t(6;11) som bekreftet diagnosen
Diagnose: TFEB-translokasjonsassosiert nyrecellekarsinom med metastase.
MiTF/TFE-translokasjonsassosierte nyrecellekarsinomer:
MiTF/TFE-translokasjonsassosierte nyrecellekarsinomer (TrA-RCC) er en relativt ny entitet
som først ble inkludert i WHOs klassifikasjonssystem i 2004. De deler kliniske, morfologiske,
immunhistokjemiske og molekylær-genetiske trekk. Det er to hovedtyper av kjente
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translokasjonsassosierte nyrecellekarsinomer; type TFE3 og TFEB avhengig av hvilke
kromosomer som er involvert i translokasjonen (henholdsvis Xp11 og (6;11)).
Translokasjonene involverer genene for transkripsjonsfaktorene E3 og EB, som er en del av
MiTF-TFE-familien(1).TrA-RCC er uvanlige, og ble først beskrevet hos barn og yngre
voksne, men er nå kjent i økende grad også blant voksne og eldre. De er rapportert å utgjøre
opptil 5 % av nyrecellekarsinomer (RCC) hos voksne og opptil 40 % av RCC hos barn (2).
Sannsynligvis er de hyppig underdiagnostisert da de kan forveksles med andre mer kjente
tumortyper. TrA-RCC kan mistenkes ved morfologi i kombinasjon med negativ
immunreaksjon for CAIX, negativ eller svak og fokal positivitet for AE1-AE-3, CK7 og
vimentin i samt positiv immunreaksjon for Melan-A, HMB-45, ksp-cadherin og catepsin-K.
De kan påvises ved immunmarkørene TFE3 eller TFEB eller ved påvisning av
translokasjonene vha rt-PCR eller FISH (3).
TFEB-TrA-RCC er langt mer sjelden enn TFE3. Det er beskrevet under 30 tilfeller av
genetisk bekreftede TFEB-TrA-RCC. I publisert materiale er det kort observajonstid av disse.
I en studie med 17 pasienter med observasjonsdata, var det kun to med metastaser hvorav en
død av sykdom i løpet av observasjonstiden. Det er derfor spekulert på om TFEBtranslokasjonsassosierte nyrecelletumores er indolente tumores med god prognose (4). I vårt
tilfelle ble det imidlertid påvist metastase 8 år etter operasjon for primærtumor, og det kan
indikere at den foreløpige observasjonstiden man har er for kort for å vurdere
malignitetspotensiale til disse tumores. Den kliniske konsekvensen for pasienter med denne
diagnosen, er at standard behandlingsprotokoll for nyrecellekarsinomer ikke er så effektive
pga forskjeller i molekylær patogenese. TFEB aktiverer promotor av tyrosinase-relatedprotein-1 (gp75), og dette kan by på andre terapeutiske muligheter.

Referanser:
1: Amin et al: Diagnostic pathology, Genitourinary, AMIRSYS 2010
2: Am J Surg Pathol. 2012 May;36(5):654-62; Translocation renal cell carcinomas in adults: a
single-institution experience. Zhong M et al.
3: Am J Surg Pathol. 2012 Sep;36(9):1327-38; Renal cell carcinomas with t(6;11)(p21;q12):
A clinicopathologic study emphasizing unusual morphology, novel alpha-TFEB gene fusion
point, immunobiomarkers, and ultrastructural features, as well as detection of the gene fusion
by fluorescence in situ hybridization. Rao Q et al.
4: Am J Surg Pathol. 2012 Jan;36(1):35-42; Diverse fusion patterns and heterogeneous
clinicopathologic features of renal cell carcinoma with t(6;11) translocation. Inamura K et al.
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Kasus 4. Arjan van der Stoep, Sykehuset Innlandet Lillehammer
Sykehistorie:
38 år gammel kvinne, engstelig for kreft. Ingen plager. Pasienten ble henvist av fastlege til en
rutineundersøkelse ved gynekologisk poliklinikk.
Ultralydundersøkelsen viste en ovarialcsyte og pasienten ble søkt inn til elektiv kirurgisk
behandling. Laparoskopisk ble det sett normale ovarier, mens det ble sett en stor peritoneal
cyste relatert til omentum majus. Cysten og en del av oment ble fjernet. Under dette ble
cysten punktert, og det kom ut sjokoladefarget væske.
Postoperativ ukomplisert forløp og pasienten reiste hjem samme dag.
Makroskopisk undersøkelse:
Fragmentert fettvev (oment) og en enkamret cyste som måler 7,0 x 6,5 x 6,5 cm, med en fast
2-3 mm tykk cystevegg. Cysteoverflaten er litt ujevn og kvitlig. Innsiden av cysten er grålig
og jevn. Det ble ikke sett ekskresenser på utsiden eller innsiden.
Omentet uetenom cysten er upåfallende.
Mikroskopisk undersøkelse:
Serosa-kledd muskulært hulorgan hvor innsiden er kledd av slimhinne av endometriod-type
som hviler på en underliggende brem av glatt muskulatur som i prinsipp har samme
oppbygning som myometrium. Man har gjort tilleggsundersøkelser med immunhistokjemisk
teknikk som støtter disse funn. Det er ingen malignitetssuspekte forandringer eller tegn til
hyperplasi.
Omentet er uten vesentlige forandringer.
Diagnose:
Oment-resektat med cystisk, muskulært hulorgan, innvendig kledd av slimhinne av
endometrioid-type uten malignitetssuspekte forandringer, forenlig med såkalt "uteruslike mass" i omentum majus.
Differensialdiagnose:
- Endometriose
- Adenomyom
- Leiomyomatosis peritonealis disseminata
-Ekstrauterin leiomyom med innfanget endometrioide kjertler og stroma (adenomyotisk
leiomyoma)
Diskusjon:
En uterus-lignende masse (ULM) er en sjelden og godartet tumor. Den har et sentralt hulrom
kledd av endometrioide kjertler og stroma som hviler på et tykt lag med glatt muskulatur.
Morfologisk ligner den både makroskopisk og mikroskopisk på en uterus. Det er en ekstrauterin tumor som kan være lokalisert i relasjon til forskjellige organer i bekkenhulen som for
eksempel ovarier, uterus, ligamenter, bekkenveggen, og vagina. ULM i
gastrointetstinalestrukturer som tynntarm, mesenteriet, og colon har også blitt beskrevet.
Et adenomyom er en godartet svulst som består av de samme komponentene man finner i en
ULM (glatt muskulatur, endometrioide kjertler og stroma). Adenomyomer har vanligvis
opprinnelse i uterus, og et adenomyom utenfor livmoren er et uvanlig funn. Adenomyomer
skiller seg fra adenomyose, med at de er skarpt avgrensete. En ULM skiller seg fra et
adenomyom ved en organ-liknende oppbygning. En ULM består av et enkelt sentralt hulrom
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omgitt av endometrioide mucosa med omkring et karakteristisk fremtredende lag av glatt
muskulatur (myometrium).
Histogenesen for adenomyomer og ULM er usikker. To hovedteorier har blitt foreslått: (1)
Defekt utvikling av Müllerske gang (2) Transformasjon av subcoelomiske vev.
1. Den første teorien er basert på en utviklings abnormalitet som oppstår under dannelsen av
de kvinnelige kjønnsorganer. Mangel på fusjon av Müllerske ganger i et lokalisert område
eller over hele lengden av gangene kan forklare forskjellige duplikasjoner og atresier i dette
systemet. Denne teorien støttes av rapporter som viser samtidig misdannelser i nedre magetarmkanal hos kvinner med ULM.
2. Det subcoelomiske mesenchym, eller det sekundære Müllerske systemet, er definert som et
vevslag som ligger under den mesotheliale overflaten til peritoneum. Man antar at cellene i
det sekundære Müllerske systemet kan være multipotente, og kan respondere på
hormonstimulering. Slik celleproliferasjon kan føre til mesenchymale lesjoner sammensatt av
endometrioid vev og glatt muskulatur. Denne teorien støttes av funn av ULM hos pasienter
uten medfødte misdannelser, som har ULM i lokalisasjoner som ikke har forbindelse med
Müllerske ganger (f. eks. tarm), og av effekten av behandling med en GnRH-agonister.
Kilder:
1. S Y Shin, H J Kim, Y W Kim, K Y Lee. CT characteristics of a uterus-like mass in the
sigmoid mesocolon. Br J Radiol. 2011 January; 84(997)
2. Asiye Safak Bulut, Tevfik Uğur Sipahi. Abscessed Uterine and Extrauterine Adenomyomas
with Uterus-Like Features in a 56-Year-Old Woman. Obstet Gynecol. 2013; 2013: 238156.
3. Ki Yong Na, Gou Young Kim, Kyu Yeoun Won, Hyun-Soo Kim, Sang Won Kim, Chi
Hoon Lee, Jae Myung Cha. Extrapelvic Uterus-like Masses Presenting as Colonic
Submucosal Tumor: A Case Study and Review of Literature. Korean J Pathol. 2013 April;
47(2): 177–181.
4. Rachel Redman, Edward J. Wilkinson, Nocole A. Massol. Uterine-like mass with features
of an extrauterine adenomyoma presenting 22 years after total abdominal hysterectomybilateral salpingo-oophorectomy. Arch Pathol Lab Med – vol 129, august 2005: 1041-1043.
5. Carinelli S, Motta F, Frontino G, Restelli E, Fedele L. Multiple extrauterine adenomyomas
and uterus-like masses: case reports and review of the literature. Fertil Steril. 2009
May;91(5):1956.e9-11.
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Kasus 5. Tina Syvertsen Overrein, St. Olavs hospital
Epost: tina.syvertsen.overrein@stolav.no
Sykehistorie:
37 år gammel kvinne, opprinnelig fra Bulgaria. Arbeider på fiskefabrikk. Gravida 2, para 1.
Første svangerskap i 2007, barnet ble forløst ved keisersnitt.
I aktuelle svangerskap var hun til tidlig ultralyd i uke 13 på aldersindikasjon. Hun ble henvist
fra lokalsykehus til Nasjonalt senter for fostermedisin (NSFM) på grunn av funn av cyste i
hjernen. Det ble ved undersøkelse på NSFM funnet en intrakraniell cyste med mål 14x10x12
mm med midtlinjeforskyvning. Kvinnen søkte om abort og fosteret ble abortert i uke 13.
Makroskopisk undersøkelse:
Ved undersøkelse av fosteret fant vi baktil nær midtlinjen en rødlig struktur som målte 5mm.
Ved gjennomskjæring av fiksert hjerne fant vi hinneliknende strukturer som kan ha
representert deler av en cyste. Forøvrig ingen påfallende makroskopiske forandringer.
Mikroskopisk undersøkelse:
Her sees et utvidet ventrikkelsystem med tynn bark. I veggen av denne utvidete ventrikkelen
er det tallrike flerradede ependymal-liknende rosetter der tumorcellene sklir over i et
udifferensiert småcellet tumorvev. Disse rosettene passer med såkalte ependymoblastrosetter.
Selve tumorvevet for øvrig har mange mitoser og likner på en primitiv nevroektodermal
tumor. Immunhistokjemisk undersøkelse viser variabel GFAP-positivitet i tumorcellene men
tydelig immunreaktivitet i rosettene. For øvrig er tumorvevet positivt for CD56, men negativt
for S100, synaptofysin, cytokeratin og EMA. Ki-67/MIB-1 immunfarging viser en høy
proliferativ indeks. I tillegg til disse forandringene sees deler av en tynn cysteliknende
veggstruktur som synes å ha sammenheng med arachnoidea på hjernens overflate.
Immunhistokjemisk undersøkelse av cysteveggen viser positivitet for EMA og negativ GFAP,
hvilket passer med en arachnoidalcyste.
Diagnose: Congenitalt ependymoblastom
Diskusjon:
Medfødte hjernesvulster er sjeldne og hjernesvulster påvist hos fostre enda sjeldnere.
Teratomer utgjør litt over halvparten, deretter medulloblastomer, astrocytomer og
kraniofaryngiomer. Ependymoblastomer hører inn under gruppen embryonale rosettdannende
neuroepiteliale hjernesvulster. Et congenitalt ependymoblastom er rapportert hos et dødfødt
barn, men vi har ikke funnet at dette tidligere har vært beskrevet hos et så lite foster. Vi er
usikre på hvorvidt den ultralydpåviste cysten er det som vi oppfatter som en mulig
arachnoidalcyste eller hvorvidt det i realiteten er det utvidete ventrikkelsystemet som ble
oppfattet som en cyste. Hos 13 uker gamle fostre vil ventriklene fortsatt være store i forhold
til resten av hjernen.
Referanser:
Becker LE, Hinton D. Primitive neuroectodermal tumors of the central nervous system. Hum
Pathol. 1983 Jun;14(6):538-50
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Korshunov et al. Embryonal tumor with abundant neuropil and true rosettes (ETANTR),
ependymoblastoma, and medulloepithelioma share molecular similarity and comprise a single
clinicopathological entity. Acta Neuropathol, 2013 Dec 14 (Epub ahead of print).
Lipson A, Bale P. Ependymoblastoma associated with prenatal exposure to
diphenylhydantoin and methylphenobarbitone. Cancer. 1985 May 1;55(9):1859-62.
Lorentzen M, Hägerstrand I.
Congenital ependymoblastoma. Acta Neuropathol. 1980;49(1):71-4.
Nejat F, Kazmi SS, Ardakani SB. Congenital brain tumors in a series of seven patients.
Pediatr Neurosurg. 2008;44(1):1-8. Epub 2007 Dec 14.
Rickert CH, Paulus W. Epidemiology of central nervous system tumors in childhood and
adolescence based on the new WHO classification. Childs Nerv Syst. 2001 Sep;17(9):503-11.
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Kasus 6. Hilde Gjelberg, Haukeland sykehus.
Sykehistorie:
79 år gammel mann. Mangeårige plager med løs avføring, forverring etter TUR-P. Hyppig
vandig diaré, dels blodig. 10 kg vekttap. Endoskopisk funn av polypøse
slimhinneforandringer i ventrikkelen, duodenum og colon.
Makroskopisk undersøkelse:
Vevsgryn fra colonslimhinne
Mikroskopisk undersøkelse :
Polypoid colonslimhinne med tallrike dilaterte krypter mellom upåfallende krypter. Uttalt
ødem i lamina propria med kronisk og aktiv betennelse.
I tillegg viste biopsier fra duodenum og ventrikkelen enkelte cystisk dilaterte kjertler og et
myksoid stroma med variabel antall betennelsesceller. I ventrikkelen uttalt foveolar
hyperplasi.
Diagnose: Cronkhite-Canada syndrom
Differensialdiagnoser:
Andre polypose-syndromer, først og fremst juvenil polypose (mellomliggende mucosa
normal). Andre polypper; inflammatoriske, hyperplastiske
Videre forløp
Pasienten avmagret pga. manglende matinntak og malabsorpsjon. Hans diaré var forbundet
med proteintap og han utviklet ødemer. I tillegg vekttap, hårtap og negleforandringer med
negletap. Behandling i form av steroider samt parenteral ernæring. Tilstanden hans ble
komplisert med infeksjoner og akutt nyresvikt. Pasienten døde ca. ett år etter symptomdebut.
Obduksjonen viste utbredte polypøse forandringer i ventrikkel, tynn- og tykktarm, forenlig
med Cronkhite-Canada syndrom.
Kommentar:
Cronkhite-Canada syndrom er en sjelden, ervervet sykdom med uklar etiologi, mulig
autoimmun mekanisme. Affiserer typisk middelaldrende (median alder 59 år), menn noe
hyppigere enn kvinner. Hovedsymptom er diaré. I tillegg affeksjon av hud, hår og negler
(dermatologisk triade: hyperpigmentering, alopeci og negledystrofi).
Gastrointestinal mucosa er affisert med bredbasede polypper i hele GI-traktus (unntatt
oesophagus). Polyppene er ikke-adenomatøse, og viser cystisk dilaterte kjertler med uttalt
ødem i lamina propria. Forandringer også i flat mucosa. Diagnosen avhengig av kliniske funn
(ektodermale forandringer?).
Tilstanden er vanskelig traktabel. Potensielt fatale komplikasjoner er malnutrisjon,
dehydrering, gastrointestinal blødning og infeksjoner. Høy mortalitet, rapportert opp mot
60%. Mulig assosiert med økt risiko for malignitet.
Behandling: Steroider, immunmodulerende behandling (azathioprin), antihistaminer,
antibiotika, symptomatisk. Ev. kirurgi.
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Kasus 7. Melinda Ráki, Else Marit Løberg, Oslo universitetssykehus
Epost: melinda.raki@ous-hf.no
Sykehistorie
25 år gammel kvinne med funksjonsdyspnoe siste året. Hadde røkt 15-20 sigaretter daglig i 14
år, men sluttet et halvt år før utredningen startet. CT thorax viste en 5 cm stor tumor i
lappespalten i venstre lunge med økt FDG opptak på PET/CT.
Makroskopisk undersøkelse
5,5 x 5 x 3,5 cm glatt, kapselkledd tumor med gul til grå flesket snittflate.
Mikroskopisk undersøkelse
Tumorvev som dels danner papillære strukturer med varierende grad av sklerose i stroma og
dels viser solid vekst. Det ses to cellepopulasjoner, hvorav den ene er et enlaget regelmessig
kubisk epitel som kler de papillære strukturene og har runde, jevnstore kjerner. Den andre
populasjonen ses i stroma og består av runde til polygonale celler med små, ensartede kjerner.
Både overflatecellene og rundcellene uttrykker TTF-1. EMA viser sterk farging av
overflatecellene og er fokalt positiv i rundcellene. AE1/AE3 farging ses bare i
overflatecellene. Tumor viser et heterogent bilde med kronisk betennelse, mastceller,
skummakrofager, kolesterolspalter, samt cystiske og myxoide områder.

Diagnose: Pneumocytom/Skleroserende hemangiom (lappespalten i venstre lunge)
Navn og prognose
Skleroserende hemangiom var opprinnelig ansett som en vaskulær tumor. Navnet reflekterer
to typiske histologiske trekk: sklerosert stroma og dilaterte karspalter. Nå oppfattes disse som
sekundære forandringer, og tumor anses som en epitelial tumor stammende fra primitiv
respiratorisk epitel. Synonymet pneumocytom kan derfor være en mer korrekt benevnelse.
Pneumocytom er en benign tumor. Selv om den kan gi spredning til regionale lymfeknuter i
sjeldne tilfeller er det ikke rapportert tumor-relaterte dødsfall.
Differensialdiagnoser
Spesielt ved små biopsier er det en rekke differensialdiagnoser, blant annet papillært
adenokarsinom, metastatisk papillært thyroideakarsinom, og karsinoid. De mest aktuelle
benigne differensialdiagnoser er hemangiom, papillært adenom og klarcellet ”sukker” tumor.
Referanser
1. Keylock et al. Sclerosing hemangioma of the lung. Arch Pathol Lab Med 2009; 133:820
2. WHO 2004, Tumors of the lung, pleura, thymus and heart
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Kasus 8. Sverre Andreas Dahl, Akershus universitetssykehus
Sykehistorie
65 år gammel kvinne med påvist venstresidig infiltrerende mammacarcinom. Peroperativ
vaktpostlymfeknuteundersøkelse. Fjernet 3 lymfeknuter. Frysesnitt fra alle tre.
Makro
Tre lett forstørrete, men bløte lymfeknuter
Mikro
Frysesnitt fra alle tre lymfeknuter viste samme bilde. Lymfeknutearkitekturen er vesentlig
bevart, med intakt kapsel og åpent sinussystem. I sinussystemet særlig, men også inne i
lymfeknutestroma ses tallrike enkeltliggende celler med sparsomt cytoplasma og forstørrete
kjerner. Reaktive celler? Carcinomceller ( fra lobulært carcinom)? Lymfom?
Anti-cytokeratin ( anti- CAM5.2) på frysesnitt: negativ.
Frysesnittdiagnose: carcinommetastase ikke påvist. Celler, sannsynlig lymfoide, med uviss
atypi.
Spesialundersøkelser
Immunhistokjemi på opptint, senere formalinfiksert materiale viser at de suspekte celler er
positive for CD45, CD20 og CD30
Axillartoilette ble gjort peroperativt på klinisk mistanke, og her var flere forstørrete
lymfeknuter, opptil 17 mm. Ytterligere immunhistokjemi på disse ble gjort pga teknisk bedre
bevart materiale, og viser det samme, i tillegg til positivitet for CD79, PAX5 og Mum1.
Diagnose: Lymfeknuter med reaktive forandringer, helt forenlig med postvaksinasjonslymfadenopati.
Differensialdiagnoser
De mest aktuelle, og viktigst å utelukke, er metastase fra mammacarcinom (lobulært) og
malignt lymfom/leukemisert malignt lymfom
Diskusjon.
Det histologiske bilde passer ikke med noe lymfom eller leukemi vi kjenner til. Etter noen
dager fikk man kliniker til å kontakte pasienten, som i mellom tiden var utskrevet. Man fikk
da opplyst at hun var influensavaksinert ( i venstre skulder) 5 dager før operasjon. Det var en
særdeles oppklarende opplysning.
Postvaksinasjonslymfadenopati (- adenitt) av denne type er særlig tidligere rapportert etter
koppervaksine, kalt ”post-vaccinial lymphadenitis”, og ble ofte feildiagnostisert som malignt
lymfom. Samme reaksjon kan også ses etter vaksinasjoner mot andre virussykdommer (”post
immunization”). Slike forandringer kommer naturlig nok – og heldigvis- sjelden til
histopatologisk undersøkelse.
Histologisk ses typisk de tidlige funn å være de vi ser her, nemlig bevart arkitektur, dilatert
sinussystem med transformerte store B-blaster ( positive for B-cellemarkører, CD30 og Mum1), og samme type blaster også i parenkymet. Senere får man en lymfadenitt som minner om
det man ellers kan se ved virusinfeksjon. Det er viktig differensialdiagnostisk mot lymfom at
lymfeknutearkitekturen er noenlunde velbevart.
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Hvis man er veldig usikker, kan klonalitetsundersøkelse avkrefte lymfomdiagnosen. I dette
tilfelle anser vi det ikke nødvendig pga de karakteristiske funn og de kliniske opplysninger.

Figur 1 – [A] Sentinel node frysesnitt. [B] Immunohistokjemisk undersøkelse med
cytokeratin CAM 5.2 utført på frysesnitt. Ingen fargning, negativ undersøkelse. [C]
Sentinel node, paraffin innstøpt materiale. [D] Paraffin innstøpt materiale,
immunohistokjemisk undersøkelse med B-cellemarkør CD79a, positiv undersøkelse.

Referanser
Surgical Pathology of the Lymph Nodes and Related organs, s. 40-42 W.B. Saunders Company 1985
Ioachim’s Lymph Node Pathology, 4.th edition 2009, s. 95-96
California Tumor Tissue Registry. Case of the Month, june 2003
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Kasus 9. Irene Langmyhr, Sykehuset i Vestfold.
Sykehistorie
21 år gammel mann som i noen måneder har hatt en subkutan tumor med diameter 1,5 cm på
venstre side av hodet.
Makroskopisk undersøkelse
En vevsbit med lys, buklet overflate. Måler 1,5 x 1,0 x 0,8 cm.
Mikroskopisk undersøkelse
Det sees en velavgrenset delvis nodulær og delvis diffus proliferasjon av små, regelmessige
lymfoide celler, tallrike eosinofile granulocytter og proliferasjon av kar med høyt endotel.
I periferien av lesjonen sees spredte lymfoide follikler med tallrike germinative sentra og
bevart marginalsone. Kimsentrene inneholder enkelte immunoblaster, centroblaster,
centrocytter og makrofager med celledetritus.
Immunfenotype: Kimsentercellene er CD10+, BCL-6+ og BCL2-. Det finnes spredte CD5+
T-celler. IgK og IgL viser polytypiske plasmaceller. CD31 og CD34 fremhever kar med høyt
endotel.
Diagnose: Angiolymfoid hyperplasi med eosinofili.
Dette er en benign tilstand som også går under navnet epiteloid hemangiom, inflammatorisk
angiomatøs nodulus, pseudopyogent granulom og histiocytoid hemangiom. Entiteten ble først
beskrevet av Wells og Whimster i 1969.
Klinisk presenterer disse seg som en rødlig, velavgrenset og frembukende lesjon i hud. Oftest
er det en solitær lesjon på hodet eller hals, og gjerne i området rundt ørene, men enkelte
pasienter kan ha multiple lesjoner. Det er rapportert om tilfeller som har oppstått i
munnslimhinnen, tunge, mammae, lymfeknuter, benvev, testis og i et ovarialt teratom. Det er
og beskrevet sjeldne tilfeller der lesjonen utgår fra kar eller er intravaskulære.
Histologisk sees en velavgrenset lesjon med et lobulært utseende. Bildet er preget av små til
mellomstore tynnveggede kar, kledd av høyt endotel. Endotelcellene er plumpe med rikelig
eosinofilt cytoplasma og protruderer inn i lumen som ”hobnail”-celler. Kjernene er
runde/lobulerte/ovale uten tydelig nukleol. Cytoplasma kan inneholde vakuoler, noen ganger
konfluerende, hvilket kan likne små lumina. Rundt karene sees et betennelsesinfiltrat med
rikelig med histiocytter, lymfocytter, plasmaceller, mastceller og eosinofile granulocytter. Det
kan sees lymfoide aggregater med sekundær follikkeldannelse.
I følge litteraturen er etiologien usikker. At lesjonen oftest opptrer i overfladisk bløtvev, at det
kan sees en symmetrisk organisering rundt større kar som av og til viser tegn på traume og
omliggende uttalt betennelsesreaksjon kan indikere en reaktiv genese. Tendens til lokalt
residiv kan på den annen side peke i retning av en neoplastisk prosess.
I litteraturen er det angitt noe ulike epidemiologiske opplysninger. Det er beskrevet at
pasientene gjerne er middelaldrende voksne og litt oftere menn enn kvinner. Lesjonen
behandles med lokal eksisjon. Lokalt residiv forekommer i opp til en tredjedel av tilfellene,
men lesjonen metastaserer ikke.
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Immun
Endotelcellene er positive for endotelmarkører: CD 31, CD 34 og faktor VIIIrAg.
Lymfoide celler vil være positive for lymfoide markører: f.eks. CD3, CD 20.
Differensialdiagnoser
Kimuras sykdom:
- oftest unge menn fra østre deler av Asia med generell lymfadenopati
- eosinofili
- histologisk sees mer fibrose og ingen epiteloide endotelceller i kar
Basillær angiomatose:
- histologisk sees epiteloide celler med blek cytoplasma og rikelig nøytrofile granulocytter
Epiteloid hemangioendoteliom:
- histologisk sees et myxoid eller hyalint stroma der tumorcellene ligger i rader eller reder
og ofte mangler det tydelige vaskulære strukturer
Det er rapportert et kasus med lymfoid hyperplasi med eosinofili i en lymfeknute, som initialt
ble diagnostisert som Hodgkins lymfom.

Referanser
Christopher D. M. Fletcher : Diagnostic Histopathology of Tumors (Vol. 1), 3. utgave,
Elsevier 2007.
Sharon w. Weiss & john R. Goldblum: Enzinger and Weiss’ Soft Tissue Tumors, 4. utgave,
Mosby 2001.
WHO Classification of Tumors: Pathology & Genetics of Tumors of Soft Tissue & Bone,
IARC Press 2002.
Non-Melanocytic Tumors of the Skin, part of AFIP Atlas of Tumor Pathology series 4,
American Registry of Pathology & Armed forces Institute of Pathology 2006.
Saul Suster: Nodal Angiolymphoid Hyperplasia with Eosinophilia, Vol. 88 American Journal
of Clinical Pathology 1987
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Patologi, undervisning og medisinstudiet.
Ivar Skjåk Nordrum dr. med. Professor i rettsmedisin, Det medisinske fakultet, NTNU.
Overlege i patologi, Avdeling for patologi og medisinsk genetikk, St. Olavs Hospital.
Faglig leder, Prosjektgruppa for gjennomgang av medisinstudiet ved DMF/NTNU
Medisinstudiene i Norge har vært revidert de sist årene. Tromsø implementerte sin revisjon i
2012, Bergen og Oslo gjør det i 2014, og Trondheim begynner implementeringen i 2015.
Trondheim begynte sin revisjon nylig (i november 2013) med å oppnevne en «Prosjektgruppe
for gjennomgang av medisinstudiet» som skal levere en hovedrapport i oktober 2014.
Prosjektgruppa har deltatt på en rekke informasjonsmøter på ulike nivå, satt ned
undergrupper, laget en kommunikasjonsplan og en nettside for revisjonsprosessen, identifisert
tentative behandlingstrengende diagnoser på studiet, og påbegynt arbeidet med en skriftlig
rapport om forslag til styrket studieledelse. Revisjonsarbeidene ved våre medisinske fakulteter
har hatt ulikt utgangspunkt, tatt forskjellig tid og blitt opplevde ulikt blant studenter og
ansatte.
Det er en rekke fellestrekk ved nyere medisinske studier i Europa, og i andre deler av verden:
som tidlig pasientkontakt, integrert undervisning, studentaktiviserende undervisning,
spirallæring, læringsmål, maksimum antall timer undervisning per uke, såkalte langsgående
emner og samarbeid med andre helseprofesjoner. Dette henger sammen med at man ønsker at:
«Den gode lege har evne til stadig å fornye og utvikle sine kunnskaper, ferdigheter og
holdninger til det beste for den enkelte pasient og samfunnet», - og altså inneha egenskaper
som medisinsk ekspert, akademiker, profesjonell, gode ferdigheter i kommunikasjon, gode
samarbeidsevner, lederferdigheter og helseopplyser (the Scottish Doctor).
Hva har så dette med patologiundervisningen i medisinstudiet å gjøre? Mange patologer
underviser. Det er viktig med et overordnet perspektiv når man skal vurdere sitt eget fags
størrelse og plassering i medisinstudiet. Hva skal studentene lære? Hvilken
undervisningsformer er hensiktsmessig? Utfra et læringsperspektiv bør antall timer på
timeplanen hver uke ikke overstige 20 timer, helst være absolutt lavere. Hvilke kriterier skal
man bruke for å velge emner ut av timeplanen, eller inn på timeplanen, særlig når timetallet
per uke i utgangspunktet er høyt? Hvem skal bestemme dette? Evner vi å utdanne kritiske
leger med akademisk kapasitet til systematisk å vurdere innholdet i det sterkt økende antall
publiserte studier? Hvorfor er det ofte så stor avstand mellom klinisk praksis og vedtatt
nasjonale normer? Antageligvis har dette med legekulturen å gjøre, og det er heller ikke
medisinstudiet uvedkommende. Etc..
«Prosjektgruppa for gjennomgang av medisinstudiet» i Trondheim ser egentlig mye de samme
forbedringspotensialene som andre har gjort ved sine læresteder. Utfordringene er ikke å
diagnostisere hva som bør endres. Utfordringen er å kunne implementere de endringer som
blir vedtatt. All erfaring viser at dette er en krevende og ikke godt nok forberedt øvelse. Noe
av det viktigste vi derfor gjør er å foreslå allerede nå at det opprettes en «Studiefaglig og

46

pedagogisk enhet», i tillegg til den eksisterende studieadministrative seksjonen. Vi tenker oss
et fysisk kontor med leger med dr. gradskompetanse, samt pedagogiske ressurser, slik at dette
kontoret kan ha en helthetlig løpende ledelse av studiet, drive lærerstøtte, pedagogisk
utviklingsarbeid, og foreta løpende justeringer og implementeringer av større endringer i
studiet.
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En liten vitenskapsteoretisk betraktning om sykdom, diagnoser og diagnoseformulering.
Avdelingssjef Harald Aarset, Avdeling for patologi og medisinsk genetikk, St. Olavs Hospital.
Dette er et innlegg om metatenkning i forbindelse med diagnostikk. Begrepet metatenkning
brukes som beskrivelse av tenkning om det å tenke, tenkning omkring selve tankeprosessen.
Hvordan tenker vi når vi er på det mest konsentrerte og viser vårt skarpeste intellekt som
patologer; når selve diagnosen stilles? Metatenkning er en form for selvrefleksjon, og ved
siden av å være viktig for utvikling av intellektuelle ferdigheter, kan det ha betydning for
kvalitetssikring. Ved feildiagnoser kan våre bakenforliggende tankemønster være av
betydning.
Platon og Aristoteles er motpoler i filosofien, og deres hovedtanker om ideer, allmenbegreper,
kunnskap og empiri har blitt diskutert og reformulert opp gjennom filosofi- og
vitenskapshistorien, blant annet som essensialisme og nominalisme. I middelalderen omtalt
som den såkalte universaliestriden, diskusjonen om allmennbegrepenes natur. Deres ulike
oppfatninger finnes igjen i ulike sykdomsoppfatninger og sykdomsteorier, og dermed også i
våre diagnoseformuleringer. Slik sett kan noen patologer oppfattes som platonikere, noen som
aristotelikere, men de fleste av oss vingler nok litt mellom disse ytterpunktene til daglig.
Jeg vil forsøke å drøfte litt hva dette betyr i praksis. En platoniker kan ha en for rigid
oppfatning av presisjonen i en diagnose dersom den bakenforliggende oppfatningen er at den
er like sann som en platonsk ide, mens en aristoteliker kan bli litt vag dersom alt bare blir
deskriptivt og ingen entiteter blir sikre eller allmenngyldige nok.
Hvor sikre er våre sykdomsentiteter og diagnoser? Synet på sykdom endrer seg stadig, og
diagnoser følger trender. Det svekker tilliten til at det er evige sannheter vi står ovenfor. Det
hender av og til at diagnoser blir avskiltet. Hvordan forholder vi oss til det? Det finnes sjelden
fasitsvar på det, men også her avslører ofte platonikeren og aristotelikeren seg. Platonikeren
vil ofte fremstå som bokstavtro og med tro på autoriteter, mens aristotelikeren vil være
empirist og mer på linje med et moderne og kritisk vitenskapssyn. Men stemmer det vi tror
om oss selv?
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Prevalence and clinical significance of BRAF V600E mutation in multiple myeloma.
Even Holth Rustad1, Håkon Hov MD PhD2, Hong Yan Dai PhD2, Karin F. Wader MD PhD3,
Kristine Misund PhD1, Harald Aarset2, Anders Sundan PhD1, Anders Waage MD PhD1, 4.
1
Dept of Cancer Research and Molecular Medicine, Norwegian University of Science and
Technology, Trondheim 2Dept. of Pathology and Medical Genetics, St. Olavs University
Hospital, Trondheim 3Dept. of Oncology, St. Olavs University Hospital, Trondheim; 4Dept. of
Haematology, St. Olavs University Hospital, Trondheim, Norway
Introduction:
The most common activating mutation of the BRAF-gene, V600E, is found in several
cancers, including multiple myeloma, where it was demonstrated in 2,5 % by genome
sequencing (Chapman MA). Furthermore, Andrulis et.al found a prevalence of 2,8 % in 251
myeloma patients by immunohistochemistry. Presence of V600E mutation was correlated
with significantly lower overall survival (OS), and increased prevalence of extramedullary
disease (EMD).
The objective of this study is to expand the data on prevalence of BRAF V600E mutation and
furthermore, investigate its impact on patient outcomes.
Methods:
Patient material consists of 218 bone marrow biopsies from patients with plasma cell
disorders, of which 197 had multiple myeloma.
Clinical data were extracted retrospectively from patient records, and classified according to
IMWG criteria.
Realtime PCR with allele-specific primers for BRAF V600E and BRAF wildtype (V600) was
performed on all biopsies.
Positive findings on screening were further analyzed by DNA sequence analysis of BRAF
exon 15, by Sanger sequencing and Immunohistochemistry (IHC), using a BRAF V600E
specific antibody (clone VE1).
Results:

Conclusions
•

We detected 13 BRAF V600E mutations in 197 patients with multiple myeloma (6.6
%).

•

BRAF mutation status had no impact on overall survival or EMD (small numbers).
This finding is independent on the method of detection, and whether OS is calculated
from the time of diagnosis, or from the time of symptomatic myeloma.

•

The clinical relevance of BRAF V600E mutations in myeloma is uncertain. These data
suggest that its presence in the bone marrow does not correlate with a specific disease
phenotype.
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Correlation between cytological and histological diagnoses of thyroid nodules by
using the Bethesda system; 2 years experience from Akershus University Hospital
Y. Chen, T. Sauer, U. Westerhagen, K. Fridrich, P. Blom.Department of Pathology,
Akershus University Hospital
Background
The Bethesda system (TBS) for reporting thyroid cytopathology was published in
2010 in Europe but has been available since 2007 in USA. The purpose was to
establish a uniform terminology for reporting thyroid FNA results, because it is critical
that cytopathologists communicate thyroid FNA interpretations to the referring clinical
doctors in terms that are unambiguous, and helpful clinically. There are six categories:
nondiagnostic, benign, atypical cells of unknown significance (ACUS); follicular
neoplasm (FN) or suspicious for follicular neoplasm (SFN); suspicious for
malignancy; and malignant.
Aim
Our department started using the new terminology in January 2011. The aim of this
study was to evaluate our use of these categories.
Methods
The material included 688 thyroid FNA cases with diagnoses made in the period from
January 2011 to December 2012. Conventional smears were stained with
Papanicolaou, and air dried smears with RAL staining.
Results
The category distribution was as follows: 98 nondiagnostic (14,2 %) plus 63 cyst
fluid only (9,1%), 489 benign (71,0 %); 5 ACUS (0,7 %); 24 FN/SFN( 3,5 %), 4
suspicious of malignancy (0,6 %) and 5 malignant ( 0,7 %).
The histological controls presently available include 23 out of 24 of the FN/SFN, 3 out
of 4 suspicious of malignancy and 4 out of 5 malignant.
The presence of cancer for these categories is: 39 % for FN/SFN, 1 out of 3 for
suspicious of malignancy and 4 out 4 for malignant. For the categories ACUS, there
were 3 out of 5 histological controls (one was recommended after cytology, and two
were based on clinical indication), and all of these were benign.
In 37 cases with a benign diagnosis, surgery was done on clinical indications. Of
these, one was a follicular carcinoma whereas the others were histologically benign.
Conclusions
In our study, the percentage of nondiagnostic (including cyst fluid) is high, which is
comparable to published materials where FNA is performed by clinicians. ACUS and
suspicious for malignancy have a lower rate of malignancy than expected from TBS
published percentages (Gharibet al, 1993; Yang et al, 2007; Yassa et al, 2007).
The TBS seems to be an opportunity for a standardization of diagnoses and reports
and is effective for determination of thyroid malignancy.
The cytologic diagnostic accuracy may be improved if thyroid FNA is performed by
experienced personnel, preferably a cytopathologist, and limiting the evaluation to
only a few dedicated cytopathologists seeing a sufficient number of cases.
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Stem cell marker-positive stellate cells and mast cells are reduced in benign-appearing
bladder tissue in patients with urothelial carcinoma
Björn L. Isfoss,1,2 Christer Busch,3 Helena Hermelin,4 Anette T. Vermedal,1 Marianne Kile,1
Geir J. Braathen,5,6,7 Bernard Majak,1 Aasmund Berner2,8
1
Department of Pathology, Telemark Hospital, 3710 Skien, Norway. 2Faculty of Medicine,
Oslo University, Oslo, Norway.3Department of Pathology & Cytology, University Hospital,
Uppsala, Sweden. 4Dalarnas Forskningslab, Falu lasarett, Falun, Sweden. 5Department of
Laboratory Medicine, Section of Medical Genetics, Telemark Hospital, Skien, Norway. 6Head
and Neck Research Group, Research Centre, Akershus University Hospital, Lørenskog,
Norway. 7Faculty Division Akershus University Hospital, University of Oslo, Nordbyhagen,
Norway. 8Department of Pathology, Radiumhospitalet, Oslo University Hospital, Oslo,
Norway.
Aims: Survival after invasive bladder cancer has improved less than that of other common
non-skin cancers. In many types of malignancy, treatment failure has been attributed to
therapy-resistant stem-like cancer cells. Our aim was therefore to determine identities of stem
cell marker-positive cells in bladder cancer tissue and to investigate possible associations
between these cells and different forms of bladder neoplasia.
Methods: We investigated tissue from 52 patients with bladder neoplasia and 18 patients with
benign bladder conditions, from a cohort that had been previously described with regard to
diagnosis and outcome.* The samples were analysed immunohistologically for the stem cell
markers aldehyde dehydrogenase 1 A1 (ALDH1) and CD44, and markers of cell
differentiation (vimentin, cytokeratin AE1/AE3, S-100, CD68, CD117, cellular retinol
binding protein 1, cellular retinoic acid binding protein 1). The majority of stem cell markerpositive cells were located in connective tissue, and a smaller fraction in epithelial tissue.
Findings were analysed using Fisher’s exact test, considering two-tailed p>0.05 as statistically
significant.
Results: Stem cell marker-positive cells exhibiting possible stem cell characteristics included
cells in deeper locations of benign and malignant epithelium, and sub-endothelial cells in
patients with and without neoplasia. Stem cell marker-positive cells with non-stem cell
character included stellate cells, mast cells, endothelial cells, foamy histiocytes, and neurons.
Significantly, ALDH1+ stellate cells and ALDH1+ mast cells were reduced in number in
stroma of benign-appearing mucosa of bladder cancer patients.
Conclusions: The stem cell markers ALDH1 and CD44 label several types of differentiated
cells in bladder tissue. ALDH1+ stellate cells and mast cells appear to be reduced in stroma of
normal-appearing mucosa of bladder cancer patients, and may be part of a pre-cancerous field
effect in cancer-near areas.
*Isfoss BL et al. Anal Quant Cytol Histol 2011, 33:68-74. Isfoss BL et al. Anal Quant Cytol
Histol 2011, 33:75-81.
This study has been submitted as a manuscript to Virchows Archiv. Corresponding author BL
Isfoss, isfoss@mac.com.

51

Recurrent Respiratory Papillomatosis: Prevalence of Papillomavirus Genotypes
and Risk of High-Grade Laryngeal Neoplasia
Turid Omland, MD1, Kathrine A.Lie, MD, PhD2, Harriet Akre, MD, PhD1, Lars Erik Sandlie,
BSc2, Peter Jebsen, MD2, Leiv Sandvik, PhD3, Dag Andre Nymoen, MSc2, Davit Bzhalava,
MSc4, Joakim Dillner, MD, PhD4 and Kjell Brøndbo, MD PhD1
1
Department of Otorhinolaryngology / Head and Neck Surgery, Oslo University Hospital2
Department of Pathology, Oslo University Hospital3 Department of Biostatistics, Olo
University Hospital, Norway,4 Departments of Laboratory Medicine, Medical Epidemiology
& Biostatistics, Karolinska Institute and Department of Clinical Microbiology and Pathology,
Karolinska Hospital, Stockholm, Sweden
Objectives:
To examine the distribution of human papillomavirus (HPV) genotypes in recurrent
respiratory papillomatosis (RRP) and study the prevalence of high-grade laryngeal neoplasia
and invasive carcinoma in the respiratory tract.
Study design: Cohort study.
Methods:
Histological specimens and clinical records were reviewed from patients with RRP treated
during 1987–2009 in Norway and followed until January 2012. Paraffin blocks were
available in 224/238 patients, and the DNA quality was approved in 221/224 cases. HPV
detection and genotyping were performed by quantitative polymerase chain reaction assays
identifying 15 HPV types. HPV-negative specimens were analyzed by metagenomic
sequencing.
Results:
HPV DNA was detected in 208/221 patients, comprising mono-infection in 133/208, HPV 8
in one case, HPV 11 in 40/208 cases and both types in 15/208 cases. Co-infection with one
or two high-risk HPV types was present in 19/208 patients. Metagenomic sequencing of 14
HPV-negative specimens found HPV 8 in one case. In total, 39/221 patients developed highgrade laryngeal neoplasia, including eight patients (3.6%) with carcinoma of the respiratory
tract, six patients with laryngeal carcinoma and two patients with lung carcinoma. Highgrade laryngeal neoplasia and respiratory tract carcinoma tract was more likely in HPVnegative versus HPV-positive patients.
Conclusion:
The vast majority of RRP were associated with HPV 6 and/or 11. The small group of HPVnegative RRP constituted a distinct subgroup, which occurred more frequently in adult-onset
and was associated with a high relative risk of laryngeal neoplasia or carcinoma in the
respiratory tract.

.
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Does GEWF solution improve lymph node harvest in colorectal cancer specimens with
and without neoadjuvant therapy?
Børretzen Astrid1, Pfeffer Frank2,3, Leh Sabine1,3
1
Department of Pathology,2Department of Surgery, Haukeland University Hospital, Bergen,
3
Department of Clinical Medicine, University of Bergen, Norway
Objective:
Accurate assessment of lymph node status in colorectal cancer resections has both prognostic
significance and therapeutic consequence. We examined the effect of GEWF solution (glacial
acetic acid, ethanol, water and formaldehyde) on overall lymph node yield, positive tumor
lymph node yield and possible upstaging.
Methods:
Colorectal cancer specimens (n=456) between January 2010 and December 2012 were fixed
either in formalin or GEWF solution and lymph node yield was compared.
Results:
Mean lymph node count per colonic and rectal specimen without neoadjuvant therapy
increased from 17.1 to 22.3 and 16.2 to 20.6 respectively by fixation in GEWF solution (p <
0.05). There was no significant difference in mean lymph node count regarding rectal
specimens with neoadjuvant therapy fixed either in formalin (15.1) or GEWF solution (16.4).
Mean positive lymph node count did not differ significantly between formalin and GEWF
fixation in colonic (2.0 vs.1.4) and rectal specimens without neoadjuvant therapy (1.4 vs. 1.1)
or rectal specimens with neoadjuvant therapy (1.2 vs. 1.0).
Conclusion:
Lymph node count was adequate using conventional formalin fixation. Though significantly
increasing mean lymph node harvest, GEWF solution did not increase positive lymph node
count and did not lead to upstaging.
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Validation of primary digital diagnostics in pathology
Aleksandar Vodovnik, MD Consultant Pathologist, Department of Pathology, Førde Central
Hospital, Førde, Norway
Introduction
Digital pathology has been used for many years in consultation, conference and teaching.
Recent validation studies showed high correlation between digital and microscopic diagnosis
and low deferral to microscopic slides after primary digital diagnostics. We validated primary
routine digital diagnostics as a part of digital pathology project in our institution.
Material and methods
One senior pathologist reported 399 consecutive cases (1369 slides), from the archives of
Department of Pathology in Førde, by means of digital pathology and light microscopy,
between April and September 2013. The workload included specimens from all organs in
histology, cytology and autopsy. Primary diagnosis was made on digital slides, followed by
light microscopy, a week after. Only request forms were made available for both primary and
secondary diagnosis. Microscopic slides were scanned using ScanScope AT Turbo digital
scanner (Aperio) and analyzed on 23” display, accessed through the laboratory information
system SymPathy (Tieto). Microscopic diagnosis was made on Ecclipse 80i light microscope
(Nikon). Diagnoses were compared and classified as concordant, discordant without and
discordant with clinical implications.
Results
100% correlation was observed between digital and light microscopic diagnosis. One prostatic
and two skin biopsies could not be diagnosed on original sections, both digitally and
microscopically. Issues were related to suboptimal quality of microscopic slides and were
resolved with better sections.
Conclusions
Primary routine digital diagnostics in pathology is reliable, for the case mix examined in this
study. Our results conform to validation studies of digital diagnostics from other institutions.
Further validation of digital diagnostics in all fields of pathology is encouraged.
References
Pantanowitz L et al. Arch Pathol Lab Med. 2013;137:1710.
Bellis M et al. J Pathol Inform. 2013 14;4:3.
Stathonikos N et al. J Pathol Inform. 2013 29;4:15.
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HPV mRNA is more specific than HPV DNA in triage of women with minor cervical
lesions
Sørbye SW1, Fismen S1, Gutteberg T2,3, Mortensen ES1,3, Skjeldestad FE4
1
Department of Pathology, University Hospital of North Norway, Tromsø, Norway,
2
Department of Microbiology, University Hospital of North Norway, Tromsø, Norway, 3
Institute of Medical Biology, University of Tromsø, Norway, 4Department of Clinical
Medicine, UiT The arctic university of Norway, Norway.
Background: Repeat cytology and HPV testing is used in delayed triage of women with
minor cytological lesions in Norway. The objective of this study was to evaluate test
performances of an HPV DNA and an HPV mRNA test in direct comparison in triage of
women with ASC-US / LSIL.
Materials and Methods: HPV DNA was detected in Roche Cobas 4800 system, whereas
mRNA was diagnosed in NorChip PreTect HPV-Proofer. From January through September
2012 we included 311 women, aged 25–69 years with ASC-US / LSIL in secondary
screening, who had no previous cervical biopsies and no previous history of HSIL, at the
Department of Pathology, University hospital of Northern Norway. All women were followed
through January 31, 2013 for end points.
Results: Of 311 women scheduled for secondary screening, 114 women (36.7%) were DNA
positive and 57 women (18.3%) were mRNA positive. 30 women (9.6%) had HSIL cytology
at triage and 281 women (90.4%) had ASC-US, LSIL, normal or inconclusive cytology. Of
these 281 women 92 women (32.7%) were HPV DNA positive and 37 women (13.2%) were
HPV mRNA positive. We received biopsies from 68.5% (63/92) of the DNA positive and
82.1% (23/28) of the mRNA positive cases. The positive predictive values for CIN2+ were
20.6% (13/63) for DNA positive and 30.4% (7/23) for mRNA positive (ns). The positive
predictive values for CIN3+ were 6.4 % (4/63) for DNA positive and 8.7% (2/23) for mRNA
positive (ns). The referral rate in DNA positive cases (25.6%) were 2.6 times that of mRNA
positive cases (10.0%) (p<0.001) resulting in four more cases of CIN2 and two more cases of
CIN3. Significantly more women were returned back to screening after an mRNA test relative
**a DNA test (87.9%/67.3%, p<0.001) at triage.
Conclusions: After referral of 2.6 times as many women to colposcopy after a DNA test
relative an mRNA test in triage of ASC-US/LSIL, 4 more cases of CIN2 and 2 more cases of
CIN 3 were gained. By following mRNA negative women who had ASC-US/LSIL at triage
(n=40) with cytology and a new HPV-test, the additional cases gained in DNA screening can
be discovered. The higher specificity of an mRNA test in detection of HPV infection at triage
leads to additional cytological follow-up, whereas the higher sensitivity of DNA tests leads to
higher referral rate for colposcopy and biopsy. These trade-offs have to be viewed from the
women’s, the pathology departments and societal cost perspective.
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Women with familial risk for breast cancer have an increased frequency of aldehyde
dehydrogenase expressing cells in breast ductules.
Björn Logi Isfoss1,2*, Bo Holmqvist1,3, Helena Jernström1, Per Alm4, Håkan Olsson1,
1
Department of Oncology, Lund University, Lund, Sweden.2Department of Pathology,
Telemark Hospital, Skien, Norway.3ImaGene-iT AB, Medicon Village, Lund, Sweden.
4
Department of Pathology, Lund University, Lund, Sweden. 5Department of Cancer
Epidemiology, Lund University, Lund, Sweden. *Corresponding author, e-mail:
isfoss@mac.com.
Background Stem cell marker positive cells in cancer are associated with therapy resistance
and adverse prognosis. Recently our immunohistological study of benign breast tissue from
cancer and non-cancer patients indicated an association between the putative stem cell marker
aldehyde dehydrogenase 1 A1 (ALDH1) and hormonal risk factors for breast cancer. The
present study examined more closely possible associations between hormonal and genetic risk
factors for breast cancer and the cellular expression of ALDH1 in ductules of
histomorphologically benign human breast tissue.
Materials and methods The study included the following breast surgery patients: BRCA1/2
mutation carriers (n=23), BRCA1/2 breast cancer patients (n=28), sporadic breast cancer
patients (n=21), and non-cancer mammoplasty patients (n=34). The patients were 20 to 81
years of age. A single, formalin fixed, paraffin-embedded tissue section of histologically
benign tissue was selected from each, and was labelled with a monoclonal mouse anti-human
antibody for ALDH1 (aa 7-128, N-term, diluted 1:100, Becton Dickinson and Comp. NJ,
USA). Fifty terminal duct lobular units were assessed for the presence of ALDH1
immunolabelled cells, for each ductular level (luminal–intermediate–basal). The distribution
and frequency of these cells were correlated to patient subgroups with different risk factors,
using non-cancer mammoplasty patients as a control group. Statistical analyses included
linear and logistic regression, Spearman rank, Person test, and Fisher´s exact test. In twotailed tests, p<0.05 was considered significant.
Results There was a strong association between family history of breast cancer and a high
frequency of ALDH1+ cells (p=0.001) at all ductular levels in all groups, regardless of BRCA
status, age, number of childbirths, or occurrence of cancer. In pre-menopausal non-BRCA
cancer patients, the frequency of ALDH+ cells increased with age, also after adjusting for
family history and parity, for all ductular levels (p≤0.01). The frequency of ALDH1+ cells
decreased with the number of childbirths (p<0.03). BRCA1 mutation carriers exhibited a high
frequency of ALDH1+ cells in the non-basal ductular levels (p=0.03), whereas BRCA2 cancer
patients showed a high frequency of ALDH1+ cells in the basal level (p=0.02). Among postmenopausal patients, only on-going hormonal replacement therapy correlated with a high
frequency of ALDH1+ cells (p<0.03). No significant associations were found between the
frequency of ALDH1+ cells and the total duration of hormonal replacement therapy, or the
use of contraceptive pill (ongoing or total), or age at menarche, or age at menopause.
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Conclusion In benign breast tissue, there is a positive association between the frequency of
ductular ALDH1+ cells and several hormonal and genetic breast cancer risk factors,
particularly family history of breast cancer. This supports previous indications that ALDH1
plays a role in breast cancer.

Intestinal pseudo-obstruction diagnosed by DNA sequencing
Björn L. Isfoss1, Gunter Bock2, Øystein L. Holla3
1
Seksjon for patologi, 2 Seksjon for gastrointestinal kirurgi, 3 Enhet for medisinsk genetikk,
Sykehuset Telemark, Skien.
Abstract A 58-year-old woman with history of bowel dysmotility presented with abdominal
distension and peritonitis. Family history included premature deaths with intestinal
symptomology, suggesting autosomal dominant inheritance. CT showed distended small
bowel. Symptoms were alleviated by entero-cutaneous stomas. Initial ileal biopsy suggested
neuropathy, however, next-generation exome sequencing of constitutional DNA revealed
Arg148Ser mutation in the in the smooth muscle actin gene ACTG2. Histological reassessment showed abnormal muscularis propria and abnormal smooth muscle actin, with
same findings in sibling, confirming familial visceral myopathy. Thus, non-invasive genomic
analysis can provide early and specific diagnosis of familial visceral myopathy, which may
help avoid inappropriate surgery.

Heterogeneous neuroendocrine marker expression between primary and metastatic
colorectal cancer – a diagnostic challenge in the era of new targeted therapies.
Britta Kleist1, Katrine Thesen1, Christiane Loland1
1
Department of Pathology, Southern Hospital Trust, Kristiansand, Norway
Recently introduced oncologic treatment strategies focus on inhibition of the
PI3K/AKT/mTOR pathway, which is probably involved in neuroendocrine differentiation of
tumor cells. In metastatic conventional colorectal cancer (CRC), a neuroendocrine phenotype
as possible therapy target has not been systematically investigated so far.
Therefore, we analyzed immunohistochemical expression of the neuroendocrine markers
chromogranin and synaptophysin in 447 CRC specimens comprising primary and metastatic
tumors from 115 patients.
Thirty-six out of 118 (30.5%) primary tumors (PT), 20 out of 71 (28.2%) distant metastases
(DM) and 51 out of 258 (19.8%) lymph node metastases (LNM) expressed at least one
neuroendocrine marker. Neuroendocrine differentiation status was concordant in 63.4% of 71
matched DM/PT pairs, 65.1% of 258 matched LNM/PT pairs and 71.7% of 53 matched
DM/LNM pairs. In addition, concordant neuroendocrine marker expression was seen in 14
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out of 25 (56%) available preoperative PT biopsies and corresponding primary CRC resection
specimens.
According to these data, only a subpopulation of patients with metastatic conventional CRC
might benefit from adjuvant mTOR inhibitor therapy. Due to heterogeneous neuroendocrine
marker expression in primary and metastatic CRC, analysis of distant metastases instead of
primary tumors should guide therapy decisions.

Obduksjon som hjelp i kvalitetssikring av medisinsk behandling. Målrettet rekvirering
nødvendig.
G. Cecilie Alfsen1*, Solveig Norheim Andersen1*, Jan Emil Kristoffersen2. 1Avdeling for
patologi, Akershus Universitetssykehus, *Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. 2
Kvalitetsavdelingen, Akershus Universitetssykehus.
Bakgrunn Obduksjonsfrekvensen i Norge faller. Obduksjon er gullstandard ved vurdering av
dødsårsak og viktig i kvalitetssikring av diagnostikk og behandling. Ved Ahus har man fra
2008 igangsatt tiltak for å snu den fallende obduksjonsfrekvensen.
Tiltak Seksjonering av obduksjonstjenesten, daglig gjennomgang av mors ved patolog for
seleksjon av obduksjoner, faste kriterier for obduksjonsbegjæring nedfelt i EQS, månedlig
pu*blisering av obduksjonsfrekvens for avdelingene, økt informasjonsvirksomhet.
Resultat Obduksjonsfrekvensen av voksne (>2 år) har økt fra 10 til 17%. Svartiden er
fortsatt et problem og skyldes dels mangel på patologer med nevropatologisk kompetanse.
Konklusjon Målrettede tiltak kan bedre obduksjonsfrekvensen, men må være langsiktige.
En lav frekvens er ikke kritisk hvis begjæringen skjer kritisk og systematisk. Sykehusledelsen
bør være seg bevisst betydningen av en målrettet obduksjonstjeneste og bør skjerpe kravene
til patologiavdelingene vedr. kvalitet, svartider og rapportering av obduksjonsvirksomheten.
Obduksjonstjenesten må styrkes.

Infanticide or stillbirth? Forensic pathology in Norway one hundred years ago.
G. Cecilie Alfsen, Akershus University Hospital and University of Oslo, Lotte Hernæs,
Association for Sexual and Reproductive Health Oslo, Christian Lycke Ellingsen, Stavanger
University Hospital, Norway.
In 2013, Norway celebrated the 100th anniversary of women’s suffrage. Everyday life for
women 100 years ago was characterized by lack of control of reproduction. Clandestine
childbirths, abandonment and infanticide was a large problem. Forensic examinations of
suspected mothers and dead infants was a regular task for pathologists and general
practitioners.
Methods 735 files from 1910-1912 in the archives of the Norwegian Board of Forensic
Medicine were studied.
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Results Out of 350 forensic autopsies, 131 cases (37 %) dealt with the question of infanticide
or abandonment (125) or illegitimate abortions (6). Of 136 clinical examinations, 28 (20%)
were performed on women suspected of illegitimate births. In autopsies, the hydrostatic lung
test was used indiscriminately as proof for live birth, and 46 out of 62 positive floating tests
were performed on partially decomposed bodies. Only one of the positive tests was assessed
as false positive.
Conclusion Due to birth control, legalized abortions and improved social conditions, the
pattern of forensic examinations has changed dramatically since the early 1900s. Despite
knowledge of the limitations of the hydrostatic test, the use was never questioned by the
experts in the National Forensic Commission. Many innocent women were imprisoned for
infanticide due to peremptory use of tests now recognized as obsolete.

D-score ved endometriehyperplasier. Foreløpige erfaringer etter innføring av D-score i
diagnostisk praksis ved Ahus.
G. Cecilie Alfsen1, Kjersti Rimstad2, Jannicke Berland3. 1Avdeling for patologi og
2
Gynekologisk avdeling, Akershus universitetssykehus (Ahus), 3Avdeling for patologi,
Stavanger universitetssjukehus (SUS).
Bakgrunn WHO- klassifiseringen av hyperplasier i endometriet er subjektiv og har dårlig
reproduserbarhet . Lavest er kappa-verdiene for diagnosene kompleks hyperplasi med og uten
atypi. I 30 år har det vært kjent at D-score er en sterk prognostisk indikator ved
endometriehyperplasier . D-score metoden er basert på målinger av volumprosent stroma,
kjernediameter og overflatetetthet av kjertler og gir en matematisk/statistisk beregning av
risiko for kreftutvikling. Metoden er anbefalt i Norsk gynekologisk forenings veileder fra
2009, men utføres bare ved to patologiavdelinger i Norge (Tromsø og Stavanger). Fra mai
2013 har Ahus samarbeidet med SUS om D-score undersøkelse på endometriet. Vi
presenterer våre foreløpige erfaringer.
Metode Alle komplekse hyperplasier uten atypi (KH) blir rutinemessig innsendt for D-score
av diagnostiserende patolog, som sender originalsnitt og blokk til SUS. Komplekse
hyperplasier med atypi (KHA) blir undersøkt bare etter ønske fra kliniker, som ønsker
veiledning i behandling av særlig yngre pasienter. Kasus undersøkes også for PTENekspresjon, som ofte mangler i atypiske områder. Snittene regranskes av patolog ved SUS,
som sammenfatter resultatet av D-score med en morfologisk vurdering i svaret til Ahus.
Resultater 10 kasus er foreløpig undersøkt. 8 pasienter hadde KH ( median alder 51 år). 6 av
8 hadde D-score med usikker eller høy malignitetsrisiko. I fire av disse er hysterektomi utført
og atypisk endometrium påvist i 3 av 4 preparater (høyt differensiert endometroid karsinom
(2), KHA (1)). En 5. pasient er planlagt operert.
To pasienter med KHA ble også undersøkt: D-score viste høy progresjonsrisiko (-3,9) hos én
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(38 år) og usikker score (+ 0,1) hos den andre (45 år). Hos begge ble det påvist utbredt KHA,
men ikke karsinom ved hysterektomi.
Konklusjon Innføringen av D-score har bidratt til nytt fokus på diagnostikken av
endometriehyperplasier ved Ahus. At karsinom eller KHA foreløpig er funnet i 75 % av de
hysterektomerte med preoperativ diagnose kompleks hyperplasi uten atypi (KH) , men Dscore ≤1, er tankevekkende og bekrefter publiserte data om økt risiko for malign utvikling
ved usikker eller negativ score. D-score brukes nå aktivt i klinikers vurdering av videre
behandling.

Interval detected breast cancers are associated with tumor cells invading blood vessels.
Tor A. Klingen1, Ingunn M. Stefansson2,3, Karin Collett3, Turid Aas4, Anne L. Abrahamsen5,
Hans Aas6, Ying Chen1,7, Lars A. Akslen2,3
1
Department of Pathology, 5Radiology and 6Surgery, Vestfold Hospital, Norway;
7
Department of pathology, Akershus university hospital, 2Centre for Cancer Biomarkers, The
Gade Institute, University of Bergen; 3Department of Pathology and 4Surgery, Haukeland
University Hospital, Bergen, Norway.
Objective Breast cancer presentation during mammography screening intervals is associated
with markers of aggressive tumors and adverse prognosis.
Methods Here, we compared the frequency of tumor cell invasion into blood vessels or
lymphatic vasculature according to mode of presentation. We studied 437 carcinomas in two
independent series from the population-based Norwegian Breast Cancer Screening Program.
By immunohistochemical staining, tumor cells invading lymphatic or blood vessels were
examined on sections of paraffin embedded tumor samples using D2-40 and CD31 antibodies,
respectively.
Results In Series I (n=247), interval cases demonstrated both more frequent blood vessel
invasion (OR=6.9; p<0.0001) and lymphatic involvement (OR=3.1; p=0.001) than screendetected cases. In the size-matched Series II (n=190), interval cases demonstrated more
frequent blood vessel invasion (OR=4.7; p=0.001), whereas lymphatic invasion was not
significantly different (OR=1.8; p=0.13).
Conclusions Our findings indicate that blood vessel invasion by tumor cells, as a
morphologic indicator of hematogenous spread, is strongly associated with interval breast
cancer presentation.
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Breast cancer stromal elastosis: association with mammography screening detection and
favourable prognostic markers.
‘Ying Chen1,2,Tor Audun Klingen2, Knut Liestøl5, Hans Aas3, Øystein Garred4, Jan Mæhlen4,
Lars A. Akslen6, Jon Lømo4
1
Department of Pathology, Akershus University Hospital, 2Department of Pathology and
3
Surgery, Vestfold Hospital, Tønsberg; 4Department of Pathology, Oslo University Hospital;
5Institute of Informatics, University of Oslo; 6Centre for Cancer Biomarkers, University of
Bergen, Haukeland University Hospital, Bergen, Norway
Objective The value of mammography screening is controversial. Introduction of screening
for breast cancer has been associated with a incidence increase in invited age groups.
Screening-detected cancers have a better prognosis than predicted from established prognostic
markers (Joensuu et al 2004). A search for additional criteria that are characteristic for
screening cancers and a favourable prognosis is needed. Here, we have investigated whether
the presence of elastosis in the tumours may serve as such a criterion.
Methods We performed a population based retrospective study of breast cancers detected in
the Norwegian Breast Cancer Mammography Screening Program in Vestfold county from
2004-2009.
202 invasive screening-detected cancers and 83 interval cancers in age group 50-69 years
were compared with regard to standard clinic-pathologic parameters and several additional
histological parameters. In particular, the presence of elastotic material in tumours was graded
on a 4 tiered scale (according to Shivas and Douglas, 1972). Histological parameters were
evaluated in whole tumour slides (13 cases were excluded from the analysis because only core
biopsy was available).
Results Screening-detected tumours tended to be star-shaped, whereas interval cancers had a
rounded/pushing border shape (p<0,001), figure 1. Screening-detected cancers had a
significantly higher content of stromal elastosis than interval cancers (p<0.001). The degree of
elastosis showed a strong covariation with low histological grade (p<0.001), ER positive
(p<0,001) and HER-2 negative status (p=0,001), stellate tumour shape (p<0,001) and tumour
with high stroma content (p<0,001). Due to short observation time, survival is not yet
included in the study.
Conclusion There is a strong correlation between the presence of tumour elastosis and
mammography detection of breast cancers. Presence of elastosis seems to be associated with
a good prognosis.
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Reactive stromal grading in needle biopsies predicts prostate cancer specific mortality
Ulrika Axcrona1, Ljiljana Vlatkovic1, Thorstein Sæter2, Gudmund Waaler2, Einar Servoll2,
Jahn M Nesland1,3, Karol Axcrona3 1: Department of Pathology, The Norwegian Radium
Hospital, Oslo University Hospital, Oslo, Norway 2: Department of Surgery, Sørlandet
Hospital, Arendal, Norway 3: Medical faculty, University of Oslo, Oslo, Norway 4:
Department of Urology, The Norwegian Radium Hospital, Oslo University Hospital, Oslo,
Norway
Objectives Reactive tumour stroma is demonstrated to influence prostate cancer (PCa)
tumourigenesis and progression. The correlation of reactive stromal grading (RSG) in
diagnostic needle biopsies to clinicopathologic parameters and PCa specific mortality was
investigated.
Material and methods A population–based cohort of 276 patients (1991 to 1999) with
clinically localized PCa diagnosed by needle biopsies at a Norwegian county hospital was
analysed. Primary treatments included prostatectomy (n=38), radiotherapy (n=34), watchful
waiting (n=104), hormone therapy (n=97) and others (n=3). RSG was evaluated semiquantitatively on the basis of previously described criteria (Yanagisawa et al). For statistical
analyses Spearman rank-order correlation coefficients, Kaplan-Meier methods and
multivariate Cox proportional hazards regression were used.
Results The median follow-up time was 107 months. Sixty patients died from PCa. RSG
correlated with PSA, clinical stage and Gleason score. The 10-year PCa specific survival rate
for RSG 0, 1, 2, and 3 was 95%, 81%, 64% and 63%, respectively (p-value <0.005). RSG
remained an independent predictor of PCa specific mortality when adjusting for PSA, clinical
stage, Gleason score and treatment modality.
Conclusions Our study demonstrates RSG as an independent predictor of PCa specific
mortality in needle biopsies. Thus, emphasizing the importance of the stromal compartment in
PCa development.
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Sphingosine Kinase-1 expression is associated with prostate cancer specific mortality - a
potential new prognostic biomarker?
Ulrika Axcrona1, Ljiljana Vlatkovic1, Thorstein Sæter2, Einar Servoll2, Gudmund Waaler2,
Ruth Holm1, Hari Dhakal1, Karol Axcrona3, Catherine Mazerolles6,9, Stuart Pitson8, Bernard
Malavaud5,7,9, Jahn M Nesland1,4, Olivier Cuvillier5,91: Department of Pathology, The
Norwegian Radium Hospital, Oslo University Hospital, Oslo, Norway 2: Department of
Surgery, Sørlandet Hospital, Arendal, Norway3: Department of Urology, The Norwegian
Radium Hospital, Oslo University Hospital, Oslo, Norway4: Medical faculty, University of
Oslo, Oslo, Norway 5: Université de Toulouse, UPS, IPBS, Toulouse, France 6: CHU
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Objectives To examine the expression of the oncoenzymes sphingosine kinase-1 (Sphk1) and
sphingosine1-phosphate lyase (SPL) in human prostate cancer (PCa) with correlation to
clinicopathologic parameters and clinical outcome.
Materials and methods Paraffin-embedded prostatectomy specimens from 133 PCa patients
treated with radical prostatectomy were analysed by immunohistochemistry for SphK1 and
SPL.
Results SphK1 was demonstrated to varying degrees in both cytoplasm and nucleus of
tumour cells as well as in tumour stroma. The expression of cytoplasmic SphK1 was
significantly correlated to high Gleason score (GS) (P=0.008) and locally advanced/pT3b PCa
(P=0.016). Kaplan-Meier analysis revealed a trend for increased biochemical and clinical
failure rates at high levels of SphK1 and a significant negative prognostic impact on PCa
specific survival (P=0.036). Nuclear and stromal SphK1 were not found to correlate with any
clinicopathologic parameters or prognosis. SPL was restricted to the cytoplasm and inversely
correlated to SphK1 and GS.
Conclusions We report the first finding of SphK1 as a possible prognostic biomarker for PCa
specific mortality. Our findings demonstrate that increased levels of SphK1 together with low
levels of SPL act as negative predictors for PCa outcome. One could speculate that SphK1
expression is associated with the terminal phase of epithelial mesenchymal transition.
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