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Faggruppe obduksjon (G. Cecilie Alfsen)
Medlemmer: G. Cecilie Alfsen, leder, Akershus Universitetssykehus
Aage Erichsen, Oslo universitetssykehus, Ullevål
Christian Lycke Ellingsen, Dødsårsaksregisteret, FHI Bergen
Stine Kristoffersen, Haukeland universitetssjukehus, Bergen
Anne Jarstein Skjulsvik, St. Olavs Hospital, Trondheim
Vidar Isaksen, Universitetssykehuset Nord- Norge
1. Ny lov fra 01.01.2016
Ennå ingen informasjon fra myndigheter til leger
• Info via Dagens medisin
• NEL Norsk elektronisk legehåndbok
• Oppdatering og ombygging av nettkurs (Hvordan fylle ut dødsattester)
https://nettkurs.legeforeningen.no/course/view.php?id=50
• Patologer bør selv informere leger i eget sykehus og rekvirenter utenfra!
2. Båretransport
Forskrift om dekning av utgifter til båretransport i Norge.
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1997-03-11-216?q=b%C3%A5retransport
Noen NAV-kontorer feiltolker forskriften. Sak til arbeids og sosialdepartementet i juni 2015.
Ingen avklaring.
3. Antall obduksjoner påkrevet i spesialistutdanningen. Vedtak fra årsmøte 2015.
Søknad til Helsedirektoratet går via Legeforeningen.
Minimumskrav til antall obduksjoner foreslått redusert fra 200 til 140, men med endret
spesifisering
Punkt 3. Prosedyrekrav: Endring av punktet:
3.1.1. Full obduksjon, gjennomført* med spesialist i patologi som bakvakt, inkludert mikro:
Minimum 140 obduksjoner, hvorav minst 100 må være medisinske obduksjoner av voksne
(eldre enn 2 år).**
3.1.2. Full obduksjon, gjennomført* med spesialist i patologi som bakvakt, inkludert mikro:
Minimum 10 obduksjoner av foster eller spedbarn yngre enn 2 år.
3.1.3. Full undersøkelse av CNS*, med beskjæring av fiksert hjerne, inkludert mikro:
Minimum 20 undersøkelser. (Krav om CNS-undersøkelser kommer i tillegg til
obduksjonstallet hvis
hjerner undersøkes uavhengig av resten av organene, som for eksempel på en nevropatologisk
seksjon.)
*Undersøkelsene skal være utført av spesialistkandidaten, med bistand av overlege/spesialist.
Undersøkelser som er signert av flere spesialistkandidater telles ikke.
**Inntil 40 obduksjoner kan være rettslige obduksjoner eller fosterobduksjoner. Eventuelle
fosterobduksjoner kommer i tillegg til krave
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Faggruppe mamma (Lars Akselen)
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Faggruppe Lunge og ØNH (Elin Richardsen)
Histologisk diagnostikk av lungekreft har endret seg siden WHO-klassifikasjonen fra
2004.
I 2011 kom vesentlige endringer og anbefalinger i den histologiske undersøkelsen av
lungekreft på biopsier/cytologi preparater og resektater. Spesielt subklassifisering av
adenokarsinomer ble betydelig endret (International Association for the study of Lung Cancer
(IASLC)/American Thoracic Society (ATS)/European Respiratory Society (ERS): Lung
Adenocarcinoma Classification).
Ny WHO-klassifikasjon 2015: WHO; Tumours of the Lung, Pleura, Thymus and Heart, 2015,
ISBN 92 832 2436 5
Hva er så nytt i diagnostikk av lungekreft siden 2004 og frem til 2015 versjonen?
Kort oppsummering:
Anbefaling av immunhistokjemiske markører i klassifikasjonen, økt fokus på genetiske
studier og integrering av molekylærtesting for å gi individualisert behandling.
Klassifikasjon for små biopsier og cytologi er tilsvarende 2011 IASLC klassifikasjon, det
samme gjelder for diagnostikk av adenokarsinomer (2011 IASLC klassifikasjonen).
Behov for mer eksakt histologisk diagnose medfører anbefaling om redusert bruk av NSCLC
NOS. Diagnosen Storcellet karsinom (ikke tydelig vekstmønster av adeno- plate- eller
neuroendokrin differensiering eller uttrykk av typiske immun-markører og negativitet for
slimfarging) skal brukes kun på resektater der tumor mangler klar morfologisk eller
immunhistokjemisk differensiering.
Reklassifisering av plateepitelkarsinomer til keratiniserende og ikke-keratiniserende. Basaloid
karsinom klassifiseres som en subtype av plateepitelkarsinomer. Andre undergrupper utgår.
Neuroendokrine tumores: småcellet karsinom (SCLC), storcellet neuroendokrint karsinom
(LCNEC), typisk/atypisk karsinoid.
Ny entitet: NUT karsinom. Tumores med re-arrangering av kromosomer i NUT-genet.
Entiteten: skleroserende hemangiom erstattes av: skleroserende pneumocytom.
Mesenchymale tumores: Hamartom endres til pulmonalt hamartom. PEComer (tumores som
vokser ut fra perivaskulære epiteloide celler): 1) Lymfangioleiomyomatose (LAM), 2:
Benignt PECom, 3) Malignt PECom. Nye entiteter: Pulmonalt myxoid sarkom med EWSR1CREB1 translokasjon. Myoepiteliale tumores (EWSR1 gen rearrangering): 1) Myoepiteliom,
2) Myoepitelialt karsinom. Bruk av WWTR1-CAMTA1 fusjoner i diagnosen av epitelioid
hemagioendotheliom.
Lymfohistiocytiske tumores; ny entitet: Erdheim-Chester disease.
Ny gruppe: Tumores med ektopisk opprinnelse: germ cell tumors: 1) Modent teratom, 2)
Umodent teratom, Intrapulmonalt thymom, Melanom, Meningiom, NOS.
Sarkomatoid karsinom: Ingen vesentlige endringer ifht. 2004 klassifikasjonen, men man
anbefaler egen»terminologi»/formulering i små biopsier/cytologiske prøver. Dersom det
foreligger adenokarsinom komponent, skal disse testes for EGFR/ALK.
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Faggruppe Uropatologi (Ulrika Axcrona)
Gleason score 50 år! – Hvor står vi nå?
I 1959 initierte The Veterans Administration Cooperative Urological Research Group
(VACURG) ved Minneapolis Veterans Administration Hospital, Minnesota, et prosjekt for å
undersøke klinisk utkomst av prostatakreft-pasienter etter behandling med enten placebo,
orkiektomi, radikal prostatektomi eller en kombinasjon av disse. På bakgrunn av at man
mente at histo-patologisk vurdering av prostata cancer var mangelfull, fikk patolog, dr.
Donald Gleason (1920-2008) i oppdrag å utarbeide et forbedret histologisk graderingssystem.
Gleason vurderte 270 prostatakreft-kasus uten kjennskap om klinisk utfall, og han observerte
ni forskjellige vekstmønstre. Ofte ble flere forskjellige vekstmønstre i samme preparat
observert. Gleason registrerte for hvert kasus det mest dominerende vekstmønster (primær) og
det nest mest dominerende vekstmønster (sekundær) og fikk dette statistisk korrelert mot
prostatakreft spesifikk overlevelse. Noen vekstmønstre hadde svært lik prognose og ble derfor
slått sammen og fem Gleason grader ble derved etablert. Summen av de begge gradene, den
såkalte Gleason score, ble vist å være den beste prediktor for prostatakreft spesifikk
overlevelse. Utfra resultatene fra disse studiene presenterte og introduserte for 50 år siden, i
1966, Gleason et nytt standardisert histo-patologisk graderingssystem av prostatacancer som
gjenspeiler aggressiviteten av prostatakreft basert på histologisk arkitektur (Gleason; Bailar,
Mellinger, Gleason Cancer Chemother Rep, 1966). Graderingssystemet ble statistisk validert
1974 for å predikere prostatakreft spesifikk dødelighet. År 1978 ble Gleason
graderingssystemet akseptert i USA, og etter hvert tatt i bruk på verdensbasis. I Norge ble
dette introdusert i 2001 og erstattet den tidligere WHO graderingen. Gleason
graderingssystemet ble først inkludert i 2.e utgaven av World Health Organization (WHO)
tumor klassifisering, 2002, ved siden av Mostofi gradering (såkalt WHO graderingen), og
anbefalt som eneste graderingssystem i 3.e utgaven. I en spørreundersøkelse fra 2008 blant
europeiske uropatologer svarte 99,5% at de brukte Gleason graderingssystemet ved vurdering
av prostatakreft (Egevad et al Histopathol, 2008).
Dr. Gleason hadde kunstnerisk talent og med henblikk på å lære ut graderingssystemet til
kollegaer tegnet han selv en forenklet grafisk oversikt over de forskjellige gradene 1-5. Grad 1
er meget lik normalt prostataepitel og grad 5 har mist sin likhet med normalt kjertelepitel.
Gleason mente selv at denne grafiske oversikten var hans mest verdifulle bidrag til
graderingssystemet, siden patologer gjerne tenker i bilder og mønstre og på så måte raskt tok
til seg konseptet.
De tre pilarene i utredning ved mistanke om prostatakreft er PSA, rektal palpasjon og
nålebiopsi av prostata. Siste år er MR blitt introdusert som enda en parameter i
stadieinndelingen. Nålebiopsi fra prostata med påvisning av tumor og Gleason scoring av
tumor er ”gull standard” for diagnostisering av prostatakreft. I multivariat analyser som er
blitt gjort over årene er Gleason score vist å være den hittil beste parameteren for
prognostisering av prostatacancer. Derved er Gleason score også en sentral parameter ved
stratifisering av behandling ved nyoppdaget prostatacancer. I desennier har forskere prøvd å
finne nye metoder for å erstatte systemet uten å lykkes.
Gleason score systemet har over tid gjennomgått en kontinuerlig utvikling. I det at
immunhistokjemi ble introdusert for 15-20 år siden ble Gleason grad 1 og 2 funnet å være
benigne entiteter, lignende på prostatacancer, men med bevart basallag. Gjennom årene er nye
morfologiske fenotyper av prostatakreft blitt identifisert og tilskrevet en Gleason grad. Den
første større revisjonen av Gleason gradering ble utført 2005 i regi av The International
Society of Urological Pathology (ISUP) (Epstein et al. Am J Surg Pathol, 2005). Revisjonen
innebar en begrensning i definisjonen av Gleason grad 3 og at gradene 1 og 2 ikke lenger
brukes. Ved WHO/ISUP konsensus konferanse i 2014 (Epstein et al. Am J Surg Pathol, 2015)
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ble det besluttet at alle cribriforme kjertler re-defineres som Gleason grad 4. Videre ble det
anbefalt at prosent grad 4 rapporteres ved Gleason score 3+4=7/4+3=7 for at dette vil kunne
få betydning ved stratifisering av pasienter til aktiv overvåkning og strålebehandling.
Inndeling av Gleason score systemet i fem ”grade groups” (grade group 1-5) ble introdusert
og vedtatt. Dette nye graderingssystem er ment å gi 1) en mer nøyaktig stratifisering av
prognose, 2) forenkling med kun fem grader i motsetning til flere mulige score, 3) laveste
grad er 1 i motsetning til Gleason score 6 med potensial til å redusere overbehandling av
prostatakreft. Disse ”grade groups” bør rapporteres sammen med modifisert Gleason score i
følge WHO/ISUP 2014.
Det faktum at Gleason graderingssystemet ikke er blitt revidert før etter vel 40 år i klinisk
bruk viser hvor robust dette systemet er. Gleason’s bidrag til urologisk patologi er stort og
hans graderingssystem er fortsatt vårt hovedsakelige instrument for vevs-basert forutsigelse av
prognose ved prostatakreft.
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Patolog assistenter (PA) ved Toronto General Hospital og ved Oslo
Universitetssykehus (OUS)
Linn Buer og Lisa Yuen Løvold
Vi har jobbet som PA i OUS siden 2010 og har utdanning som bioingeniør og master i
molekylærbiologi. Ved OUS startet man allerede i 2005 med opplæring av 2 bioingeniører på
Radiumhospitalet fordi det var mangel på patologer. Det viste seg at dette var tidsbesparende
for patologene og de kunne bruke sin tid på mer diagnostikk. Dette reduserte svartidene.
Etter OUS fusjonen ble det opprettet seks PA stillinger fordelt på driftsstedene Ullevål,
Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Vi er alle blitt lært opp av patologer/erfarne LIS. Vi har
regelmessig egen internundervisning. Undervisningen dekker alle organgruppene siden vi
ikke har formell utdanning av PA i Norge ennå. Vi var opprinnelig organisert under
legegruppen med en patolog som leder frem til 2014. I løpet av 2014 ble PA omorganisert til å
ligge under seksjon for histologi og obduksjon. Arbeidsoppgavene til PA består av
makrobeskjæring, biobanking, metodeutvikling og kvalitetssikring samt deltakelse i
forskningsprosjekter.
I august 2015 deltok vi på American Association of Pathologists Assistans sin årlige
utdanningskongress for PA i USA. I den forbindelse fikk vi også anledning til å besøke
avdeling for patologi ved Toronto General Hospital (TGH). AAPA er den amerikanske
yrkesorganisasjonen for PA som har 1500 autoriserte medlemmer. De har 9 forskjellige
masterprogram innenfor obduksjon, makrobeskjæring eller biobanking. AAPA har eksistert
siden 1972. AAPA holder årlig 2 utdanningskongresser med faglige foredrag, workshops og
postersesjoner. Utanningskongressen har en bred dekning av alle organer med makro og
mikrobilder. De viste også flere kasus med hele sykdomshistorien fra biopsi til endelig
diagnose. En hel dag ble viet til obduksjon og obduksjonsteknikker ved obduksjon av barn,
som også utføres av PA.
Besøket på TGH med leder for PA gruppen gjorde at vi fikk et innblikk i arbeidsoppgavene til
de canadiske PA. TGH mottar 65 000 prøver årlig og kan sammenlignes med OUS. De
canadiske PA har egen yrkesorganisasjon (CAP) som ligger inn under den canadiske
patologforeningen. De har startet masterutdanning og fikk de første 15. nyutdannede PA i
2014. TGH har 9 PA’er hvorav 8 er ”in-house-trained” av patologer. Det er PA som styrer
makro og biobankarbeidet og 1 PA gjør obduksjoner. PA lærer opp LIS på makro.
Vi ble også kjent med ordningen i Nederland, der det i Nijmegen er PA som har ansvaret for
makro og som lærer opp LIS. PA har fått sin egen videreutdanning ved universitetet i Leiden.
Når det gjelder vårt eget sykehus viser statistikk for driftsåret 2012 viste at PA utførte 21% av
all makro. PA hadde en økning på 10% til 2013. Tallene for 2014 og 2015 viser at vi tar
henholdsvis 32% og 34% av all makro. For å bli selvstendige PA’er er opplæringstiden opp
mot 3 år. Dette kan være en ulempe ved lav bemanning og høy turnover av PA. Ved å gi PA
utfordrende arbeidsoppgaver og tilstrekkelig opplæring vil vi være en stabil arbeidsressurs.
Dette skaper en god flyt og oversikt over preparatene på makro. Vi jobber godt etter
prosedyrer og har en lav terskel for å innhente hjelp fra patologene ved det minste tvil, fordi vi
ser vår begrensing. Vi fungerer også som et godt bindeledd mellom patologene og
laboratoriepersonalet.
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Biomimcry – can it help us find novel treatments for treatment of human
disease?
Peter Stenvinkel, Division of Renal Medicine M99, Karolinska University
Hospital, Stockholm, Sweden
!
Patients with chronic kidney disease is a vulnerable patient population that undergo premature
aging and die early usually from a combination of cardiovascular disease, muscular wasting
and infectious complications. Most studies on kidney disease have relied on classic
experimental studies in mice and rats or clinical studies in humans. From such studies much
understanding of the physiology and pathophysiology of kidney disease and its complications,
such as sarcopenia, inflammation, vascular media calcification and bone disease has been
obtained. However, major breakthroughs in the prevention and treatment of kidney diseases
have been relatively few. Thus, new approaches to fight kidney disease are urgently needed.
Biomimicry is a new approach to understand and investigate kidney disease and its
complications. There are many examples from nature of how various animals have developed
ways to prevent or respond to kidney failure and its serious complications. Hibernating bears
develop severe kidney injury with anuria during winter but during evolution they have
developed ingenious mechanisms that protect them form the fatal complications that may
accompany advanced chronic kidney failure. Despite being the same size as rats or mice, the
naked mole rat (a rodent thatlive in an oxygen deprived milieu in burrows 1.5 meter below the
soil in Eastern Africa) may live as long as 30 years. These blind rodents have during evolution
developed superior resistance to oxidative stress and do not develop any signs of
cardiovascular aging. Investigation of evolutionary biology and comparative physiology on
species, such as hibernating bears and long-lived naked mole rats, might provide new insights
for the prevention and treatment of kidney disease and it serious accompanying
complications.
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Persontilpasset kreftbehandling - konsekvenser for avd. for patologi
Prof. Jürgen Geisler, UiO og AHUS
Histologiremissene har alltid hatt avgjørende betydning for behandling av kreftpasienter. Det
er den første patologiske vurderingen av en biopsi etc. / FNAC som sikrer kreftdiagnosen og
som gir som regel tilleggsinformasjon mtp. prognostiske og prediktive markører.
Typiske eksempler er vurderingen av brystkreftpasienter hvor ekspresjon av
hormonreseptorer, vekstfaktorreseptorer (HER-2) og andre parametre som Ki-67 er
rutineundersøkelser hos alle nye pasienter i dag. I løpet av de siste årene har vi sett en rask
økning av nye tumormarkører som har delvis fått helt avgjørende betydning for valget av
behandlingen.
Pasienter med føflekkreft som utvikler fjernspredning blir i dag rutinemessig testet for BRAFmutasjoner som bidrar til en stratifisering av pasientene i logiske behandlingsalgoritmer. Kun
pasienter som har fått påvist BRAF-mutasjoner (V600E o.l.) kan få lov til å starte opp med
den effektive BRAF-blokkaden som er blitt første-linjes behandling for pasienter med et
aggressivt sykdomsbilde (og BRAF-mutasjon). Flere nyere markører for føflekkreft blir testet
i kliniske studier (NRAS etc.).
Lignende vurderinger ser vi for lungekreftpasienter (EGFR-mutasjoner, ALK-mutasjoner) og
for tarmkreftpasienter (KRAS-mut.).
Med flere hundre nye medikamenter som er rettet mot definerte mutasjoner («targeted
therapies») i avgjørende gener, kan man forvente at det blir et økende behov for
molekylærbiologiske tumorundersøkelser i tillegg til den tradisjonelle patologiske
vurderingen. Typiske metoder som kan komme mer og mer i bruk er kinaseaktivitetsvurderinger (in vitro), NGS (Next generation sequencing) og andre, mer omfattende
sekvenseringsmetoder (WGS etc.).
En annen utvikling som kommer i tillegg er at vevsprøven i seg selv blir utfordret av nyere
indirekte metoder som «liquid biopsies» (isolerte tumorceller, fritt DNA fra blodet). Det
foregår intens forskning som vil gi oss svar innen få år om vi kan stole på andre metoder enn
vevsbiopsier. Det vil vise seg om vi kan få tilstrekkelig/pålitelig informasjon om en
individuell kreftpasient slik at den klassiske vevsbiopsien (og evtl. komplikasjoner /
ventetiden) kan unngås i noen tilfeller.
Introduksjonen av immunterapien for flere tumorformer vil kreve helt nye markører som kan
styre behandlingen (f. eks. PD-1 / PD-L1 ekspresjon) etc. Deteksjon av tumorinfiltrerende
immunkompetente celler blir sanns. bare en av mange aspekter i den fremtidige patologiske
vurderingen av tumorprøver før eller under pågående immunterapi.
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Patologirelaterte saker i Norsk pasientskade-erstatning. Antall og type
meldte saker i Norge i 2010 – 2015.
G. Cecilie Alfsen1,2, Ying Chen1, Ida Rashida Khan Bukholm3
1. Avdeling for patologi, Akershus Universitetssykehus. 2. Det medisinske Fakultet,
Universitetet i Oslo. 3 Norsk pasientskadeerstatning.

Bakgrunn: Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er en statlig etat underlagt Helse- og
omsorgsdepartementet. NPE behandler erstatningskrav fra pasienter som mener de har fått en
skade etter behandlingssvikt i helsetjenesten. Antall henvendelser til NPE er økende. Fra 2010
til 2015 økte antall innsendte saker med 30 %. Patologi er et fag med stort innslag av manuelle
rutiner og subjektive vurderinger. Feil patologidiagnose kan få alvorlige følger. Patologi er
ikke spesifisert i NPEs nasjonale statistikk og omfanget av saker relatert til patologiavdelinger
er ukjent. Kunnskap om type skader er viktig for å kunne vurdere kvalitetsforbedrende tiltak.
Metode: NPE behandlet rundt 27.000 saker i perioden 2010-2015. Søk på Patologi
identifiserte 86 saker. Etter gjennomgang av saksforløpene ble totalt 67 saker funnet å være
relatert til feil ved håndtering eller diagnostikk i offentlige patologiavdelinger
Resultat: 49 klager gjaldt feil diagnoser (43 falsk negative, 6 falske positive). Vanligste
feildiagnose var malignt melanom (17) og falsk negative screeningcelleprøver. 18 klager
gjaldt andre forhold som forbytting av prøvemateriale (8), forurensing av prøve (4) eller
forsinket svar (2).
Diskusjon: I 2010-2015 ble det stilt over fem millioner diagnoser ved i alt 17 norske
patologiavdelinger. Antall klagesaker er overraskende få. Falske negative eller positive
diagnoser skyldes ofte vurderingsfeil fra lege eller screener og kan bunne i høyt arbeidspress
eller manglende kompetanse. Langsiktige tiltak kreves for å bedre personell-situasjonen.
Feil som skyldes organisatoriske eller tekniske forhold kan derimot løses med enkle midler,
men krever politisk vilje og økonomiske investeringer.
Forurensing eller forbytting av prøver skyldes i stor grad manuelle rutiner og er regelmessig
årsak til nesten-ulykker ved alle patologiavdelinger. IT-systemer som tillater elektronisk
rekvirering, med ID-merkede og sporbare prøver gjennom hele framføringsprosessen, samt
oppgradering av maskinparken, er tiltak som umiddelbart vil kunne minske antall prediagnostiske feil.
Bare 67 patologirelaterte saker er sannsynligvis toppen av isfjellet.
Det kan være god forebygging å oppgradere organiseringen av norske patologiavdelinger
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Er undersøkelse av placenta nyttig ved diagnostisering av
kromosomanomalier i fosteret?
Camilla Struksnæs, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, Norges
teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Trondheim
Christina Vogt, Avdeling for patologi og medisinsk genetikk, St. Olavs hospital,
Universitetssykehuset I Trondheim og Institutt for laboratoriemedisin, barne- og
kvinnesykdommer, NTNU, Trondheim
Innledning
I mange tilfeller er kromosomfeil årsak til spontanaborter og intrauterine dødfødsler. Ettersom
placentatottene er viktig ved evaluering av placentamodning var målet med denne studien å
undersøke om det er mulig ved hjelp av morfologiske kriterier å kunne si noe om hvorvidt
placentaforandringer er relatert til en kromosomanomali.
Materiale og metode
Materialet består av placentasnitt fra svangerskap som ble terminert på grunn av strukturelle
utviklingsavvik. Tyve snitt fra kasus med normal karyotype og tyve fra kasus med
kromosomfeil ble hentet fra arkivet og blindet med tanke på fosterets kromosomstatus. Hvert
snitt ble kategorisert etter følgende fem histologiske funn: tottestørrelse, totteødem,
trofoblastinklusjoner, uregelmessig overflate og trofoblastproliferasjon.
Resultat
Vi fant signifikante forskjeller for alle mikroskopiske funn unntatt for trofoblastinklusjoner. I
snitt med abnorm karyotype var tottene større med mer ødem, de hadde mer uregelmessig
overflate og det var mer trofoblastproliferasjon.
Konklusjon
Generelt hadde placentaene som tilhørte fostre med kromosomfeil flere umodne totter, men
morfologien er ikke spesifikk nok til å kunne ekskludere en normal karyotype. I tilfeller med
intrauterine dødsfall er det viktig å være klar over disse funnene ettersom ved mistanke om
kromosomfeil kan fluoreserende in situ hybridisering (FISH) med spesifikke prober mot de
vanligste kromosomene gjøres på formalinfiksert materiale. Det er lav residivfrekvens ved
intrauterine dødsfall som er assosiert med kromosomfeil, dette har derfor betydning for videre
genetisk veiledning.
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Breast cancer stromal elastosis is inversely associated with tumour cells
invading blood vessels in a population-based study

Ying Chen1,2,3, Tor A. Klingen1,2,, Elisabeth Wik1,5, Hans Aas4, Lars A. Akslen1,5!
1
Centre for Cancer Biomarkers CCBIO, Department of Clinical Medicine, Section for
Pathology, University of Bergen, Bergen; Department of 2Pathology, and 4Surgery, Vestfold
3
Hospital, Tønsberg; Department of Pathology, Akershus University Hospital, Lørenskog,
5
Department of Pathology, Haukeland University Hospital, Bergen, Norway.
Background
Screen-detected breast cancers with higher content of stromal elastosis have a better prognosis
than predicted from established prognostic markers. As elastosis may have a role in tumourvascular interactions, we investigated the association between tumour elastosis and vascular
invasion..
Methods
A population-based retrospective study of invasive breast cancers (50-69 years) detected in
the Norwegian Breast Cancer Screening Programme in patients from Vestfold County (20042009) was performed. The study included 197 screen-detected and 75 interval cancers in
patients aged 50-69 years. The presence of elastotic material in tumours was graded on a
semi-quantitative 4-tiered scale (score 0-3). Lymphatic vessel involvement (LVI) and blood
vessel invasion (BVI) were recorded separately based on immunohistochemical staining (D240 and CD31 antibodies).
Results
High content of elastosis was inversely associated with LVI (OR 2.9; p=0,028), BVI (OR 4,1;
p=0,038), luminal B (Her-2 positive), and non luminal subtypes (p<0.016).
In univariate survival analyses, low or absent elastosis with BVI positive cases demonstrated
significantly reduced recurrence free survival compared to BVI negative cases (p=0,002). The
same trend was seen for LVI positive cases with low or absent elastosis compared to LVI
negative cases (p= 0.093). Among tumours with high content of elastosis, no survival
differences between positive or negative tumours for BVI or LVI were found.
Conclusion
There is an inverse association between the presence of tumour elastosis and vascular
invasion, luminal B (Her-2 positive) and non luminal subtypes in breast cancers. Absent or
low content of elastosis with positive BVI is associated with poor prognosis.
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Patologiavdelingenes rolle i overvåkingen av HPV-vaksinasjon i Norge.
Innkalling av parafinblokker for HPV-analyse fra 1. januar 2017.
G. Cecilie Alfsen1,2, Irene Kraus Christiansen3, Mona Hansen3, og Lill Trogstad4
1 Avdeling for patologi, Akershus universitetssykehus
2 Det medisinske Fakultet, Universitetet i Oslo.
3 Nasjonalt referanselaboratorium for HPV, Avdeling for mikrobiologi og smittevern, Akershus
universitetssykehus
4 Folkehelseinstituttet, Oslo

Bakgrunn
Vaksinen mot humant papillomavirus (HPV) ble innført i det norske
barnevaksinasjonsprogrammet for jenter i 7. klasse i 2009. Det ble samtidig stilt krav fra
Helse og omsorgsdepartementet om en tett oppfølging av dekningsgrad, bivirkninger og
effekt1. Vaksineeffekten har til nå vært prosjektbasert og undersøkt ved å måle tilstedeværelse
av HPV i urinprøver fra unge kvinner2. Etter forskriftsendring fra 1. juli 2014, er overvåking
av HPV-vaksinens effekt nå hjemlet i MSIS-forskriften3. Overvåking av HPV-vaksinens
effekt går med dette fra 1. januar 2017 over i en permanent fase der vev fra kvinner med
forstadier til livmorhalskreft og livmorhalskreft skal undersøkes for HPV. Alle kvinner med
biopsikrevende forandringer på livmorhalsen vil ved prøvetakingen bli informert om
vaksineovervåkingen og retten til å reservere seg mot oppbevaring av biologisk materiale i
biobank. Overvåkingen av vaksineeffekten ledes av Folkehelseinstituttet (FHI) og utføres i
samarbeid med HPV-referanselaboratoriet og Avdeling for patologi ved Akershus
universitetssykehus (Ahus).
Hvilke prøver skal undersøkes for HPV-DNA?
Alle tilfeller av kreft på livmorhalsen skal undersøkes. I tillegg skal et utvalg av forstadier til
kreft i plateepitel (CIN 2 og 3) og atypisk sylinderepitel (atypisk sylinderepitel/ACIS)
undersøkes. Hvor stor andel av forstadiene CIN 2 og CIN3 som skal undersøkes er ikke
endelig avklart.
Hvem innkaller og gjør analysene?
Kreftregisteret oversender batch-filer til MSIS/FHI, som gjør uttrekk av aktuelle kasus.
Innkalling av representative parafinblokker fra aktuelle kasus gjøres regelmessig fra
referanselaboratoriet ved Ahus. Det skjæres kontrollsnitt før og etter 4x5µm snitt for DNAisolering. Kontrollsnittene vurderes av patolog med hensyn til representativitet. Diagnoser
overprøves ikke, men tilbakemelding gis til innsender hvis kontrollsnittet avdekker mer
alvorlig diagnose (funn av karsinom i kasus med forstadium). Blokk returneres etter at DNA
er isolert og verifisert. DNA isolering og HPV-analyse gjøres ved referanselaboratoriet. HPVpositivt DNA vil oppbevares i særskilt biobank. Prøver hvor det ikke blir påvist HPV blir
destruert4.
Hva innebærer prosjektet for patologiavdelingene/laboratoriene?
Patolog ved hver avdeling/laboratorium må vurdere snittene fra innkalte kasus og velge én
representativ blokk. Det er oppnevnt en kontaktperson ved hver avdeling som vil ha ansvar
for å koordinere lister, finne fram snitt for vurdering og sende utvalgte blokker til
referanselaboratoriet.

1

!Overvåking!av!dekningsgrad!og!bivirkninger!er!regulert!gjennom!SYSVAK:registerforskriften:!
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003:06:20:739!
2
!Norvaks:!http://www.fhi.no/studier/hpvnorvaks!
3
!http://www.fhi.no/helseregistre/msis!
4
MSIS:forskriften!tillater!kun!rapportering!av!tilfeller!der!HPV!er!påvist!
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Når oppstart?
En pilotstudie er planlagt å starte i april/mai 2016. Implementeringen gjennomføres i løpet av
2016, med forventet oppstart av permanent løsning fra januar 2017. Første resultatanalyse vil
finne sted i 2021. Første kull av vaksinerte kvinner ventes inn screeningsprogrammet
(Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft) i 2022.
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Mammary adipose tissue reflected by adipocyte size and crown like
structures close to the breast tumors, may play a role in breast cancer
development

Charlotte Vaysse1,3, Inger Thune1, Øystein Garred2, Catherine Muller3, Ellen Schlichting4,
Frøydis Fjeldheim1, Anne McTiernan5, Hanne Frydenberg1, Anders Husøy1, Steinar
Lundgren6, Morten W Fagerland7, Erik A Wist1, Jon Lømo2.
1

The Cancer Centre, Oslo University Hospital, Norway. 2Department of Pathology, Oslo University Hospital,
Norway. 3Institut de pharmacologie et de biologie structurale, CNRS/Université de Toulouse, France.
4
Department of Breast and Endocrine Surgery, Oslo University Hospital, Norway. 5Fred Hutchinson Cancer
Research Center, US. 6Department of Oncology, St. Olavs University Hospital, Norway. 7Centre for Biostatistics
and Epidemiology, Oslo University Hospital, Norway.

Background: Adult weight gain and obesity have consistently been associated with breast
cancer development, but the biological mechanisms remain unclear. Local mammary adipose
tissue may develop low-grade inflammation observed as dead adipocytes surrounded by
macrophages forming characteristic crown-like structures (CLS). We questioned whether CLS
and adipocyte size in breast fat tissue are biomarkers of patient’s body fat distribution,
dyslipidemia and serum high-sensitive C-reactive protein (hs-CRP), factors associated with
breast cancer development.
Material and Methods: Among 55 women, aged 35-75 years, with newly diagnosed invasive
breast cancer (stage I/II), measurements of body composition: waist to hips ratio (WHR),
body mass index (BMI, kg/m2) and total fat percentage (DEXA, %) were assessed. Fasting
blood samples were drawn, and serum concentrations of lipids (cholesterol, triglycerides), and
inflammatory parameters hs-CRP and white blood cells (WBC) were determined. Surgical
specimens of breast tumours, with surrounding fat tissue, were examined in Hemetoxylin
Eosin (HE) and CD68 stained slides for CLS density (CLS/cm2), and size of adipocytes (µm).
We used linear regression models to study the association between mammary adipose tissue
parameters, body composition, serum lipids and inflammatory markers.
Results: The breast cancer patients had the following means: age at diagnosis, 55.2 years,
BMI, 25.2 kg/m2, WHR, 0.88, truncal fat, 38.1%, total cholesterol, 5.76 mmol/l, triglycerides,
5.38 mmol/l and hs-CRP 1.75 mg/L. The mean breast tumour size was 16.3 mm, and most of
the tumours (93 %) were estrogen receptor (ER) positive tumours (ER > 1%), and 82 % were
Progesterone receptor (PgR) positive (PgR > 10%). The mean size of adipocytes was 68.0 µm
and mean CLS density was 0.12 CLS/cm2. The size of adipocytes and CLS density were
positively associated with BMI (padipocytes=0.004, pCLS-density =0.008), WHR (padipocytes =0.003,
pCLS-density =0.009) and truncal fat (padipocytes <0.001, pCLS-density =0.005). Overweight/obese
breast cancer patients (BMI ≥25 kg/m2) compared with normal weighted breast cancer
patients, had higher level of cholesterol (p=0.016), triglyceride (p<0.001), hs-CRP (p=0.001)
and had higher CLS/cm2 (p=0.002), and larger adipocytes (p=0.003).
Conclusion: Breast adipose tissue markers such as adipocyte size and crown-like structures,
reflecting local low-grade inflammation, were positively associated with excess weight,
truncal fat, dyslipidemia, and a high level of hs-CRP. In addition to the systemic effect, it is
conceivable that fat tissue inflammation, in the vicinity of the breast cancer, can influence
tumor events in a paracrine manner. These findings point to important biomarkers in breast
adipose tissue that may co-exist with serum biomarkers associated with breast cancer
development.
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HPV genotype profile in a Norwegian cohort with ASCUS and
LSIL cytology, and 3 year cumulative risk of high grade
cervical neoplasia
AK Lie1, A Tropé2, GB Skare3, LE Sandlie1, K Brusegard1, and S Lönnberg3
1
Department of Pathology, Oslo University Hospital, Norway
2
Department of Gynecological Oncology, Oslo University Hospital, Norway
3
Cancer Registry of Norway

Objectives: To estimate the positive predictive value (PPV) for CIN2+ of HPV DNA 16 and
18 versus other high-risk (HR) types, in single and multiple infections, in delayed triage
among women aged 25-69 with ASCUS and LSIL cytology.
Methods: We included 6058 women with primary screen-detected ASCUS or LSIL cytology
with a follow-up HPV test; Hybrid Capture II (Qiagen), between July 2005 and June 2010.
The HPV positive cases were genotyped with in-house nmPCR(1), differentiating between the
13 high-risk HPV types covered by HCII. All women were followed-up for histologically
confirmed CIN2+ within three years of index HPV test by linkage to the screening databases
at the Cancer Registry of Norway.
Results: HC2 was positive in 46% of the women (2756/6058). HPV genotyping revealed
single infection in 57% (1578/ 2756) and multiple infections with two or more genotypes in
32% of the cases (884/2756). In 11% of the cases (294/2756) we were not able to detect any
genotype (HPV X). CIN2+ was confirmed by histology in 1191/2756 HPV test positive
women (43%) and in 71/3303 HPV test negative women (2.1%). For single infection by HPV
16, we found the highest the PPV (61%) for detecting CIN2+, followed by HPV33 (53%),
HPV35 (46%), HPV58 (41%), HPV31 (40%) and HPV18 (35%).
Conclusion: In this observational study we have shown that HPV16 and 33 predicts the
highest PPV for CIN2+ both in single and multiple infections. HPV 18 did not predict a
higher risk of CIN2+ than other non- 16 genotypes
Reference:
1. Sotlar K et al. Detection and typing of human papillomavirus by e6 nested multiplex PCR.
J.Clin.Microbiol. 2004;42:3176-84.

21

Autopsy services by distance: A preliminary study on nine cases
Aleksandar Vodovnik MD, Mohammad Reza Fatholahzadeh Aghdam MD, Dan Gøran
Espedal
Department of Pathology, Førde Central Hospital, Norway
Introduction: A routine digital reporting has been established at our institution with the IT
infrastructure already in place to further develop our digital pathology services. In order to
improve a management of pathologist’s time and secure continuous services, we have
conducted a feasibility study on autopsy services by distance.
Material and Methods: Three senior staff pathologists (one primary and two secondary), one
senior autopsy technician and one junior resident participated in the study. The autopsy
technician and resident both received a practical and theoretical training in organ dissection
prior to this study. Nine autopsies (evisceration, dissection) of various levels of complexity
were performed by the either autopsy technician or/and resident, supervised by the primary
pathologist (external examination, consultation, interpretation), through the secure, double
encrypted, video link using Jabber Video (Cisco) connected by a high-speed broadband (500
Mbps). The primary pathologist and the autopsy room both used 14” laptops (HewlettPackard) with in-built web camera to connect to the virtual meeting room, additionally
secured with a PIN code, provided by the Norwegian Health Network. The laptop in the
autopsy room was additionally equipped with an HD web camera (Cisco). One of the
secondary pathologists interpreted independently macroscopic findings, for the purpose of the
quality assurance, including consultations at the autopsy room, when necessary. The video
from the autopsy room was streamed live at the beginning (external examination, discussion
on approach), in the middle (consultation on evisceration and dissection) and at the end
(interpretation, discussion between pathologists). Macroscopic findings were compared
between primary and secondary pathologists and presented to clinicians by the secondary
pathologist at the autopsy room. A satisfaction survey on technical and professional aspects of
the study was conducted at the end. The study has been approved by the local Data Protection
Officer, following recommendations by the Regional Ethical Committee and our IT
department.
Results: In eight cases, interpretations of macroscopic findings were similar between primary
and secondary pathologists. A cause of death in one complex autopsy was determined
following discussions between pathologists including an additional review of the clinical
notes. On average, video consultations with the primary pathologist including interpretations
took 30 minutes. Our satisfaction level with technical and professional aspects of the study
was 87% and 97%, respectively.
Conclusions: Autopsy services by distance are found feasible in hands of experienced staff
with an improved management of pathologist’s time, continuous service at in-office staff
shortages and increased interest to the service for autopsy technicians as a result. Existing IT
solutions allow secure and time effective video interpretations of the autopsy findings. System
improvements with digital demonstration services for clinicians and gathered experience in
organ dissection for autopsy technicians and residents are expected to advance the routine use
of autopsy services by distance.
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Molecular subtypes of breast cancer: long term incidence trends and
prognostic differences

Marit Valla1, Lars Johan Vatten1, Monica Jernberg Engstrøm1,2, Olav Anton Haugen3, Lars
Andreas Akslen4,5, Johan Håkon Bjørngaard1,6, Anne Irene Hagen2, Borgny Ytterhus3, Anna
Mary Bofin3, Signe Opdahl1
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Department of Breast and Endocrine Surgery, St. Olav’s Hospital, Trondheim University
Hospital, 7006 Trondheim, Norway
3
Department of Laboratory Medicine, Children’s and Women’s Health, Faculty of Medicine,
Norwegian University of Science and Technology, 7491 Trondheim, Norway
4
Centre for Cancer Biomarkers CCBIO, Department of Clinical Medicine, University of
Bergen, 5020 Bergen, Norway
5
Department of Pathology, Haukeland University Hospital, 5021 Bergen, Norway
6
Forensic Department and Research Centre Brøset, St. Olav's Hospital, Trondheim University
Hospital, 7006 Trondheim, Norway
Background: Molecular breast cancer subtypes vary in incidence and prognosis, but secular
trends are poorly described. We assessed long term trends in incidence and prognosis of
molecular breast cancer subtypes in a population of Norwegian women born 1886-1997.
Methods: A total of 52,949 women were followed for breast cancer incidence, and 1423
tumors were reclassified into molecular subtypes using immunohistochemistry and in situ
hybridization. We compared subtype-specific incidence rates among women born 1886-1928
and women born 1929-1977, and compared subtype-specific prognosis among cases
diagnosed before 1995 and in 1995 or later, using cumulative risk of death and Cox regression
analyses.
Results: Between 50-54 years of age, incidence rates of Luminal A and Luminal B (HER2-)
were much higher among women born in 1929 or later (incidence rate ratios 7.7, 95% CI 3.417.4 and 5.9, 95% CI 2.4-14.5, respectively), but the relative differences were attenuated with
increasing age. For Luminal B (HER2+) and non-luminal breast cancer, rates did not clearly
differ. Rates of death were lower among patients diagnosed in 1995 or later for Luminal A
(HR 0.4, 95% CI 0.3-0.5), Luminal B (HER2-) (HR 0.5, 95% CI 0.3-0.7), and Basal
phenotype (HR 0.4, 95% CI 0.2-0.8), compared to patients diagnosed before 1995.
Conclusion: Incidence rates of Luminal A and Luminal B (HER2-) breast cancer have
increased over time, whereas Luminal B (HER2+) and non-luminal subtypes have remained
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HER2 gene copy number and breast cancer specific survival in a historic
cohort of women with breast cancer
Giovanni Battista Biserni1, Monica Jernberg Engstrøm3, 4, Anna Mary Bofin2
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Background HER2 gene amplification occurs in 10-15 % of breast cancers. It is associated
with poor breast cancer specific survival (BCSS) and is an important prognostic and
predictive marker. According to current guidelines, HER2 status is determined by
immunohistochemistry (IHC) and/or in situ hybridization (ISH). Until recently it has been
accepted that the ratio between HER2 copy number and chromosome 17 centromere (CEP17)
copy number determines HER2-status and, consequently, choice of treatment. However, the
most recent guidelines for interpretation of HER2 ISH acknowledge the significance of HER2
copy number alone.
Aims The aims of this study were to assess BCSS according to mean HER2 copy number;
HER2-status expressed as a HER2:CEP17 ratio with and without and increased CEP17 copy
number and mean CEP17 copy number status in a large, well described cohort of breast
cancer patients with long-term follow-up.
Material and methods The study population comprised breast cancer patients who, due
either to time of diagnosis or their age at diagnosis, were treated with surgery only.
Chromogenic ISH for HER2:CEP17 was done on tissue microarrays and was successful in
679 cases. These were included in the study. Kaplan-Meier methods were used to estimate
BCSS.
Results A total of 47 cases had≥4<6 HER2 copies; 16 of these were HER2+ and 31 were
HER2 negative according to HER2:CEP17 ratio. 85 cases had ≥6 copies of HER2 and only
two of these were HER2 negative by ratio. The risk of death from breast cancer was increased
among women with ≥6 HER2 copies compared to those with 0-3.9 HER2 copies (HR 2.05; CI
1.49-2.82 (unadjusted)). After adjusting for stage, there was increased risk of death from
breast cancer the first five years after diagnosis in cases that were HER2 negative according to
ratio but with a mean HER2 copy number ≥4<6 (HR2.38; CI 1.23-4.60).
Conclusions Increased copy number of HER2 may confer an increased risk of death from
breast cancer despite negative HER2 status according to ratio.
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Evaluering av histologiske kriterier ved trofoblastsykdom: er
immunohistokjemi og fluoriserende in situ hybridisering (FISH) til hjelp i
diagnostikken?
Bente Ediassen Opsjøn, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, Norges
teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Trondheim
Christina Vogt, Avdeling for patologi og medisinsk genetikk, St. Olavs hospital,
Universitetssykehuset I Trondheim og Institutt for laboratoriemedisin, barne- og
kvinnesykdommer, NTNU, Trondheim
Innledning
Partiell og komplett mola er ikke-neoplastiske lesjoner som utgår fra villøse trofoblaster. De
er forbundet med økt risiko for utvikling av persisterende trofoblastsykdom som i 1-2% kan
utvikle seg videre til choriokarsinom. Det er lav risiko ved partiell mola (5%) mens risikoen
for utvikling av persisterende trofoblastsykdom er 10-30% ved komplett mola. Å skille
morfologisk mellom hydropt placentavev, partiell og komplett mola kan være vanskelig,
spesielt tidlig i svangerskapet når forandringene er mindre aksentuerte. Målet med denne
studien var å se om immunhistokjemi og fluoriserende in situ hybridisering (FISH) bedrer den
daglige diagnostikken ved spørsmål om trofoblastsykdom.
Materiale og metode
Snitt fra 20 kasus med hydrop degenerasjon i normale graviditetsprodukter, 10 kasus med
partiell mola og 10 kasus med komplett mola ble funnet frem fra arkivet og blindet for resultat
av P57 og FISH. Hvert snitt ble kategorisert fra 0-2 med tanke på tottestørrelse, totteødem,
overflate, cisterner, trofoblastinklusjoner, trofoblastproliferasjoner med eller uten atypi og evt.
tilstedeværelse av kapillærer.
Resultat
Ved å følge fastlagte kriterier basert på tilgjengelig litteratur ble 90% av komplette mola
korrekt diagnostisert og 60% av partielle mola. Ti endometrieutskrap med hydrop
degenerasjon av totter ble diagnostisert som partiell mola, fire partielle mola diagnostisert
som enten hydrop abort eller komplett mola og en komplett mola diagnostisert som partiell
mola.
Konklusjon
Overlapp av histologiske kriterier ved spørsmål om mola, spesielt ved gestasjonsalder under
12 uker, representerer en utfordring for patologer. Det å skille mellom hydrope totter, partiell
og komplett mola er viktig ved oppfølging av pasienten og kan være avgjørende for
prognosen. Immunhistokjemi og FISH bedrer diagnosen ved spørsmål om mola, og bekrefter
den økende avhengigheten av immunhistokjemi og molekylære teknikker for korrekt
diagnose.
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EGFR-mutasjonstesting av lungekreftpasienter – erfaringer fra Sykehuset i
Vestfold
Janna Berg, Lungeavdelingen og Pål Suhrke, Patologiavdelingen
Bakgrunn. Pasienter med uhelbredelig lungekreft og mutasjon i epidermal vekstfaktorreseptor (EGFR)-genet i kreftcellene, behandles i dag med tyrosinkinasehemmere. Norsk
lungekreftgruppe anbefalte fra juni 2010 mutasjonstesting hos alle pasienter med ikkesmåcellet lungekarsinom, og fra mars 2013 ble plateepitelkarsinomer unntatt. Vi har analysert
etterlevelsen av anbefalingen ved Sykehuset i Vestfold, Tønsberg, og presenterer data på
mutasjonsforekomst, eventuell retesting og mulige årsaker til manglende testresultater.
Materiale og metode. Alle patologisvar for pasienter med diagnosen ikke-småcellet
lungekreft ved Sykehuset i Vestfold ble gjennomgått for perioden juni 2010 til desember
2013. Mutasjonsanalysene ble gjort ved Avdeling for patologi, Oslo universitetssykehus. For
prøver uten vellykket resultat registrerte vi mulige forklaringer.
Resultater: Det ble sendt materiale for mutasjonsanalyse fra 257 av totalt 305 pasienter
diagnostisert i perioden. For 43 pasienter, i hovedsak diagnostisert det første halvåret, ble
materiale ikke innsendt uten at årsak kan påvises. Første vevsprøve inneholdt for få
tumorceller hos 34 pasienter (13%), og for 23 av disse ble ikke ny prøve innsendt. EGFRmutasjon ble påvist i 7.1 % (17/238) av de analyserte prøvene og i 9,4 % av
adenokarsinomene.
Fortolkning. Etter det første halvåret, ble de aller fleste lungekreftsvulstene innsendt for
mutasjonstesting slik retningslinjene tilsier. Kvaliteten på prøvene var tilfredsstillende i 87%
av prøvene. Under dette kvalitetssikringsarbeidet har vi endret rutinene våre, bl.a. ved at alle
pasienter med inkurabel lungekreft nå diskuteres på ukentlige tverrfaglige møter.
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Transcriptome Sequencing of Microdissected Glomeruli from FormalinFixed and Paraffin-Embedded (FFPE) Kidney Biopsies is Feasible
Ø. Eikrem1, Ph. Strauss1, L. Landolt1. C. Tøndel1, E. Svarstad2, S. Leh1,3, A. Scherer4, and
H.P. Marti1, 2.
1Department of Clinical Medicine, University of Bergen, Bergen, Norway; 2Nephrology
Section, Department of Medicine, Haukeland University Hospital, Bergen, Norway;
3Department of Pathology, Haukeland University Hospital, Bergen, Norway, 4Spheromics,
Kontiolahti, Finland
Introduction: The present feasibility study aimed to establish next generation sequencing
(NGS) of the transcriptome from microdissected glomeruli of formalin-fixed and paraffinembedded (FFPE) kidney biopsies. Fabry nephropathy (FN) with serial biopsies was used as
model.
Methods: Core kidney biopsies (n=15) were obtained from five Fabry patients (4M/1F) in the
years 2003 until 2014. Median age at baseline was 18 years (7-30 years). Fabry kidney
biopsies were obtained before the start of enzyme replacement therapy (ERT), and after 5 and
8-10 years of ERT. These biopsies were compared to normal controls (n=32). Total RNA was
extracted from laser-captured, microdissected glomerular cross-sections utilizing miRNeasy
FFPE kit (Qiagen). Transcriptome sequencing libraries were prepared with TruSeq RNA
Access Library Prep Kit® (Illumina).
Results: We have obtained sufficient RNA quantity and quality from 12 out of 15 Fabry
kidney biopsies. Total of 235 genes and small RNA were differentially expressed with pvalue<0.05 and absolute fold change >2 between 8-10 years (n=4) and baseline samples
(n=4); 119 of these genes had the same trend of expression change from baseline FN to 5
years (n=4).
In principle component analysis with differentially expressed genes and small RNA, the
samples segregated by disease status (normal vs. baseline FN) and by different time points
(baseline FN versus 8-10 years). Pathway analyses revealed up-regulation of gene signatures
derived from kidney failure, renal damage, renal tubular toxicity and glomerular injury in
baseline FN as compared to controls. Increasing up-regulation of kidney failure and
glomerular injury pathways were found from baseline to 5 years and thereafter to 8-10 years.
Gene Set Enrichment Analysis (GSEA) demonstrated enriched gene sets of extracellular
matrix, EMT and fibrosis at 8-10 years compared to baseline.
Conclusion: NGS is feasible from small microdissected compartments of archival FFPEbiopsies, is complementary to standard biopsy examination and may contribute to disease
classification.
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Svangerskap, en trigger for cancer utvikling? - Kasuistikk

Karolin Fröhlich1, Gitta Turowski2, Udo Markert1
1
Universitetssykehus Jena, Avdeling for Obstetrikk, Placenta-Laboratoriet, Bachstraße 18,
07743 Jena (Tyskland); 2 Oslo Universitetssykehus-Ullevål, Avdeling for Patologi, Senter for
barne- og svangerskapsrelatert Patologi, Oslo.
Clinical history
41 år gammel kvinne (G5P3) med diagnostisert cancer mamma, fem måneder etter siste
svangerskap, histologisk ductal type, pT2, G3, N0 (0/2 SNB). Kjemoterapi behandlet etter
lokal ekstirpasjon. I påfølgende svangerskap, ett år etter primærdiagnosen, lympheknuter
metastaser i gestasjonsuke 20 påvist. Med elektiv sectio i gestasjonsuke 28+4 ble det forløst
en frisk gutt. Placenta undersøkelsen viste histologisk multiple intervilløse metastaser,
passende med spredning fra primærtumoren. Pasienten døde tre uker etter fødseln med
respirasjonssvikt, lever metastaser og pleura karsinomatose.
Diskussion
Hyppigst cancer i svangerskap er mamma karsinom, i mellom 1/1,000 og 1/10,000 av cancer
tilfelle [1-3). Tumor progresjon er beskrevet som mere aggressiv enn hos ikke gravide
kvinner, men metastasering til placenta er sjelden sett [4, 5]. Forskjellen av immunhistologisk
tumorprofil mellom mamma karsinom i svangerskap og mamma karsinom uten relasjon til
svangerskap er antatt medforårsaket av placenta funksjonen [6,7].
Referenser
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De Carolis, S., et al., Cancer in pregnancy: results of a series of 32 patients.
Anticancer Res, 2006. 26(3B): p. 2413-8.
2.
Matalon, S.T., et al., [the Effect of Pregnancy on Breast Cancer]. Harefuah, 2015.
154(8): p. 530-4, 539.
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Cardonick, E., Pregnancy-associated breast cancer: optimal treatment options. Int J
Womens Health, 2014. 6: p. 935-43.
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Alexander, A., et al., Metastatic melanoma in pregnancy: risk of transplacental
metastases in the infant. J Clin Oncol, 2003. 21(11): p. 2179-86.
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Metastasis in the Maternal Placenta. Geburtshilfe Frauenheilkd, 2014. 74(6): p. 579582.
6.
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Påskenøtt #1
Irene Langmyhr, Oslo universitetssykehus
Sykehistorie:
41 år gammel mann med smerter i nedre del av magen og makroskopisk hematuri siste
måned. CT urinveier viste 6 cm stor malignitetssuspekt eksofytisk blæretumor. Det ble ikke
sett tegn til patologiske lymfeknuter eller metastaser.
Diagnostisk TUR-B utført i Drammen, og preparatet ble sendt til konsultasjon ved Oslo
universitetssykehus, Radiumhospitalet.
Makroskopisk undersøkelse: Rikelig mengde sponliknende materiale.
Mikroskopisk undersøkelse: Det ble sett materiale fra urinblæren med fokal bevart
blæreslimhinne med glandulær cystitt og uten tegn til carcinoma in situ. Papillære strukturer
ble ikke sett, men rikelig med solid tumorvev som infiltrerte i blæreveggsmuskulatur. Tumor
besto av reder av atypiske celler med lyst eosinofilt cytoplasma og mørke rundovale kjerner
med lett klumpet kromatin og stedvis nukleol. I tillegg så man spredte mitoser.
Immunhistokjemisk undersøkelse viste positivt for chromogranin A, synaptophysin, CD 56 og
Gata 3. CK 7, CK 20, CK34βE12, p63 og SDHB var negative. S-100 var negativ i
tumorcellene, men positiv i systentakulære celler. Ki67 viste høy proliferasjonsaktivitet.
Diagnose: Blæreresektater med fragmenterte biter av tumor, best forenlig med paragangliom.
Differensialdiagnoser: Urotelialt karsinom (nested variant), Nevroendokrin tumor
Kommentar: Paragangliomer er nevroendokrine tumores utgående fra paraganglia i det
sympatiske eller parasympatiske nervesystemet. Over 90 % av paragangliomer oppstår i
binyremargen (feokromocytomer), og av de ekstra-adrenale oppstår under 10 % i urinblæren.
Primære paragangliomer i urinblæren utgjør under 0,1 % av primære blæresvulster, og antas å
utgå fra kromaffin-celler i sympatiske ganglia i blæreveggen. De presenterer oftest med
hematuri og/eller symptomer relatert til økt katekolaminproduksjon.
Paragangliomer klassifiseres som maligne først ved metastatisk sykdom.
Familiært paragangliom/feokromocytom er assosiert med mutasjoner i genet for en av de fire
subenheter (A, B, C eller D) av enzymet suksinatdehydrogenase (SDH), og oftest i SDHBgenet. Mutasjon i SDHB-genet vil gi redusert proteinuttryk for suksinatdehydrogenase, og
immunhistokjemisk undersøkelse for SDHB vil være negativ.
Det er beskrevet økt forekomst av multiple tumores og av metastatisk sykdom ved påvist
mutasjon i SDHB. En undergruppe av gastrointestinale stromale tumores (GIST) og av
nyrecellekarsinom er også knyttet til mutasjoner i SDHx-genet. Det er derfor i litteraturen
anbefalt at det tilbys genetisk testing til pasienter med tumores som ved immunhistokjemisk
undersøkelse er negative for SDHB, og eventuelt også til deres familiemedlemmer.
Oppfølging: Fem uker etter diagnosetidspunkt ble det utført cystektomi som viste en solid
tumor i urinblæren med største diameter 9 cm. Det ble påvist metastase til regional
lymfeknute, og diagnosen ble malignt paragagliom. Ytterligere en intraabdominal lymfeknute
med metastase er senere fjernet.
Takk: Gunnar Snersrud, Avdeling for patologi, Drammen sykehus
Liljana Vlatkovic, Avdeling for patologi, Oslo universitetssykehus Radiumhospitalet
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Påskenøtt #2
Tor Vikan Rise, St Olavs hospital
Sykehistorie: 70 år gammel mann med noen måneders smerte i tunge og hals, spesielt ved
svelging. CT collum viser tumor med største diameter 32 mm i munngulv på høyre side.
Radiologisk mistenkt lymfom. Finnålsaspirat x3 med «blod», «sparsomt materiale» og «få
lymfoide celler». Tumor ekstirperes av ØNH og innsendes tørt til Avd. for patologi.
Makro: Inneholder en glatt, tildels nodulert vevsbit, største mål 45x30x14 mm. Snittflaten er
grålig og knutet.
Mikro: Cellerik tumor med store, runde til polygonale celler. Eosinofilt granulert, tildels
vakuolisert cytoplasma med perifere kjerner med liten nukleol. I enkelte cellers cytoplasma
ses krystallinske strukturer og fokalt tverrstriping. Det er ikke sett mitotisk aktivitet eller
cellulær atypi.
Tverrstriping:
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Desmin:

PAS:

Øvrig immunhistokjemisk profil: Positiv reaksjon for myoglobin og muskel-spesifikk actin.
S100 og vimentin kan være variabel. Negativ reaksjon for chromogranin, synaptofysin,
cytokeratin, EMA, CD68.
Diagnose: Resektat fra munngulv høyre side med adult rhabdomyom. Største mål ca 4,5 cm.
Ikke fri kant.
Differensialdiagnoser: Pleomorft rhabdomyosarkom bør utelukkes, her vil det ses
kjernepleomorfi, mitotisk aktivitet og evt nekrose. I tillegg vil det være spredt positiv reaksjon
for Myo D1/myogenin, hvilket man ikke ser ved adult rhabdomyom.
Granulærcelletumor kan likne histologisk, men cellene er mindre veldefinerte og mangler
vakuolisering av cytoplasma. I tillegg ses ingen skjelettmuskeldifferensiering (manglende
tverrstriping/negativ desmin). Hibernom kan evt. være en diff. diagnose, men har multiple
lipiddråper i cytoplasma. Oncocytom, en epitelial neoplasme med utgangspunkt i spyttkjertel,
vil være positiv for epiteliale markører og ikke myogene. Ved paragangliom, en
neuroendokrin neoplasme, ses organoid vekstmønster og positiv reaksjon for
synaptofysin/chromogranin.
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Påskenøtt #3
Else Skovholt, Oslo universitetssykehus
Sykehistorie: 33 år gammel kvinne, opprinnelig fra Romania, med stor, hurtigvoksende,
pararenal tumor. Klinisk mistanke om metastase fra malignt melanom.
Makro: Stor tumor lokalisert overveiende utenfor høyre nyren baktil.
Mål 17,5 x 12 x 10 cm. Brunlig, dels nekrotisk snittflate med mistanke om infiltrasjon i kar og
sinusfett.
Mikro: Tumor er bygd opp av celler med klart, dels eosinofit cytoplasma med lett til moderat
kjærneatypi (ISUP-grad 3 av 4). Få mitoser. Dels solid, dels alveolært vekstmønster. Funn av
brunlig pigment i cytoplasma fokalt. Lymfeknutemetastaser (4/16).
Immunhistokjemisk undersøkelse:
Tumor er sterkt positiv for HMB45, Melan A, Fontana-Masson og TFE3.
Tumor er negativ for PAX8, CAIX, CK7, CKAE1-AE3, EMA, CD10, vimentin, S100,
caldesmone, actin og SMA.
FISH analyse: Grunnet uklare immuhistokjemiske funn og mistanke om translokasjons
nyrecellekarsinom ble kasus sendt til Johns Hopkins hospital for FISH- analyse. Gjenntatt
FISH kunne ikke bekrefte TFE3 translokasjon. Til tross for dette er tumor vurdert som RCC
av translokasjons subtype da tumor kan inneholde andre kromosomale abnormaliteter (som
f.eks inversjon) som har ført til dysregulering og overekspresjon av TFE3 i tumor.
Diagnose: Nyre med malign tumor fenotypisk forenlig med melanotisk Xp11 translokasjon
nyrecellekarsinom.
Vurdering og differensialdiagnoser: Morfologisk kan tumor forveksles med et ordinært
klarcellet nyrecellekarsinom. Pasientens kjønn, unge alder, tumorstørrelse og høy pT stadium
(pT3a pN1) er alle faktorer som tyder på at dette ikke er et vanlig nyrecellekarsinom.
Immunprofilen er også svært uvanlig. Tumor er negativ for cytokeratiner og de vanlige
nyremarkører. Det ses sterk positivitet for Melan A og HMb45. Funn av brunlig pigment i
cytoplasma som er negativ for jernfarging, tyder på ekte melanin produksjon. S100 er negativ,
noe som er uvanlig for malignt melanom. Muskelmarkører er negative noe som utelukker
PECom. Sterk kjernepositivitet for TFE3, peker i retning av et translokasjons
nyrecellekarsinom, men man ville da forventet at tumor uttrykte cytokeratiner, PAX8, CD10,
vimentin og CAIX, i hvertfall fokalt. Melaninproduksjon sees vanligvis ikke.
Translokasjons nyrecellekarsinomer utgjør en sjelden gruppe sporadiske nyrecellekarsinomer
som involverer spesifikke gentranslokasjoner. Xp11 translokasjon nyrecellekarsinom er den
mest kjente typen hittil og involverer translokasjon av TFE3 genet på kromosom Xp11.2.
TFE3 er en transkripsjonsfaktor som hører til microophthalmia transcription factor (MiTF)
familien, som også omfatter transkripsjonsfaktorer TFEB, TFEC og MiTF. Det er kjent at
disse er innblandet i patogenesen til forskjelige krefttyper, hvorav translokasjons
nyrecellekarsinom, malignt melanom og alveolært bløtdelssarkom.
Melanotisk Xp11 translokasjonskarsinom oppfattes som en ny subtype translokasjons
nyrecellekarsinom, med melanin produksjon, og som involverer TFE3 genet. Det er kun
beskrevet rundt 6 tilfeller per i dag; første gang beskrevet i 2010. Tumor viser overlappende
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trekk med nyrecellekarsinom, melanom og PECom som diskutert ovenfor. Tilsvarende viser
nye studier at det trolig også finnes en distinkt gruppe PEComer som ikke er assosiert med
Tuberøs sklerose, men som involverer TFE3 gentranslokasjoner. To nye entiteter som kan
tilskrives MiTF-familien.

HE

TFE3

Pigment

Melana A
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Påskenøtt #4
Katrine Høeg Liland, Akershus universitetssykehus
Sykehistorie: 75 år gammel mann, storrøyker. På bakgrunn av CT verifisert tumor i blære,
gjennomført TUR-B (juli-15). Histologi viste høygradig urotelialt karsinom med infiltrasjon i
lamina propria. Ny skopi etter 3 måneder, med re TUR-B. Beskrevet et område med rødme i
blæren.
Makroskopisk undersøkelse: Moderat mengde spon.
Mikroskopisk undersøkelse: Det er grov atypi i flat slimhinne (CIS). Lamina propria er
ødematøs og karrik, hvor man finner foci med små tubulære strukturer og noen mindre reder
av celler med dels boblet, lyst cytoplasma. Gruppene i lamina propria er positive for PAX 8
(se bilde) og negative for p63 og GATA3.

Diagnose: Resektat fra blære med carcinoma in situ i flat slimhinne. Infiltrasjon av urotelialt
karsinom i lamina propria eller muscularis propria ikke påvist. Forøvrig nefrogent adenom og
status etter tidligere TUR-B.
Kommentar: Nefrogent adenom er en benign lesjon i urinveiene. Det har vært flere teorier
omkring patogenesen. De fleste oppfatter dette som en metaplasi av urotelet forårsaket av
skade eller irritasjon (kirurgi/traume, sten og betennelse). Den andre teorien er at celler fra
nyretubuli slår seg ned og proliferer.
Nefrogene adenomer forekommer hyppigst i blæren men kan også oppstå i ureteres og
urethra. Det er en mann til kvinne ratio på 2:1 og lesjonen sees i alle aldre, men oftest hos
voksne. Prognosen er god, men residiv er vanlig.
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Makroskopisk fremstår 1/3 av lesjonene som papillære eller polypoide strukturer med
størrelse under 1 cm, men kan bli opp til flere centimeter store. I noen tilfeller sees flate
fløyelsaktige lesjoner, makroskopisk som ved carcinoma in situ. Mange er i midlertid et
tilfeldig funn. De kan være multifokale.
Mikroskopisk viser nefrogene adenomer stor variasjon i vekstmønster. Det kan sees tubulære,
cystiske, papillære og fokalt solide områder, assosiert med et ødematøst stroma og
akutt/kronisk betennelse. Ofte sees tubulære strukturer med en tykk basalmembran. Det kan
være cystisk dilaterte tubuli med et eosinofilt sekret, eller små tubuli med blålig mucinøst
innhold i lumen. Cellene som kler de forskjellige strukturene er kubiske til lavt sylindriske,
med et sparsomt klart eller eosinofilt cytoplasma. Det er også beskrevet celler med «hobnail»
utseende. Det sees lite atypi og få eller ingen mitoser.
Et viktig poeng med disse lesjonene er at de kan feiltolkes som maligne. De kan ha
forstørrede kjerner med prominente nukleoler, degenerativ nukleær atypi, samt ha små tubuli
som ligner signetringceller. Videre kan vurderingen vanskeligjøres da nefrogene adenomer
fokalt kan gjenfinnes i den overfladiske delen av muskularis propria.
I tilfeller der det er usikkerhet rundt differensialdiagnoser er immunhistokjemi et nyttig
redskap. Nefrogene adenomer er CK 7, P504S, PAX2/8 og EMA positive og P63 negative. De
kan fokalt vise positivitet for PSA.
Differensialdiagnose: Avhengig av lokalisasjon og hvilket vekstmønster som er
fremtredende er det flere aktuelle differensialdiagnoser til nefrogene adenomer.
Ved nefrogent adenom i pars prostatica urethra kan prostatakarsinom være en aktuell
differensial diagnose.
I blære kan nefrogent adenom feildiagnostiseres som varianter av urotelialt karsinom, hvor de
mest aktuelle er ”nested” og ”tubulær” type. Også urotelialt karsinom med glandulær
differensiering og papillære uroteliale neoplasier er aktuelle differensialdiagnoser.
Klarcellet adenokarsinom i blære, der lesjonen er preget av «hobnail»-celler, solid vekst eller
klare celler, kan forveksles med nefrogent adenom, men har uttalt kjernepleomorfi og er
mitotisk aktive med høy Ki67.
Referanser:
1: Lakshmi P.Kunju,MD. Nephrogenic Adenoma, Report of a Case and Review of
Morphologic Mimics. Arch Pathol Lab Med, 2010;134:1455-1459.
2: McKenny et al; Diagnostic pathology, Genitourinary,1st edition, Amirsys, Inc; 2010;2/262/31
3: Jonathan et al; Biopsy interpretation of the bladder, 2nd edition, Lippincott 2010;203-209
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Påskenøtt #5
Ane Kongsgaard Rud og Dagmar Klotz, Oslo Universitetssykehus
Sykehistorie: Kvinne født i 1995, opprinnelig fra Somalia, bodd to år i Norge. Tidligere frisk.
Gravida 2, para 0. En tidligere spontanabort. Ved rutineultralyd i uke 17+6 ble det oppdaget
foster uten hjerteaksjon og med cystisk hygrom på høyre side av halsen. Fødsel ble indusert.
Makroskopisk undersøkelse:Ved obduksjon fant man et pikefoster med vekt og mål
svarende til gestasjonsalderen. På høyre side av halsen var der et 1 x 2 cm stort cystisk
hygrom. Det ble ikke påvist andre misdannelser. Indre organer hadde vanlig form, størrelse og
leie.
Makroskopisk undersøkelse av placenta viste en normalstor placenta med blekt parenkym,
ellers upåfallende.
Mikroskopisk undersøkelse: I snitt fra fosterets lever så man føtalt levervev med
ekstramedullær hematopoese. Det fantes i tillegg rikelig med kjerneholdige erytrocytter med
intranukleære inklusjoner, der kjernene var lyse, homogene og glassaktige sentralt med en
mørk, konturstreklignende brem rundt. Slike erytrocytter med inklusjoner ble også sett i snitt
fra nyrer og myocard. Mikroskopisk undersøkelse av placenta viste modning svarende til
gestasjonsalder, og det ble også her sett rikelig med kjerneholdige erytrocytter med
intranukleære inklusjoner i føtale kar.

Placenta (HE)

Føtal lever (HE)

Føtalt myocard (HE)

Føtalt myocard (parvovirus immun)

Diagnose: Kjerneholdige erytrocytter med virusinklusjoner ga mistanke om føtal parvovirusinfeksjon. Dette ble bekreftet immunhistokjemisk i snitt fra både foster og placenta. I følge de
kliniske opplysningene fikk mor påvist parvovirus B19-antistoff serologisk, forenlig med
nylig eller aktuell infeksjon da hun ble innlagt i fødeavdelingen. Antistoffene var nytilkommet
siden 2 måneder tilbake.
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Humant parvovirus B19 er alminnelig utbredt globalt. Infeksjonen opptrer i epidemier og er
årsaken til 5. barnesykdom. De fleste personer med parvovirusinfeksjon er symptomfrie, eller
de har milde, forkjølelseslignende symptomer. Gjennomgått infeksjon gir livslang immunitet.
Antistoff mangler hos ca 40 % av gravide i Norge. Transplacentær smitte til fosteret skjer i ca
30 %, og kan føre tilspontanabort, hydrops føtalis samt fosterdød.
Viruset infiltrerer kjerneholdige celler (med en preferanse for hematopoetiske celler), setter
seg i DNAstrengen for å starte sin egen replikasjonssyklus og hemmer så videre
erytroblastdifferensiering og ødelegger cellen. Dette fører til at barnet blir svært anemisk.
Fosteret er mest sårbart for følger av infeksjonen i 2.trimester. Da er de eytropoetiske cellenes
levetid kort, og behovet for nye erytrocytter er raskt økende. Dette faller sammen med den
hepatiske perioden med hematopoetisk aktivitet. Det karakteristiske bildet med HE viser
intranukleære inklusjoner i kjerneholdige erytrocytter. Kjerner har en brem med mørkt farget
kromatin, med sentral lys, homogen og glassaktig virusinklusjon.
Referanser:
Wu F-G, Zhang Y-H, Chen H, Lin F, Zhang J-M. Neonatal severe anemia caused by
parvovirus B19 infection. World J Pediatr 2007; 3 (3): 232-235
Ebbing C, Njølstad G, Kiserud T. Parvovirus B19-infeksjon - en livstruende fostersykdom.
Tidsskr Nor Legeforen 2004; 18: 124: 2354-6.
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Påskenøtt #6
Justyna Sliwinska, Sykehuset i Vestfold
Sykehistorie: 74-år gammel mann i generell god almenntilstand. Siste 4-5 år tetthet, og økt
slimdannelse i nese. Siste måneder hevelse og rødhet rundt begge nesebor samt betent
neseslimhinne. Biopsi fra neseslimhinne.
Makroskopisk undersøkelse: Stansebiopsi med diameter 0,3 cm og opprevet, lys overflate.
Mikroskopisk undersøkelse: Det sees hudmateriale med hyper- og parakeratose samt lett
infiltrasjon av nøytrofile granulocytter i overflateepitelet. I underliggende dermis sees rik
granulomatøs betennelse med spredt infiltrasjon av nøytrofile granulocytter og en god del
lymfocytter. Det er ikke påfallende mengde plasmaceller. De histiocytære cellene har uskarpe
cellegrenser og i cytoplasmaet sees rikelig med små eosinofile legemer. Det er gjort diverse
spesialfarginger og de beskrevne strukturene farges med Giemsa.
Diagnose: Neseslimhinne med rikelig granulomatøs betennelse og intracellulære parasitter,
forenlig med Leishmania.
Diskusjon: Pasienten er en norsk mann som reiser mye. Han ble sannsynlig smittet i
Venezuela i 1998, men sykdommen manifesterte seg i 2010/2011 etter behandling med
Methotrexate. Sykdommen ble da ganske avansert med affeksjon av bihulene og partiell
destruksjon av neseseptum. Pasienten ble behandlet med liposomalt amfotericin B med god
effekt.
Mucocutan leishmaniasis (espundia) forårsakes av protozoen Leishmania som bæres av
sandfluer. Det finnes forskjellige subtyper av selve parasitten, og forskjellige kliniske former
for leishmaniasis (mucocutan versus visceral). Første assosiasjon mellom Leishmaniaparasitter og mucocutan form for infeksjon ble oppdaget i 1885 av Cunningham, Borovsky og
Wright. Sykdommen hadde vært godt kjent i Sør-Amerika lang tid før dette (1).
Leishmaniasis forekommer ikke i Norge, men kan opptre i landet som importerte tilfeller. Iflg.
Forsvarets sanitet ble det i perioden 2001-2010 diagnostisert 7 tilfeller av kutan leihmanisasis
blant norsk militærpersonell i Afghanistan (2).
Leishmaniaparasitter har en livssyklus som involverer sandfluer (amastigotes !
promastigotes) og et dyr eller menneske (promastigotes!amastigotes). Ved sandfluestikk
angriper promastigotes hvite blodceller, og deretter lymfoid vev i slimhinner, hud eller indre
organer (lever, milt, benmarg). Dette medfører kraftig betennelse og vevskade som gir klinisk
uttrykk med klassiske symptomer av visceral eller kutan leishmaniasis. Sykdommen er
alvorlig og kan gi betydelige vevsdefekter.
Differensialdiagnoser:
1. Rhinosclerom, kronisk bakteriell infeksjon forårsaket av Klebsiella rhinoscleromatis.
Typisk finner man plasmacellerikdom, og bacilli kan påvises ved Gram farging.
2. Kutan infeksjon med Mycobacterium sp. – Ziehl-Neelsen farging kan være til hjelp.
3. Histoplasmose, kronisk infeksjon med Histoplasma capsulatum som ofte gir positiv
innfarging ved PAS.
4. Sarkoidose (såkalt lupus pernio).
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Påvisning av amastigotes i makrofager.
HAS farging, objektiv 40x

Giemsa farging. Objektiv 40x.

Referanser:
1. Pathology of Infectious Diseases, D.H.Connor et al. 1997,ISBN:0-8385-1601-7
2. Foklkehelseinsituttet: Leishmaniasis- veileder for helsepersonell
http://www.fhi.no/artikler/?id=82807
3. WHO, Leishmaniasis (update February 2015):
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs375/en/
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Påskenøtt #7
Guro Reinholt Melum, Oslo Universitetssykehus
Sykehistorie: Kvinne født 1942. Selvoppdaget kul i høyre bryst oktober 2014. Fritt bevegelig
i forhold til hud, 2 cm i diameter. Biopsert og operert med brystbevarende kirurgi.
Makroskopisk undersøkelse: Et sekstusjet mammaresektat uten merketråd, vekt 25 g.
Det sees en cystisk lesjon med fast fibrøs kant fra skive 2 til skive 6.
Største tumordiameter på skive 17 mm.
Mikrokopisk undersøkelse: Lesjonen består av en cellerik tumor med rikelig
betennelsesceller, hovedsakelig plasmaceller og lymfocytter. Det sees lymfoide follikler og
arraktig fibrose. Det sees en spolformet komponent med irregulære store kjerner og abnorme
nukleoli med vesikulering. Det sees cysteformede hulrom med plateepitelpreg inn mot lumen.

Plateepitelbekledning cyste

Spolcellet komponent

CK 5/6
Immunhistokjemisk undersøkelse: CK5/6 positiv, ER og PGR negativ, HER-2 negativ.
Ki67 ca 20 %.
Diagnose: Mammaresektat med infiltrerende mammakarsinom, metaplastisk type, med
spolcelle- og plateepiteldifferensiering
Differensialdiagnoser:
Metastase fra plateepitelkarsinom (annet origo).
Primært plateepitelkarsinom i bryst (innvekst fra hud).
Sarkom
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Påskenøtt #8
Hans Kristian Valset, SI Lillehammer.
Sykdomshistorie: 8 år gammel jente. Tidligere frisk. Henvist fra fastlege 6/3 til kirurgisk
avdeling grunnet subcutan kul occipitalt i midtlinjen. Myk og fritt bevegelig ved palpasjon,
Ø4 cm. Ingen hudforandringer eller sekresjon. Tilkommet under vinterferien samme år.
Hos kirurg finner man en kul i ovennevnte lokalisasjon som har krympet til Ø1,5 cm. Dette,
sammen med symptomfrihet, gjør at man beslutter å se an situasjonen med en kontroll hos
fastlege. Aterom/lipom?
Tilbakevendende ubehag og økende størrelse. Re-henvises til kirurg som sender pasienten til
UL hvor man finner et væskefylt lesjon i subcutis, sannsynlig aterom.
Kirurg beslutter at lesjonen skal fjernes. Under eksisjon finner man en kapselkledt lesjon som
rumperer under inngrepet og tømmer seg for tyktflytende mørk væske. Funnene under
inngrepet er ifølge kirurg ikke forenlig med aterom, men heller ikke malignitetssupekt.
Makroskopisk undersøkelse: “Glasset inneholder en vevsbit som er brun og litt
uregelmessig. Måler 1,4x1,4x0,8 cm. Ved gjennomskjæring ser man at vevsbiten har et
cystisk hulrom sentralt”.
Mikroskopisk undersøkelse: Subcutan velavgrenset tumor, stedvis omgitt av en fibrøs
pseudokapsel. Sentral cystisk oppklaring med mye blodceller. I periferi av tumor mot kapsel
og i denne sees det fokale aggregater av lymfoide celler. Tumor er bestående av dels plumpeog dels spolformede celler, samt spredt hemosiderinavleiring. Ingen påfallende pleomorfi.
Spredte mitoser.

HE

Desmin +

Immunhistokjemiske undersøkelser:
Positiv: Desmin. CK. FXIIIa, Svak & fokal positiv: Melan-A.
Negativ: S100. CD99. CD31. CD34. CD68. SMA. Vimentin.
FISH: Rearrangering av 22q12, forenlig med translokasjon av EWS-genet.
Diagnose: Funn forenlig med angiomatøst fibrøst histiocytom.
Differensialdiagnoser: Aneurysmalt dermatofibrom. Spolcellet hemangiom. Nodulært
Kaposi sarkom. Rhabdomyosarkom. Epiteloid sarkom. Nodulær fascitt.
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Påskenøtt #9
Jon Lømo, Oslo Universitetssykehus
Sykehistorie: 38 år gammel kvinne, asiatisk opprinnelse. Oppdaget tumor i venstre mamma i
forbindelse med amming. Oppfattet som infeksjon, men ingen bedring på antibiotika.
Undersøkt på ny etter 3 mnd, og det påvises en 7 cm stor tumorforandring i brystet
radiologisk. Biopsier fra tumor. Påvist BRCA1 mutasjon. Mor og søster har hatt brystkreft.
Mikro: Flere små biter av ensartet tumorvev med diffus, tett vekst, avløst av nekrotiske
områder. Cellene er polygonale og har umodent utseende, kjernene er pleomorfe med abnorm
nukleol, og det er mange mitoser. Immunhistokjemisk undersøkelse viser jevn positivitet av
vimentin, sox10 og s-100. Markørene melan A og HMB45 er positive i noen spredte
enkeltceller. Alle cytokeratinfarginger er negative: CK AE1/AE3, CK7, CK5/6, CK MNF116,
CK34 BE12. EMA er negativ. Myoepitelmarkører p63 er positiv i 3-4 celler, mens SMA er
negativ. Øvrige markører er negative: CD45, TTF1, ER, PGR, HER-2, mammaglobin, EGFR.

HE

HMB-45

Diagnose: Umoden høygradig malign tumor med trekk av malignt melanom.
Differensialdiagnoser: 1. Metastase fra malignt melanom. 2. Primært malignt melanom i
mamma. 3. Udifferensiert/metaplastisk mammacarcinom med positive melanommarkører.
Vurdering: Pasienten hadde intet kjent malignt melanom. Primært M.M i mamma er
beskrevet i enkeltrapporter, men evidens er usikker. Klinikk/radiologi og BRCA1 positiv
status indikerte at det dreide seg om mammacancer.
Onkologene ga neoadjuvant kjemoterapi for trippel negativ mammacancer. BRAF og NRAS
mutasjon ble utelukket. I ablasatet var det komplett respons på infiltrerende komponent. Det
ble funnet en liten rest av DCIS grad 3.
Konklusjon: Funn (patologi+klinikk+terapirespons) forenlig med trippel negativ
mammacarcinom hvor komponent var positiv på melanommarkører (og negativ på
cytokeratiner).
Litteratur:
1. PP Rosen: Breast Pathology, 3. utgave, kap. 42
2. A Bendic et al, Pathology Int 2009, 59: 676-80
3. D Drueppel et al, Anticancer Res, 2015, 35: 1709-14
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Påskenøtt #10
Christina Vogt, St. Olavs Hospital
!

Sykehistorie: Tidligere frisk seks år gammel pike med akutt innsettende brystsmerter og
pustebesvær på vei hjem fra familiens hytte. Røntgenbilde viste en sammenfalt høyre lunge.
Ved ultralyd var det rikelig med væske i høyre thorakshule og en stor hyperekkogen knute
med største diameter ca. 8 cm. CT thoraks viste en plasskrevende oppfylning i hele høyre
thorakshule med forskyvning av mediastinum mot venstre.
MR: Cystisk- solid tumor utgående fra viscerale pleura eller perifere deler av høyre lunge.!

Biopsi: Malign mesenchymnal tumor forenlig med pleuropulmonalt blastom.
Makroskopisk undersøkelse: Bildene viser tumor inkludert høyre øvre lungelapp, hele
preparatet måler 15cm. Snittflaten er delvis solid, delvis cystisk med blodfylte hulrom. Største
tumordiameter 10cm, den solide delen 7cm.

Mikro:

X40

x200

Undersøkelse av operasjonspreparatet viste overgang fra lunge til flere epiteliale cyster. Rundt
cystene et umodent mesenchymalt vev med spolformete celler med rhabdomyosarkomatøst
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preg med pleomorfe kjerner og bizarre flerkjernete celler. I noen områder var det utbredte
nekroser. Immunhistokjemi med MYOD1 og Myogenin var positiv spesielt I de cellerike
områdene. P53 viste høy proliferativ aktivitet med over 90% positive celler.

MYOD1

Myogenin

!

Diagnose: Pleuropulmonalt blastom type 2 med mulig overgang til type 3.
Diskusjon: Pleuropulmonalt blastom (PPB) er en sjelden agressiv malign tumor der over 90%
forekommer hos barn under 6 år. Insidensen er 0.35-0.65 /100 000 fødsler. Det oppfattes som
en pulmonal dysontogenisk eller embryonal tumor. Synonymer er embryonalt
rhabdomyosarcom oppstått i kongenitale bronkogene cyster, rhabdomyosarkom i kongenital
pulmonal luftveismalformasjon (CPAM), pulmonalt sarkom oppstått fra mesenchymalt
cystisk hamartom og pulmonalt blastom assosiert med cystisk lungetumor.
PPB er makroskopisk klassifisert i tre typer, type 1 cystisk, type 2 solid og cystisk, og type 3
solid. Mikroskopisk består type 1 av store cyster kledt av et avflatet til kubisk epitel med
cellerike områder i veggen. Denne varianten kan være vanskelig å skille fra CPAM. Type 2
og 3 har vekslende områder med høygradig sarkomatøst preg med rhabdomyomatøs eller
chondrosarkomatøs komponent. Type 2 er vanligst (ca. 50%). Type 3 er solid, affiserer en
lapp eller hele lungen og er adherent til pleura. Nekroser og blødninger er vanlig. Histologisk
er type 3 heterogen med primitive blastemliknende celler, spolformete celler i et myxoid
stroma, områder med umoden eller malign brusk og store anaplastiske celler med pleomorfe
kjerner og atypiske mitoser. Type 2 og 3 kan gi CNS og ben metastaser. Immunhistokjemi
med myogenin, MYOD1 og desmin er positiv i rhabdomyoblastene og de primitive cellene i
det subepiteliale laget i cystene som blir tydelige med CK.
Gain av kromosom 8 er den vanligste kromosomale abberasjonen. Mutasjoner av DICER1
genet er funnet hos 50-70% av pasienter med PPB. Prognosen for type 1 er god med over 80
% 5 års overlevelse, mens for type 2 og 3 er 5 års overlevelse under 50 %.
Referenser
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