1

Årsmøte 2015
Stavanger, 19. - 20. mars
Kursnr. 29175
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Velkommen til årsmøte 2015!
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Program
Torsdag 19. mars 2015, klokken 10.00
10.00 – 10.05: Velkommen
Aktuelt faglig nytt fra faggruppene, 15 + 5 min.
10.05 – 10.25 (20 min): Mammapatologi v/Lars Akslen
10.25 – 10.45 (20 min): Gynekologisk patologi v/Ben Davidson
10.45 – 11.05 (20 min): Hematopatologi v/Lars Helgeland
11.05 – 11.15: Presentasjon av postere v/ordstyrer
11.15 – 11.30: Presentasjon av utstillere
11.30 – 12.30: Lunsj, håndmat i utstillingsområdet
Aktuelt faglig nytt fra faggruppene, 15 + 5 min.
12.30 – 12.50 (20 min): Molekylærpatologi v/Hege Russnes
12.50 – 13.10 (20 min): Cytologisk patologi v/ Hans Kristian Haugland
13.10 – 13.30 (20 min): Perinatal og placentapatologi v/ Gitta Turowski
13.30 – 13.50 (20 min): Gastrointestinal patologi v/Solveig Norheim Andersen
13.30 – 13.50 (20 min): Ikke fastsatt ennå (uro eller lunge)
13.50 – 14.30: Pause med postere, kaffe og utstilling, serveres i utstillingsområdet

14.30 – 18.00 Årsmøte i DNP
19.00: Festmiddag v/ Gaffel og Karaffel, Øvre Holmegate 20, 4006 Stavanger
(Særskilt påmelding nødvendig)
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Fredag 20.mars, klokken 09.00
09.00 – 10.00: Snittseminar, 7 + 3 min.
1. Påskeegg 1, Ok Målfrid Mangrud, Lillehammer
2. Påskeegg 2, Linda Hatleskog, Stavanger
3. Påskeegg 3, Pavla Sustova, Stavanger
4. Påskeegg 4, Ruth Schwienbacher, Tromsø
5. Påskeegg 5, Dordi Lea, Stavanger
6. Påskeegg 6, Matthias Lammert, Oslo, Rikshospital
10.00 – 10.20: Kaffepause, serveres i utstillingsområdet
10.20 – 11.00: Snittseminar fortsetter
7. Påskeegg 7, Katrin Fridrich, Ahus
8. Påskeegg 8, Elisabeth Honningsvåg, Stavanger
9. Påskeegg 9, Marianne Lyngra, Ahus
10. Påskegg 10, Assia Bassarova, Ahus
11.00 – 11.30: Frie foredrag, 10 + 5 min
11.00 – 11.15: Kreftregisteret v/Siri Larønningen
11.15 – 11. 25: Lite ekstrainnlegg: Patologer og solformørkelse v/ Anna M. Bofin
11.25 – 11.40: Ny kunnskap om modning i premature lunger v/ Sigrid Bjørnstad
11.40 – 12.30: Lunsj, håndmat i utstillingsområdet.
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12.30 – 15.00: Fortsettelse frie foredrag, 10 + 5 min
12.30 – 12.45: Microvascular proliferation in the Luminal A and Basal-like subtypes of
breast cancer v/ Anna M. Bofin
12.45 – 13.00: Follicular variant of peripheral T-cell lymphoma, UNS v/ Assia Bassarova
13.00 – 13.15: Schistosomiasis: En oversett tropisk parasitt-sykdom med ny relevans v/
Borghild Roald
13.15 – 13.35: Kaffepause, postere, serveres i utstillingsområdet

13.35 – 13.50: Tykktarmskreft- Hvor er lymfeknutemetastaser lokalisert v/ Sverre Dahl
13.50 – 14.05: EIN: Forstadium til endometrioid adenokarsinom v/ Jannicke Berland
14.05 – 14.20: Expression of TTF-1 is associated with a basal-like phenotype in breast
carcinomas v/ Tor. A. Klingen
14.20 – 14.35: Next generation diagnostics. Bringing high-throughput sequencing into
clinical application v/ Leonardo A. Meza- Zepeda
14.35 – 14.50: Personaltilpasset medisin- muligheter og trusler v/ Inger Nina Farstad
14.50 – 15.15: Avslutning m/ påskeegg, posterpris og forskningspris.
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Aktuelt nytt fra faggruppene
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Faggruppe mammapatologi v/Lars Akslen

8

Faggruppe gynekologisk patologi v/Ben Davidson
Oppdatering innen gynekologisk patologi
Overlege Professor Ben Davidson, MD PhD
Avdeling for patologi, Radiumhospitalet, OUS, Oslo (bdd@ous-hf.no, bend@medisin.uio.no)
I 2014 ble den nye WHO-boken for gynekologiske svulster publisert [1]. I denne utgaven er flere
klassifikasjoner og tolkninger av gynekologiske svulster endret mht origo, gruppering i
histologisk type, gradering, osv, særlig for tumores i adnex og peritoneum. Nye
immunhistokjemiske eller molekylære markører er diskutert og utgjør basis for noen av disse
endringene, mens andre endringer er mer basert på morflogiske tolkninger og personlig erfaring
til forfatterne.
Hovedendringene for adnex fokuserer på gradering av serøse karsinomer og bestemmelse av
deres origo, med økende fokus på tube. Klassifisering av funn i peritoneum (implantater vs.
metastaser eller ny primærtumor) er også endret. To separate definisjoner av mikroinvasjon i
borderline tumores i ovarie er foreslått. Overgangsepitelkarsinomer er ikke lenger gruppert med
Brenner tumores, basert på funn som tyder at de likner mest høygradige serøse karsinomer.
Hyperplasier i uterus klassifiseres nå som uten eller med atypi uten at man spesifiserer om det
dreier seg om enkel eller kompleks hyperplasi. Begrepet EIN (endometrial intraepithelial
neoplasia) er gitt som alternativ til hyperplasi med atypi. For øvrig får Lynch syndrom økende
oppmerksomhet når det gjelder endometriekarsinom, og i en mindre grad ovarialt karsinom.
Endometriestromasarkomer (ESS) ble tidligere klassifisert som lavgradige eller høygradige, men
dette ble fjernet fra den tidligere WHO-boken der kun svulster som hadde morfologi som liknet
endometriestroma ble kalt ESS, dette uten gradering. I den nye WHO-boken brukes begrepene
lavgradig og høygradig ESS igjen, og er basert på molekylære karakteristika. Dette gjelder både
uterine og ekstra- uterine svulster.
I cervix er det anbefalt å gradere intraepiteliale lesjoner som lavgradige (LSIL) eller høygradige
(HSIL), tilsvarende Bethesda- systemet for cytologi.
Disse forandringene og synspunktene til Gynpatologi- gruppen ved DNP, der de er diskutert, blir
emnet til foredraget under 2015 årsmøtet.

[1] Kurman RJ, Carcangiu ML, Herrington CS, Young RH (eds.). WHO Classification of Tumours of
Female Reproductive Organs. 4th Edition. IARC Press, Lyon, France, 2014.
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Faggruppe hematopatologi v/Lars Helgeland

10

Faggruppe molekylærpatologi v/Hege Russnes
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Faggruppe cytologisk patologi v/Hans Kristian Haugland
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Faggruppe perinatal og placentapatologi v/Gitta Turowski
Styret i Den norske patologforening (DNP) anerkjente september 2010 ”Faggruppe i
perinatalpatologi og placenta” som faggruppe under DNP.
Gruppen består av patologer med interesse for foster- og barnepatologi inkludert placenta fra
ulike sykehus i Norge, inkludert universitetssykehusene i Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø og
Stavanger. Faggruppen er en direkte videreføring av interessegruppen Nasjonalt Placentamøte,
som fra 2008 møttes to ganger årlig til faglige diskusjons- og kasuistikkmøter.
I 2014 har gruppen vært sammensatt som følger:.
Navn

Sykehus

Gitta Turowski, leder
gitta.turowski@ous-hf.no

OUS, Ullevål

Borghild Roald

OUS, Ullevål

Aage Erichsen

OUS, Ullevål

Christina Vogt

St. Olavs Hospital, Trondheim

Karin Collet

Haukeland Universitetssykehus, Bergen

Cecilie Nordbakken

Universitetssykehuset i Nord Norge, Tromsø

Ståle Sund

Førde sentralsjukehus, Førde

Hege Dirdal

Stavanger universitetssykehus, Stavanger

Faggruppen møtes 2-4 ganger årlig. Ett av møtene er gjerne i forbindelse med DNP’s årsmøte.
Fokus er på harmonisering og standardisering av de relevante diagnostiske prosedyrer og
rutiner for placentadiagnostikk og barne- og fosterobduksjoner i Norge samt kasus-diskusjon. På
faggruppens nettsted under DNP og Legeforeningen er det lagt ut maler, retningslinjer og
prosedyrer samt relevante relevante artikler.
Sammen har vi arbeidet med og prøvet ut et systematisk, objektivt og standardisert, klinisk
relevant klassifikasjonssystem for placentapatologi, publisert av Gitta Turowski i 2012 (Placenta
33 (2012) 1026-1035). Klassifikasjonen relaterer seg til de sentrale basale vevsprosessene.
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Table 1: A new, clinically oriented, unifying and simple placental classification system, with
nine major diagnostic categories, including normal placenta.
Diagnostic wording
1. Placenta with normal morphology, according to gestational age
2. Placenta with chorioamnionitis
3. Placenta with villitis and intervillositis
4. Placenta with maternal circulatory disorders (decidual vasculopathy)
5. Placenta with fetal circulatory disorders
6. Placenta with delayed villous maturation
7. Placenta with findings, suggestive of genetic aberration
8. Placenta with implantation disorders
9. Placenta with other lesions
Diagnosen anbefales fulgt av en vudering der funnene diskuteres i relasjon til den kliniske
problemstilling, analogt med oppsettet i en autopsi-rapport. Det anbefales også at man i tillegg
til ordinære SNOMED koder etablerer et lokalt kodesystem relatert til placenta
diagnosekategoriene: EP (etiologi/patogenese) 71000, 72000 osv.
Det finnes per dato intet generelt akseptert, internasjonalt klassifikasjonssystem for
placentapatologi. Gjennom norsk, nordisk og internasjonalt samarbeid og kontakt med
perinatalpatologer og relevante kliniske miljøer er det en økende interesse og aksept for det
norske klassifikasjonssystemet.
I november 2010 arrangerte medlemmer av faggruppen et UiO-universitetskurs (med
snittseminar) i Perinatalpatologi inkludert placenta, godkjent som tellende i spesialistkravene
under kurs i spesiell patologi.
Faggruppen anbefaler at alle norske patologer som er interesserte i barnepatologi,
perinatalpatologi og placentapatologi tar den internasjonale barnepatologi-utdannelsen. Den
består av 5 ukeskurs som IPPA (International Pediatric Pathology Association) arrangerer, ett
årlig internasjonalt ukeskurs.
Fremtidige planer
I relasjon til årsmøtet vil faggruppen møtes lørdag 21.mars 2015 på Stavanger
Universitetssykehus. På agendaen står kasusdiskusjoner samt diskusjon om en liste med
anbefalte spesialundersøkelser og immunhistokjemi for å bedre diagnostikken ved de ulike
placentadiagnosene.
Mandag 12. til og med onsdag 14.oktober 2015 vil medlemmer av faggruppen arrangere et UiOuniversitetskurs (med snittseminar) i Perinatalpatologi inkludert placenta.
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Faggruppe gastrointestinal patologi v/Solveig Norheim Andersen
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Faggruppe
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Påskeegg

17

Kasus 1, Ok Målfrid Mangrud, Sykehuset Innlandet
Sykehistorie:
44 år gammel tidligere frisk mann med tumor i scrotum. Ved ultralyd sees tumor mulig
utgående fra epididymis. Usikker varighet/vekstrate; pasienten kan ha hatt dette ca. ett år, men
ved UL-måling er mulig tumorvekst fra 2,2 cm til 6,3 cm i løpet av 2 uker. Høyresidig
orchiektomi.
Makroskopisk undersøkelse:
Lobulert tumor med flere mindre tumorknuter i epididymis, tunica vaginalis og funikkel. Gråhvit,
stedvis virvlet, snittflate. Største tumordiameter 75 mm.
Upåfallende testis.

Mikroskopisk undersøkelse:
Velavgrensede, ikke kapselkledde, knuter bestående av kollagenøst bindevev med
granulasjonsvev og kronisk betennelse.
Immunhistokjemisk er tumor positiv for Vimentin, CD45, CD68 og flekkvis positiv for CK8 og
negativ for CD117, SMA, Desmin, D2-40, CK5/6, S-100 og WT-1.
Diagnose:
Fibrøs pseudotumor i epididymis, tunica vaginalis og funikkel.
Differensialdiagnoser:
Solitær fibrøs tumor, idiopatisk fibromatose, nevrofibrom, leiomyom, GIST.
Kommentar:
Fibrøs pseudotumor er en sjelden, reaktiv tilstand som kan være vanskelig å skille fra (malignt)
neoplasme klinisk.
Pasientene er vanligvis i tredje dekade, men et aldersspenn fra 7 til 95 år er rapportert. Kan
være assosiert med hydrocele eller hematocele, og 30 – 50% av pasientene har tidligere
gjennomgått infeksjon, traume eller kirurgi. Pasientene presenterer vanligvis med uømme
knuter i scrotum, og sykehistorien kan strekke seg over flere år. Kurativ behandling er fjerning
av tumor, men mange pasienter gjennomgår orchiektomi pga. usikker diagnose preoperativt.
Et flertall av fibrøse pseudotumorer oppstår i tunica vaginalis, langt færre i epididymis.
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Mikroskopisk sees proliferasjon av spolcellede celler, ofte med noe varierende celletetthet, og
spredte betennelsesinfiltrater bestående av lymfocytter, plasmaceller, histiocytter og enkelte
eosinofile granulocytter. 1-3

Takk:
Katrine Lyssand og Tonje Eidsnes ved Sykehuset Innlandet Lillehammer.
Liljana Vlatkovic og Ulrica Axcrona ved OUS, Radiumhospitalet.

Referanser:
1.
2.

3.

Bostwick DG, Cheng L, eds. Urologic Surgical Pathology. 2 ed. St. Louis, Mo.: Mosby
Elsevier; 2008.
Miyamoto H, Montgomery EA, Epstein JI. Paratesticular fibrous pseudotumor: A
morphologic and immunohistochemical stydy of 13 cases. Am J Surg Pathol.
2010;34(4):569-574.
Zhang Z, Yang J, Li M, et al. Paratesticular fibrous pseudotumor: a report of five cases
and literature review. Front Med. 2013;8(4):484-488.
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Kasus 2, Linda Hatleskog, Stavanger universitetssjukehus
Mann født 1938. Larynxcancer, først strålebehandlet, men pga residiv operert med permanent
tracheostomi i 1985. Hypertensjon. Type II hjerteinfarkt 2009. 2008 kul på halsen på høyre side
av stomaet, palpatorisk 4 – 5 cm stor. CT viste tumor sannsynlig utgående fra høyre
thyroidealapp. FNAC (C 17982/08) besvart som cellerik thyroidealesjon, der
differensialdiagnosen inkluderer hyperplastisk nodulus og follikulært adenom, ingen maligne
celler. Kirurg anbefalte ny FNAC etter ett år. Fulgt opp med kliniske kontroller og CT-kontroller.
CT 2009 viste vekst og økende kompresjon av tracheostomi, med komprimert og dislosert
oesophagus. Imidlertid ingen fare for okklusjon av stoma, og han snakket godt med
oesophagusstemmen. Ikke funnet operasjonsindikasjon. Han var også selv lite innstilt på
operasjon. Var også til vurdering på Haukeland. Ikke gjort ny FNAC?
Innlagt september 2013 pga økende tungpust over tid, verre siste dager. En uke tidligere
behandlet for antatt pneumoni. Tiltagende hevelser i underekstremitetene. Ved innleggelsen
oksygenmetning 85 % med 2 liter O2, pO2 på 7-tallet og CO2-retensjon. Rtg thorax viste
stuvning, pleuravæske basalt høyre lunge, og rundlig forandring apikalt venstre lunge.
Utstryk av høyresidig pleuravæske besvart som benignt reaktivt cellebilde. I celleblokk var de
fleste cellene positive for CD 68. Noen spredte positive celler for calretinin. Ingen positivitet for
BER-EP4.
Utstryk fra venstresidig pleuravæske to dager senere besvart som benignt cellebilde. I celleblokk
var det rikelig med celler som farget positivt for CD 68 og calretinin, ingen positivitet for BEREP4.
CT viste flere metastasesuspekte forandringer i lunge og pleura bilateralt, samt strukturelle
forandringer i thyroidea.
Biopsi venstre pleura viste epitelial lesjon med ekspresjon av markører for thyroidea, best
passende med metastase fra primært follikulært thyroideakarsinom.
De cytologiske prøvene ble nå sammenholdt med det histologisk materialet, og diagnosene
endret til sannsynlig spredning til pleuravæske fra thyroideakarsinom. Immunhistokjemisk
undersøkels på celleblokk viste spredtliggende celler som var positive for TTF-1. Noen få celler
var positive for thyroglobulin.
FNAC fra høyre thyroidealapp ble besvart som cellerikt bilde fra follikulær neoplasi med
Hürtlecellemataplasi, mulig karsinom. I teksten ble det skrevet at man på grunn av funn av
samme type celler i pleurabiopsi, som ble vurdert som metastase fra follikulært
thyroideakarsinom, mente at det mest sannsynlig var et follikulært karsinom også i dette
materialet.
Tidligere aspirasjonscytologiske prøve fra 2008 ble regransket. Man skriver at man i prinsippet
er enig i tidligere vurdering og at bildet ikke gir noen direkte malignitetsmistanke, selv om
malignitetsvurdering av follikulære lesjoner i thyroidea i cytologisk materiale er usikker.
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Konkludert med cancer thyroidea med spredning til lunge og pleura. Ikke operasjonsindikasjon
eller indikasjon for annen aktiv behandling. Døde etter kort tid.
Kasuset illustrerer hvor vanskelig det kan være å diagnostisere follikulær thyroideacancer, og
betydningen av celleblokk og immunhistokjemi. Viser også at det er viktig å sammenholde med
klinikk. Bruk av Bethesda - systemet for rapportering av cytologisk materiale fra thyroidea.
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Kasus 3, Pavla Sustova, Stavanger universitetssjukehus
Aktuelt:
Kvinne født 1973 med kjent pollen-, katt-, hund- og nøtteallergi, bruker antihistaminer ved
behov.
Klinikk: Hatt plager med økt trykk og sprengfornemmelse i panne på høyre side og
nakkesmerter. Ikke hatt blod fra nesen eller svelg.
CT bihuler viste lett inflammatorisk forandring i begge sinus maxillares og en septumdeviasjon,
skallebasis ikke beskrevet.
Ved klinisk undersøkelse fant man en bønnestor tumor med nekrotisk skorpe på overflaten som
satt i nasopharynx ganske langt anteriort for skallebasis. Det ble mistenkt meningocele og tatt
MR-caput. Denne viste en benign forandring utseende som en polypp.
Behandling:
Operert med polyppfjerning ved hjelp av endoskopisk sinuskirurgi den 04.12.2014.
Makroskopisk funn:
Polypp nasofarynks: To brune vevsbiter, 8 x 6 og 10 x 5 mm.
Mikroskopisk funn:
Ved histologisk undersøkelse sees tre polypøse vevsbiter kledd dels med respiratorisk, dels
metaplastisk plateepitel. I noen av vevsbitene sees tumorvev som underminerer overflateepitel
og består av tallrike papiller som er kledd mest av sylindrisk, stedvis tolaget epitel med
erkjennbar cellulær atypi, moderat mengde lyst eosinofilt cytoplasma og enkelte mitoser. En del
av papillene viser stilker av amorft bindevev, enkelte med små kapillærer og noen med
psammomalegemer. Det sees lettgradig akutt betennelsesreaksjon. Det sees ingen
«intestinalisering».
Immunhistokjemi og spesialfarging (se bilder nedenfor):
Diffus cytoplasmatisk positivitet for EMA og kjernepositivitet for TTF-1.
Negativitet for Thyreoglobulin og S-100.
Det sees diastaseresistent, PAS-positivt materiale intracytoplasmatisk i tumorcellene.
Diagnose:
HØYT DIFFERENSIERT OG LAVGRADIG MALIGNT PAPILLÆRT ADENOKARSINOM I NASOFARYNKS.
Differensialdiagnoser:
 Papillom (fra overflateepitel eller små spyttkjertler)
 Neoplasmer utgått fra små spyttkjertler (mukoepidermoid karsinom, acinærcelle
karsinom, polymorft lavgradig adenokarsinom)
 Metastase fra papillært thyroideakarsinom
Diskusjon:
Nasopharyngealt papillært karsinom er et meget sjeldent adenokarsinom derivert fra
nasofaryngealt overflateepitel. Median alder er 37 år. Tumor vokser langsomt og oppstår oftest
i taket, bakre eller laterale vegg av nasofarynks. Etiologi er ukjent (1).
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Tumor vokser eksofytisk og kan bli opptil 4 cm i størrelse. Tumor har god prognose,
metastaserer ikke, men kan gi utbredt lokal invasjon i alvorlige tilfeller. Behandling er kurativt
med kirurgi (2).
Prevalens i Europa er ca. 29 tilfeller i årene 2002 til 2008, dvs. at årlig insidens er ca. 4
tilfeller (3). På verdensbasis varierer rapporterte tall, men det sees ingen geografisk
opphopning.
Bilder:
HE

EMA

TTF-1

S100

Thyreoglobulin
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Referanser:
1. Wening Bruce M., Heffess Clara S., Atlas of Head and Neck pathology, Elsevier: 2008;
2:8:341.
2. Barnes L., Eveson J. W., Reichart P., Sidransky D. (Eds.): World Health Organization
Classification of Tumours, Pathology and Genetics of Head and Neck Tumours. IARC
Press: Lyon 2005; 2:98.
3. Rarecare, Surveillance of Rare Cancers in Europe,
http://dcnapp4.dcn.ed.ac.uk/rcnet/searchpage.aspx
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Kasus 4, Ruth Scwienbacher, Universitetssykehuset Nord-Norge
Sykehistorie:
Pasienten er en 49 år gammel mann med radiologisk diagnostisert lungesarkoidose og med
forhøyet ACE. Fem år etter diagnostisert sarkoidose ble han innlagt pga. økende dyspnø, samt
ødemer, og han fikk påvist dilatert kardiomyopati av ukjent årsak. Tolv dager etter innleggelsen
fikk han dype røde knuter rundt den ene albuen og overarmen, samt artralgier. Det ble gitt
behandling med kaliumpermanganatomslag. Biopsi fra utslett ble tatt med klinisk mistanke om
kutan sarkoidose eller pannikulitt. Pasienten ble utskrevet og utviklet så i løpet av de neste tre
ukene også lesjoner på bryst og lår.
Biopsien viste infiltrat av nøytrofile granulocytter uten tegn til granulomatøs betennelse eller
vaskulitt. PAS og Gramfarging ga ingen ytterligere funn. Hudutslettet forverret seg, artralgiene
økte og han utviklet orale ulcera. CRP var nå forhøyet (90 mg/L) og det forelå leukocyose (24
10ˆ9/L) med 90 % nøytrofile. Pasienten ble så reinnlagt hvor man tok blodkultur som var
negativ. Sammenholdt med kliniske funn ble Sweets syndrom foreslått som diagnose. Det ble
tatt biopsi fra benmargen som viste epiteliode granulomer forenlig med sarkoidose. Klinikerne
hadde mistanke om Behçet syndrom selv om biopsien ikke støttet denne diagnosen. Han ble
satt på høye doser steroider. Utslettet forverret seg og han utviklet vedvarende feber(38-39 °C).
Det var gule kruster på lesjonene.
Pasienten ble overført til Rikshospitalet hvor dyrkning viste Mycobacterium marinum. Senere
farging av egne biopsier viste syrefaste staver i lesjoner fra hud og fra neseslimhinne. Pasienten
ble behandlet med klartiromycin (akutte/kroniske bakterieinfeksjoner), rimactazid, etambutol
og rimactan (tuberkulostatika) med god effekt. Han føler seg nå i bedre form, har ingen feber og
CRP har gått ned.
Mikro:
Mikroskopisk ses hud med lett akantotisk epidermis med spongiose og nøytrofil eksocytose. Det
er betydelig subepidermalt ødem. I retikulære dermis og subkutanovergangen er det
ekstravaserte erytrocytter uten holdepunkt for vaskulitt og store ansamlinger av nøytrofile
granulocytter. Granulomatøs betennelse er ikke sett, men det er områder med økt antall
histocytter. Spesialfarging påviste syrefaste staver.
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Diagnose: Hud med nøytrofilt betennelsesinfiltrat uten granulomatøs betennelse. Syrefaste
staver forenlig med atypiske mykobakterier påvist.
Etiologi:
Mycobacterium marinum (balnei): Årsak til såkalt svømmebasseng-granulom eller akvariegranulom (1, 2) og er et saktevoksende photochromogen (lite pigment når de vokser i mørke
som får farge når de vokser i lys). Lesjonene dukker opp to til tre uker etter infeksjon og er
typisk erytematøse noduli eller pustler som kan skille ut gul væske og som ofte er lokalisert til
albue, hender og mer sjeldent kne. Sporotrichoid form med multiple knuter som følger
lymfesystemet er mulig (3)*. Infeksjonen kan spre seg i dybden og gi tenosynovitter, artister og
osteomyelitt (4). Lesjonene forsvinner hos de fleste av seg selv i løpet av ett til tre år (3).
Histopatologi:
Lesjonene ligger oftest i dermis men kan også involvere subcutis (3). Det kan være akutte
former med mest granulocytter, eller mer kroniske med dannelse av mer og mindre tydelige
granulomer uten nekrose. Epidermis kan se normal ut, eller ha varierende grad av forandringer.
Deriblant ulcerasjon, akantose og pseudoepiteliomatøs hyperplasi (2).

1.
Slany M, Jezek P, Bodnarova M. Fish tank granuloma caused by Mycobacterium marinum
in two aquarists: two case reports. BioMed research international. 2013;2013:161329. PubMed
PMID: 24392446. Pubmed Central PMCID: 3874340.
2.
Min KW, Ko JY, Park CK. Histopathological spectrum of cutaneous tuberculosis and nontuberculous mycobacterial infections. Journal of cutaneous pathology. 2012 Jun;39(6):582-95.
PubMed PMID: 22616600.
3.
Palenque E. Skin disease and nontuberculous atypical mycobacteria. International
journal of dermatology. 2000 Sep;39(9):659-66. PubMed PMID: 11044189.
4.
Aubry A, Chosidow O, Caumes E, Robert J, Cambau E. Sixty-three cases of
Mycobacterium marinum infection: clinical features, treatment, and antibiotic susceptibility of
causative isolates. Archives of internal medicine. 2002 Aug 12-26;162(15):1746-52. PubMed
PMID: 12153378.
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Kasus 5, Dordi Lea, Stavanger universitetssjukehus
Aktuelt:
75 år gammel mann diagnostisert med prostatakreft, Gleason score 3 + 3 = 6 i 2008 og klarcellet
nyrekarsinom, Fuhrman grad 1, i 2013. Mors 2014.
Makroskopiske funn ved obduksjon:
Man fant tumor i prostata med vekst i omkringliggende bløtdelsvev. I høyre nyre var det en
tumor på 5 cm. Man fant metastasesupekte lesjoner i lever, lunge, skjelett, binyrer og
retroperitoneale lymfeknuter.
Mikroskopiske funn:
Det ble påvist prostatakarsinom med neuroendokrin differensiering med metastaser til lever,
lunge, skjelett, binyrer, lymfeknuter og i hjertet.

Tumor i høyre nyre bestod av to komponenter. Den ene komponenten hadde
kjerteldifferensiering og diffus vekst som uttrykte delvis prostataspesifikt antigen (PSA) og
prostataspesifikt membran antigen (PSMA). Samme område hadde dels positivitet for
Synaptofysin og enkelte Chromogranin A positive celler. Morfologisk var tumor lik
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prostatakarsinomet i andre snitt. Den andre delen av tumor hadde morfologi som klarcellet
nyrecellekarsinom og uttrykte nyrecellekarsinom-markør (RCC), Paired box 8 (Pax-8) og
Common Acute Lymphoblastic Leukemia Antigen (CD10). Funn som ved metastatisk
prostatakarsinom i et klarcellet nyrecellekarsinom.

1

2

3

4

Immunhistokjemisk farging for 1: RCC, 2: PSA, 3: Synaptofysin og 4: Pax-8.
Diskusjon:
Det er i litteraturen rapportert mellom 100 - 150 kasus med «tumor-til-tumor»-metastaser eller
kollisjonstumor. Av disse er det 5 kasus som involverer adenokarsinom i prostata. Alle disse 5
kasusene er metastase til meningeom (1). Nyrecellekarsinom er blant den hyppigste mottakeren
av «tumor-til-tumor»-metastaser (2 – 5), og det er en rapport om metastase av neuroendokrint
småcellet lungetumor til klarcellet nyrecellekarsinom (5).
Kilder:
1. Tumor-to-tumor metastasis: pathology and neuroimaging considerations. Moody P, Murtagh
K et al. Int J Clin Exp Pathol 2012; 5(4):367-373.

28

2. Renal cell cancer: best recipient of tumor-to-tumor metastasis. Sella A, Ro JY. Urology. 1987;
Jul;30(1):35-8.
3. Tumor to tumor metastasis: report of two cases and review of the literature. Petraki C,
Vaslamatzis M et al. Int J Surg Pathol. 2003; Apr;11(2):127-35.
4. Tumor-to-tumor metastasis: report of three cases. Dupres R, Thimon S et al. Ann Pathol 2009;
29(6):507-11.
5. Small cell lung carcinoma metastasis to clear cell renal cell carcinoma. Arkh Patol. 2014; SepOct;76(5):68-71.
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Kasus 6, Matthias Lammert, OUS Rikshospitalet
Sykehistorie:
Mann, 74 år gammel. Høyresidig hjerneinfarkt og lite trombembolisk myokardinfarkt vår og
sommer 2014. Høst 2014 påvist adenokarsinom i colon sigmoideum med innvekst i urinblære og
radiologisk mistanke om metastaser til regionale lymfeknuter og lever. CT-bilder viste i tillegg ca
6x4x4 cm stor oppfylning i venstre atrium. Med lavt FDG-opptak i tumor i hjerte ved høyt
opptak i tumores i colon og lever, ble PET-CT-funn tolket som best forenelig med kardialt
myksom.
Begynt neoadjuvant strålebehandling mot venstre bekken i november 2014. I påvente av
rectosigmoidektomi gjenntatte synkoper og troponinstigning i slutten av desember 2014 og
derfor fremskyndt reseksjon av tumor i hjerte samt atrieseptum. Ifølge operasjonsbeskrivelsen
fragilt tumorvev med bred feste over atrieseptum fra innmunning av høyre øvre lungevene ned
til venstre aurikkel.
Makroskopiskundersøkelse:
Fragmenter av overveiende mykt tumorvev, dels med vedhengende deler av muskel- og fettvev
(atrievegg). Den største måler 6 x 3,5 x 2,5 cm. Heterogen gul-brunlig snittflate med blødninger
og mindre cyster (A). Overflaten er glatt (A) bortsett fra små områder med papillære
ekskressenser (B).

A

B

Mikroskopiskundersøkelse:
Totalt 9 snitt viser for det meste slim og acellulært eosinofilt materiale med tynnveggete kar,
ferske og eldre blødninger og fokale forkalkninger. Innleiret i dette materiale sees spredte
cystiske hulrom kledt av cylinderepitel. Epitelet er overveiende enlaget med jevne, basalstilte
cellekjerner og spredte begerceller og nevroendokrine celler, som fremheves ved farging for
Chromogranin A og Synaptophysin. Epitelceller er immunhistokjemisk positive for CK20, CK7 og
CDX-2. Ki 67-farging viser positivitet i opptil 40% av cellene. Fokalt sees lett til moderat atypi i
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cylinderepitelet og enkelte mitoser. I de samme områdene mer kompleks kjerteloppbygging
med tilløp til flerlaget, kribriform og mikropapillær vekst.
Grupper av løstliggende celler med signetringcell-preg (vakuolisert cytoplasma og avflatete
perifere kjerner) er negativ for cytokeratin AE1/AE3 og positiv for CD-68. Avlange celler som
ligger enkeltvis i stromaet og på innsiden av cystiske spalter er fokalt Calretinin-positive i ett
snitt. I et annet snitt er de fleste Calretinin-negative og CD31 og CD34 positive, som taler for at
det dreier seg om små blodkar og ikke myksom-celler.
To snitt viser tumorlesjonen i relasjon til endokard og atrievegg. Cylinderepitelet ser dels ut til å
ligge direkte subendokardielt, kun dekket av et lag av tynne celler. Andre steder får man
inntrykk av at cylinderepitelet går direkte over i endokard på overflaten. Infiltrasjon i myokard
eller fettvev sees ikke og reseksjonsflater i dypet virker å være frie.

HE

AB

HE

CK 20

Syn.

Diagnose:
Resektat fra venstre atrium med tumor, best forenelig med metastase fra adenokarsinom
Glandulære elementer er beskrevet i 2-4% av kardiale myksomer (såkalte "glandulære"
myksomer) og gjør at disse må skilles fra adenokarsinom-metastaser til hjertet. Etter en
gjennomgang av relevant litteratur og utvidete immunhistokjemiske undersøkelser syntes vi
fortsatt det var vanskelig å komme til en sikker konklusjon i dette tilfelle. De fleste argumentene
taler imidlertid for en metastase.
I den siste større undersøkelsen av fem glandulære myksomer er kjertelelementene CK7
positive og negative for CK 20 og CDX-2 (1). Også i tidligere publikasjoner utgjør disse maksimalt
20% av tumorarealet i forhold til klassiske myksomkomponenter og andelen ki-67 positive
epiteliale celler rapporteres å være <10% (2, 3).
I totalt ni uttalte snitt har vi ikke identifisert sikkert myksomvev, mens kjertelelementer ble
påvist i alle snitt. Vi sammenlignet kjertlene med primærtumoren. Kjertlene var i begge
lokalisasjonene positive for CDX-2, CK 20 (kun fokalt i hjerte) og CK 7 (kun fokalt i colon).
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Atypien var mye mindre uttalt og stedvis fulstendig fraværende i lesjonen fra venstre atrium. En
mulig forklaring kan være at metastaser til tider er høyt differensiert til tross for mindre
differensierte primærtumores. Et primært adenokarsinom i atrium, som beskrevet av Berger (4),
er i hvertfall usannsynlig.
Lokalisasjon og makroskopi kan tale for et kardialt myksom. Hematogene karsinom-metastaser
til hjertet sitter oftest i epikard og ytre myokard (7). Enkelte tilfeller av endokardiale
karsinommetastaser er beskrevet (5, 6), oftest på bakgrunn av preformerte murale tromber
(ved f.eks. endokarditt eller klaffestenoser). Et kardialt myksom, som seinere er blitt erstattet av
metastatisk tumorvev kan altså diskuteres som en tredje mulighet.
Differensialdiagnoser:
1. Kardialt myksom med glandulære elementer
2. Resektat fra venstre atrium med metastase fra adenokarsinom
3. Kardialt myksom med metastase fra adenokarsinom
Litteratur:
1.

Zhang M, Ding L, Liu Y, Xue L. Cardiac myxoma with glandular elements: A
clinicopathological and immunohistochemical study of five new cases with an emphasis
on differential diagnosis. Pathol Res Pract 2014; 210: 55-58.

2.

Pucci A, Bartolini G, Tessitore E, Carney JA, Papotti M. Cytokeratin profile and
neuroendocrine cells in the glandular component of cardiac myxoma. Virchows Arch.
2003; 443: 618-624.

3.

Lindner V, Edah-Tally S, Chakfé N, Onody T, Eisenmann B, Walter P. Cardiac myxoma with
glandular component: case report and review of the litterature. Pathol Res Pract. 1999;
195: 267-272.

4.

Berger M D, Schneider J, Ballmer P, Eckhardt B, Dommann-Scherrer C. Mucin-producing
adenocarcinoma arising in an atrial myxoma. Annals of Diagn Pathol 2013; 17: 104-107.

5.

Chio PW, Kim CN, Chang SH, Chang IC, Kim CY, Choi H M. Cardiac metastasis from
colorectal cancer: a case report. World J Gastroenterol. 2009; 15: 2675-2678.

6.

Thomas AC, Mills PG, Davies MJ. Secondary carcinoma of left atrium simulating myxoma.
Br Heart J 1980; 44: 541-544.

7.

Tavora F, Burke A: Pathology of cardiac tumors and tumor-like conditions Diagn
Histopathol. 2010; 10:1-9.

8.

Anna di Vito, Chiara Mignogna, Guiseppe Donato. The mysterious pathways of cardiac
myxomas- A review of histogenesis, pathogenesis and pathology. Histopathology 2015;
66: 321-332.
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Kasus 7, Katrin Fridrich, Akershus universitetssykehus
Sykehistorie:
Pasienten er en kvinne født i 1933. Hun fikk fjernet venstre nyre i 2005 pga kronisk pyelonefritt med
utslukket nyre og hypertensjon. Etter nefrektomi vedvarende og økende nyresvikt.
2006 mammacarcinom, pT1cGIN0 behandlet med BCT og SNB.
2010 lobektomi pga adenocarcinom i lunge, pT1aN0
Aktuelt:
Skjelettsmerter og fraktur i venstre hofte uten traume. Multiple osteolytiske og osteosklerotiske lesjoner
i hele bekkenet suspekt på metastaser. CT-veiledet biopsi av en lytisk lesjon i bekken.
Makroskopi:
To truecut biopsier fra benvev lengde 20mm og 25mm, diameter 2mm.
Mikroskopi:
Trabekulært benvev med områder med bennydannelse med osteoidose. Områder med fibroosteoklasi
og hemosiderinavleiringer. Rikelig med osteoklastlignende kjempeceller (fig. 1). Bentrabekler med
tunnelerende osteoklastaktivitet (fig.2) og søm av aktiverte osteoblaster.
Ingen holdepunkter for malignitet.

Fig1

Fig 2
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Diagnose:
Brun tumor ved sekundær hyperparatyreoidisme (osteitis fibrosa cystica von Recklinghausen)
Tilleggsopplysninger fra pasientjournalen:
Kjent hyperparatyreoidisme pga nyresvikt. Hyperfosfatemi, økt alkalisk fosfatase og kreatinin. Dårlig
compliance hos pasienten ang Calcigran og Fosrenol inntak.
Diskusjon:
Kronisk nyresvikt med økt kreatinin, økt s-fosfat og nedsatt s-kalsium fører til økt sekresjon av
parathormon (PTH). Parathormon fører til mobilisering av kalsium fra skelettet gjennom økt
osteoklastaktivitet i benvev. Simultan økt aktivitet av osteoblaster med osteoidose og søm av kubiske
osteoblaster på overflaten av benbjelker. Fibrose og mikrofrakturer fører til blødning og hemosiderose
som gir den klassiske brunfargen (brun tumor). Lesjonene kan bli cystiske (Osteitis fibrosa cystica).
Morfologisk kan lesjonen blandes med ekte kjempecelletumores som er som regel monoostotiske og
forekommer vanligvis i kneregion i epi/metafysen. Renal osteopati ved hyperparatyreoidisme er en
systemisk sykdom. Man finner alltid typiske radiologiske forandringer i phalangene ved
hyperparathyreoidisme.
Klinisk mistenker man ofte metastatisk sykdom ved multiple osteolytiske lesjoner som ved denne
pasienten som hadde en historikk av to ulike carcinomer. Histologisk er det imidlertid svært typiske
forandringer og ingen holdepunkter for malignitet. Denne typen lesjon har blitt et sjeldent syn for
patologer, da pasienter med nyresvikt får behandling med dialyse og elektrolyttforstyrrelser lar seg som
regel behandle medikamentelt.
Referanser:
1. Peter G Bullough; Orthopaedic Pathology, 5th edition, Mosby Elsevier 2010.
2. Robbins et al; Robbins & Cotran Pathologic Basis of Disease, 8th edition, Saunders 2010
3. Freyschmidt J et al ; Knochentumoren mit Kiefertumoren; Klinik, Radiologi, Pathologie 3. Ausgabe,
Springer Verlag, 2010
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Kasus 8, Elisabeth Honningsvåg, Stavanger universitetssjukehus
Sykehistorie: 32 år gammel mann. Kjent astma fra 2011. Operert i bihuler bilateralt pga kronisk
sinusitt i 2013. April 2014, 3 ukers sykehistorie med magesmerter, myalgier, og artralgier.
Muskelsmertene mest uttalt i ekstremiteter. Blodprøver: IgE betydelig forhøyet, CRP 100150. Latex Ra-test 108, anti-RF IgM 69 og pANCA 37. Subtotal tynntarmsreseksjon i april 2014.
Makroskopisk undersøkelse: 230 cm langt tynntarmsresektat med multiple ulcerasjoner og
delvis gangrenøs slimhinne med flere perforasjoner.
Mikroskopisk undersøkelse: Det sees vaskulitt med affeksjon av mellomstore arterier.
Morfologisk har karenes betennelsesinfiltrat et lagdelt preg. Subendotelialt sees
fibrinavleiringer, deretter nekrose av media og så et lag av histiocytære celler, som nærmest
danner granulomer. Det sees rikelig eosinofile i karveggen. Flere steder sees tromboserte kar.

Generelt i tynntarmen sees multiple ulcerasjoner i slimhinnen, transmural betennelse og
flekkvise ishemiske forandringer med delvis og gjennomgående nekrose av tarmveggen og
perforasjon.
Diagnose: Eosinofilsk granulomatøs vaskulitt, klinisk Churg- Strauss vaskulitt.
Videre forløp/behandling: Noe effekt av Solu-cortef i.v. og cyclofosfamid. Utvikling av perifere
nevropatier og senere akutte brystsmerter, uten påviste ischemiske eller andre patologiske
forandringer.
Kommentar: Churg-Strauss sykdom (CSD) er en svært sjelden autoimmun sykdom, som affiserer
små til medium store kar (arterier). De etiologiske faktorene er lite kjent. Den opptrer i 3
stadier: I første stadium har pasienten allergiske symptomer, som oftest astma, rhinitt eller
sinusitt. Disse kan vare mellom 3-9 år før stadium 2 inntrer med hypereosinofili, oftest med
affeksjon av lunger og GI-traktus. Stadium 2 kan vare i noen mnd til år. I stadium 3 får pasienten
vaskulitt med lokale og systemiske symptomer, og sykdomsbildet kan variere stekt, men ofte
oppstår alvorlige komplikasjoner med høy dødelighet. Hyppigst affeksjon av lunger, hjerte, hud,
sentrale- og perifere nervesystem og GI-traktus. P-ANCA er nesten alltid positiv. For å stille
diagnosen må flere kriterier oppfylles (4/6), hvorav et av kravene er ekstravaskulære eosinofile
påvist histologisk. Behandlingen er systemiske steroider og immunosuppresive midler.
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Differensialdiagnoser: Wegeners granulomatose, mikroskopisk polyangitt, som begge affiserer
små kar med fibrinoid nekrose av veggen. En annet alternativ er polyarteritis nodosa (PAN) og
idiopatisk hypereosinofilsk syndrom.
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Kasus 9, Marianne Lyngra, Akershus universitetssykehus
Sykehistorie:
Kvinne f. 76. 3 gangs gravid med 2 friske barn fra tidligere. Finner kavernøst preget oppfyllning i placenta
ved rutine ultralyd. Beskrives lave hastigheter ved Doppler undersøkelse. Følges regelmessig med UL,
vedvarende kavernøs oppfyllning, men minkende størrelse fra 11 x 3,7 cm ved første UL til 6,5 x 4,9 cm
ved siste UL.
Prematur fødsel i uke 34+6. Friskt barn, men avvikende stor placenta med blærer og koagler.

Makroskopisk undersøkelse:
Placenta med hinner og navelsnor, vekt 1100 g (985 g uten hinner/navlesnor), mål 18x18 x5 cm.
Placenta ses dels oppbygget opp av et vev med knudret preg bestående av små blærer som lett
går fra hverandre og dilaterte kar.
Ved gjennomskjæring av placenta ses områder med økt mengde kar og små væskefyllte hulrom,
opptar anslagsvis 2/3 av placentarvevet. Innimellom ses makroskopisk normalt utseende
placentavev.
Mikroskopisk undersøkelse:
Det ses forstørrede og ødematøse stamtotter dels med cisternedannelse, karene er
tykkveggede med fibromuskulær hyperplasi. Det er ikke tegn til trofoblastproliferasjon.
Innimellom ses normalt placentavev.

Diagnose:
Mesenchymal dysplasi.
Differensialdiagnoser:
Partiell hydatidiform mola, hemangiom/chorangiomatose.
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Kommentar:
Placenta med mesenchymal dysplasi (PMD) er en sjelden tilstand.
Klinisk oppdages tilstanden ved ultralyd i andre eller tredje trimester. Placenta sees fortykket
med hypoekkoiske områder og fraværende eller lav blodflow tidlig i graviditeten. Viktigste
kliniske differensialdiagnoser er komplett eller partiell mola evt med tvillinggraviditet og
hemangiom. Til forskjell fra partiell mola er foster ved PMD som regel strukturelt normalt og
med normal karyotype. Laboratoriemessig holder beta-hCG seg normal, mens alfa-feto protein
er forhøyet hos mor gjennom svangerskapet.
Makroskopisk finner man placentomegali med cystiske strukturer blandet med normalt vev.
Cystene representerer cystisk dilatasjon av stamtotter. Av og til sees også trombose og
aneurysmatisk dilatasjon av stamtottekar. Kar på den føtale flaten er slyngede og dilaterte og
kan være trombosert.
Mikroskopisk sees overveiende normale terminale totter blandet med forstørrede og
ødematøse stamtotter, ofte med cisternedannelse. Karene er tykkveggede med fibromuskulær
hyperplasi. I motsetning til alle typer av mola foreligger det ikke trofoblastproliferasjon rundt de
abnormale tottene.
PMD gir økt risiko for prematur fødsel, intrauterin vekstretardasjon og intrauterin fosterdød og
er assosiert med Beckwith-Wiedemannsyndrom (20 %) og enkelte andre kromosomavvik.
Etiologi/Patogenese:
Beckwith-Wiedemann syndrome (20%)


Assosiert med unormal imprinting av kromosom 11p15 med tap av ekspresjon av
maternelt allel.
Androgen biparentalmosaikk





Komplett androgen utvikling gir komplett mola som likner PMD, men som gir
trophoblasthyperplasi og manglende fetus.
Noen PMD tilfeller har androgen/biparentalmosaikk med cellelinjer som innehar to
kopier med paternelt genom uten maternell komponent og som gir opphav til deler av
placenta – dette kan forklare varierende spektrum av forandringer ved PMD.
o Antagelig er det kun en liten andel av fosterets somatiske vev, om noe, som
innehar denne unormale androgene cellelinjen.
o Kan forklare dominans av jentefostere (80%) da 46,yy fertiliserte egg ikke er
viable.
De fleste tilfellene er diploide, selv om det er observert sjeldne tilfeller med
kromosomavvik begrenset til placenta eller som omfatter både placenta og foster.
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Konklusjon:
Sjelden tilstand som klinisk må skilles fra molar graviditet for å unngå unødvendig
graviditetsavbrudd.
Mistenkes PMD må pasientene følges opp som høyrisikosvangerskap grunnet assosiasjon til
vekstretardasjon, intrauterin fosterdød og andre kromosomavvik.
Langtidsfølgene for det tilsynelatende normale barnet er ukjent og det anbefales derfor
oppfølging.

Referanser:
Nogba Pawoo, DO; Debra S. Hellner, MD. Placental Mesenchymal dysplasia. Arch Pathol Lab
Med. 2014;138:1247-1249.
Gregory W. Woo, MD; Frederico G. Rocha, MD; Maria Gaspar-Oishi, MD; Marguerite L.
Bartholomew, MD; Karen S. T Hopson, MD. Placental mesenchymal dysplasia. Am J Obstet
Gynecol 2011.
Elsevier: Diagnostic pathology: Placenta. Amy Heerema-McKenney, MD, Monique E De Paepe,
MD, MSc and Edwina J Popek, DO
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Kasus 10, Assia Bassarova, Akershus universitetssykehus
HISTORY: The sample case describes an eighty five year old man with previous history of 2
coronary incidents otherwise healthy. In March 2014 he was hospitalized with 20 kg weight loss,
CRP >90 and large tumour suspect masses in the inguinal region, massive scrotal and lower leg
oedema. Negative colorectoscopy.
A cytology specimen, followed by a small tissue biopsy revealed proliferation of cells with
minimal atypia, moderate to abundant cytoplasm and small round nuclei with small
inconspicuous nucleoli (Fig. 1a-b). The first lymph node biopsy revealed focal reactive changes
with oedema and pronounced vessel proliferation with sheets of endothelial-like cells, lying
partially within vessels, partially outside in a myxoid matrix (Fig. 1c-d). The cells were CD31
positive which gave a suspicion of possible endothelial derivation, uncertain benign or
malignant (Fig. 2 – upper left, CD31). A skin biopsy taken shortly thereafter demonstrated a
necrotizing dermatitt and panniculit with focal proliferation of the same type of minimally
atypical cells (Fig. 1e-f). The atypical cells were CD31 and CD34 positive (Fig. 2, upper right,
CD34). A weak cytoplasmic positivity for cytokeratin 8 was noted (Fig. 2, Ck8). Two months later
a new excision biopsy (B 14/18123) was taken. It showed a lymph node with partially preserved
architecture and changes more pronounced in comparison to the first biopsy. The lymph node
architecture was effaced by massive oedema, dilated postcapillary venules with focal
proliferation of epitheloid cells with moderate amount of eosinophilic cytoplasm and small
hypercromatic, partially excentric nuclei. Focally in some cells small intracytoplasmic vacuoles
were detected (Fig. 1g-h). A large panel of IHC stainings was applied. The tumor cells were only
positive for CD31 and CD34, Vimentin, Cyclin D1 and CD10 (Fig. 2, CD31, CD34, CD10 and Cyclin
D1). The tumor cells were Cytokeratin AE1/AE3 negative. With a tentative diagnosis of
polymorphic hemangioendothelioma the case was sent for consultation to Oslo University
Hospital. Based on positive immunohistochemical stainings for cytokeratin AE1/AE3, Cytokeratin
8, Vimentin and PAX-8, a diagnosis of metastasis from a carcinoma, probably originating from
urinary bladder/prostate or kidney was made. A new biopsy taken two months later (B
14/23946) showed a completely effaced architecture, replaced by proliferation of single lying
and groups of middle large, relatively monotonous cells with sharp cell borders, light cytoplasm
and small nuclei with inconspicuous nucleoli. In many areas a prominent intracytoplasmic
lumina with single erythrocytes were observed (Fig. 3a-b). The morphological picture and
immunchistochemical profile (CD31+, CD34+, Vimentin+) confirmed the diagnosis of epitheloid
hemangioendothelioma.
The last two biopsies were sent for consultation to Harvard Medical School, where the diagnosis
epitheloid hemangioendothelioma was confirmed.
HEMANGIONDOTHELIOMA: Hemangioendothelioma is the term used to name those vascular
neoplasms that show a borderline biological behavior, intermediate between entirely benign
hemangiomas and highly malignant angiosarcomas. Authentic hemangioendotheliomas
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involving the skin and soft tissues include papillary intralymphatic angioendothelioma (also
known as Dabska tumor), retiform hemangioendothelioma, kaposiform
hemangioendothelioma, epithelioid hemangioendothelioma, pseudomyogenic
hemangioendothelioma (also known as epithelioid sarcoma-like hemangioendothelioma), and
composite hemangioendothelioma.
Epithelioid hemangioendothelioma (EHE), first described by Weiss and Enzinger in 1982, is a
malignant vascular neoplasm with indolent behavior in the majority of cases [1]. EHE arise in
various anatomic sites, including soft tissues, bone, skin, as well as various parenchymatous
organs. Usually, the neoplasm presents as a painful and poorly circumscribed mass involving
subcutaneous soft tissues of the extremities [2] although examples [3-4] involving the skin and
the oral cavity have been also reported. In some instances, EHE presents as an ulcerated nodule
[2]. EHE is composed of cords, strands, and solid aggregates of round, oval, and polygonal cells,
with abundant pale eosinophilic cytoplasm, vesicular nuclei, and inconspicuous nucleoli,
embedded in a fibromyxoid or sclerotic stroma. Many neoplastic cells exhibit prominent
cytoplasmic vacuolization as expression of primitive vascular differentiation. Sometimes,
nuclear pleomorphism and mitotic figures are present.
DIFFERENTIAL DIAGNOSIS: The rarity of this tumor type, combined with the wide age
distribution at presentation, the variety of anatomic sites and, in some cases, early metastases
or multifocal disease lead to a wide range of differential diagnoses.
1. Histopathologic differential diagnosis between EHE and metastatic signet-ring cell
adenocarcinoma may be challenging because neoplastic cells of signet-ring cell
adenocarcinoma may show cytoplasmic vacuoles containing mucin. In these cases, the
presence of erythrocytes within the cytoplasmic vacuoles is a helpful clue for diagnosis
of EHE. Immunohistochemistry is also helpful in this differential diagnosis because
neoplastic cells of epithelioid hemangioendothelioma express endothelial markers, such
as von Willebrand factor, CD31, and CD34. Caution should be taken with the
immunostains for cytokeratins 7 and 18 [5, 6, 8], as well as for SMA and CD10 [7], as
neoplastic cells of EHE contain abundant intermediate filaments and may express
positivity for these markers, leading to a wrong diagnosis.
2. EHE should be also differentiated from epithelioid angiosarcoma, which is usually
composed of sheets and solid aggregates of very atypical neoplastic cells that destroy
preexisting structures of the dermis. Neoplastic cells of epithelioid angiosarcoma show
numerous atypical mitotic figures, and both necrosis of individual cells and necrosis en
masse are frequent findings.
3. Metastasis from nevroid melanoma (S-100, Melan A and HMB-45 – all negative)
4. Small cell seminoma (PLAP and CD117 negative)
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5. Hairy cell leukemia (CD123-, CD20-) and plasma cell neoplasia (MUM1, IgK and IgL-)
6. PECOM, Glomus tumor,
PROGNOSIS: Recent reports reveal that EHE demonstrates relatively high probability of systemic
metastases and unfavourable outcome. In a series of 49 patients with EHE of soft tissues, it was
found that lesions larger than 3 cm and those showing > 3 mitotic figures per 50 high-power
fields presented a higher risk of metastatic disease [9].
REFERENCES:
1. Weiss SW, Ishak KG, Dail DH, et al: Epithelioid hemangioendothlioma and related
lesions. Semin Diagn Pathol 1986; 3:259-287Requena L, Kutzner H:
Hemangioendothelioma Semin Diagnost Pathol 2013; 30: 29-44
2. Tyring S, Guest P, Lee P, et al: Epithelioid hemangioendothelioma of the skin and
femur. J Am Acad Dermatol 1989; 20: 362-366
3. Resnik KS, Kantor GR, Spielvogel RL, et al: Cutaneous epithelioid
hemangioendothelioma without systemic involvement. Am J Dermatopathol
1993;15: 272-276
4. Mentzel T, Beham A, Calonje E, Katenkamp D, Fletcher CD. Epithelioid
hemangioendothelioma of skin and soft tissues: clinicopathologic and
immunohistochemical study of 30 cases. Am J Surg Pathol 1997; 21: 363-374
5. Gray MH, Rosenberg AE, Dickersin GR, et al: Cytokeratin expression in epithelioid
vascular neoplasms. Hum Pathol 1990; 21: 212-217
6. Weinreb I, Cunningham KS, Perez-Ordoñez B, Hwang DM. CD10 is expressed in most
epithelioid hemangioendotheliomas: a potential diagnostic pitfall. Arch Pathol Lab
Med. 2009; 133: 1965-1968
7. Miettinen M1, Fetsch JF. Distribution of keratins in normal endothelial cells and a
spectrum of vascular tumors: implications in tumor diagnosis. Hum Pathol. 2000; 31:
1062-1067
8. Deyrup AT, Tighiouart M, Montag AG, et al: Epithelioid hemangioendothelioma of
soft tissue: a proposal for risk stratification based on 49 cases. Am J Surg Pathol
2008; 32: 924-927
Slide: B14 18123-2 (HES): Eighty five year old man, previously healthy. From march 2014 – 20 kg
weight loss, melena, CT – diverticulum of colon sigmoideum and conglomerate of enlarged
inguinal lymph nodes (the actual biopsy).
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Patologirapport. Data fra nasjonale kvalitetsregistre for tykk- og endetarmskreft,
prostatakreft, brystkreft og føflekkreft v/ Siri Larønningen, Kreftregisteret
Bakgrunn: En av de viktigste kildene til informasjon om kreft og forstadier til kreft i Norge, er
informasjon fra patologiavdelinger ved sykehus og frittstående patologilaboratorier.
Innrapportering av patologiinformasjon er hjemlet i Kreftregisterforskriftens kapittel 2.
Kreftregisteret fikk våren 2011 tildelt NOK 530.000,- fra Senter for klinisk dokumentasjon og
evaluering (SKDE) for å utarbeide en rapport over innrapporteringsgrad og –kvalitet fra norske
patologiavdelinger til Kreftregisteret. Rapporten skulle i utgangspunktet omfatte data til og med
2009 fra register for brystkreft og register for føflekkreft. Prosjektet har i ettertid blitt utvidet til
også å omfatte Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft og Nasjonalt kvalitetsregister for
tykk- og endetarmskreft, og med data til og med 2012.
Formålet med rapporten er å gi en oversikt over komplettheten av patologiinformasjon i
kvalitetsregistrene på kreftområdet, samt å vurdere evt. forskjeller mellom ulike
patologiavdelinger. Rapporten er ment både som et hjelpemiddel for avdelingene til å finne
eventuelle forbedringsområder og som et verktøy for å bedre kompletthet og kvalitet på
registrert patologiinformasjon i Kreftregisteret.
Materiale og metoder: Data fra histopatologiske rapporter for tykk- og endetarmskreft (20072012), malignt melanom (2008-2012), brystkreft (2009-2012) og prostatakreft (2009-2012)
registrert i kvalitetsregistrene i Kreftregisteret ble trukket ut for å sammenligne grad av
kompletthet i rapporteringfra patologene og registrering i Kreftregisteret for en del
nøkkelvariabler. Nøkkelvariablene er definert ut fra ”Veileder i biopsibesvarelser for maligne
svulster”, siste versjon (våren 2012).
Stata ble brukt til databearbeiding og analyse.
Resultater og konklusjoner: Resultatene tyder på at det for en del variabler er en stor grad av
enighet om at variabelen bør beskrives i patologipreparatet, mens det for andre variabler er noe
variasjon i grad av kompletthet. Flere variabler er ikke obligatoriske i forhold til dagens
behandlingsalgoritmer, og det vil være ulike meninger om hvorvidt disse bør beskrives
rutinemessig eller ikke. Vurdering av relevans kan også være forskjellig i ulike kasus.
En gjennomgang av tilfeldig utvalgte remisser der variablene var registrert som «ikke angitt»
avdekket både mangler i beskrivelsene fra patologiavdelingene og mangler i kode- og
registreringskvalitet i Kreftregisteret. I flere tilfeller var den aktuelle informasjonen angitt
eksplisitt eller tolkbart i preparatet, men likevel ikke registrert i kvalitetsregisteret. I enkelte
tilfeller skyldes dette at variabelen ikke har vært eksplisitt angitt og at variabelen er så ny at
koderne ennå ikke har ervervet seg tilstrekkelig kunnskap om hvordan den tekstlige
beskrivelsen skal tolkes, mens i andre tilfeller skyldes det rett og slett at koderne har oversett
informasjonen.
Selv om beskrivelse av ulike variabler i noen tilfeller mangler, måten variablene er beskrevet på
varierer og Kreftregisterets kodere ikke alltid registrerer inn informasjonen selv om den finnes i
remissene, tyder resultatene i denne rapporten på at den generelle komplettheten i
patologibesvarelser og av koding og registrering i kvalitetsregistrene er høy.
Kreftregisteret, DNP og referansegruppene for kvalitetsregistrene vil fortsette samarbeidet for å
etablere en felles, nasjonal praksis for beskrivelse av patologipreparater.
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Ny kunnskap om modning i premature lunger
Sigrid Bjørnstad, Ragnhild Paulsen, Aage Erichsen, Athina Samara, Joel Glover og Borghild Roald,
Universitetet i Oslo og Faggruppe for obduksjon og perinatalpatologi, Senter for barne- og
svangerskapsrelatert patologi, Avdeling for patologi, OUS
Bakgrunn: Perifer lungemodning er essensiell for tilstrekkelig lungefunksjon ved fødselen.
Reguleringsmekanismer for normal lungeutvikling og differensiering av cellene i perifere
lungeavsnitt er bare delvis kjent. Glucocorticoider brukes rutinemessig ved truende prematur
fødsel for å fremme lungemodning hos barnet. Det er imidlertid ingen konsensus om optimale
behandlingsregimer. Studier etterspørres, bl. a i et Cochrane review fra 2013 [1].
Materiale og metode: Vi har etablert en kyllingembryomodell for perifer lungemodning. Vi
studerer morfologi, proteinuttrykk (immunhistokjemi og Western blots) og genekspresjon
(qPCR) av utvalgte relevante biologiske markører før og etter eksperimentell farmakologisk
manipulasjon in ovo. Vi fokuserer på corticosteroid – og thyreoideahormon reseptorsignalering.
Resultater: Perifer lungemodning i kylling og pattedyr har en rekke basale likheter ,morfologisk
og på proteinnivå, selv om lungenes arkitektur er ulik [2]. Vi finner svekket lungemodning ved
Methimazole (MMI) indusert hypothyreoidisme i modellen. MMI påvirker dessuten Klf2, en
faktor som knyttes til aktiveringen av genprogrammet for pneumocytt type I modning via
thyreoideahormon reseptoren. Vi har imidlertid også funnet effekter på type II pneumocyttene,
karkompleksiteten i gassutvekslingsvevet og apoptose.
Diskusjon: En stor fordel ved kyllingembryo som modellsystem i utviklingsbiologi er total
isolasjon fra mor etter at egget er lagt. Dette gjør modellen spesielt egnet til å belyse
problemstillinger knyttet til effekter av faktorer fosteret blir eksponert for både på
tidspunktet for befruktning og under selve fosterutviklingen. Enkel medikament
administrasjon gjennom skallet og inn i et lukket system gjør modellen spesielt velegnet for
farmakologisk manipulasjon. Modellen har dessuten en rekke praktiske fordeler som kort
inkubasjonstid og tilgjengelighet av befruktede egg. Foreløpige funn i hypothyreoidisme studien
indikerer et komplekst samspill mellom ulike gener og signalveier.
Konklusjon: For å fremme overlevelse og redusere komplikasjoner knyttet til lungeumodenhet
hos nyfødte trenger vi eksperimentelle modeller for detaljert mekanistisk kunnskap. Våre funn
kan bidra i utviklingen av nye behandlingsstrategier ved prematuritet og respiratorisk distress
hos nyfødte.
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Microvascular proliferation in the Luminal A and Basal-like subtypes of breast
cancer
Maria Ryssdal Kraby1, Kristi Krüger2, Signe Opdahl3, Lars J Vatten3, Lars A Akslen2,4, Anna M Bofin1
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Background
Angiogenesis is a prerequisite for the tumour growth and metastasis. In this study angiogenesisis
examined in Luminal A and Basal-like breast cancer subtypes occurring in a historic cohort of breast
cancer patients with long-term follow-up. Microvessel density (MVD), proliferating microvessel density
(pMVD) and vascular proliferation index (VPI) were registered and their prognostic value and
associations with breast cancer subtypes were analysed.
Methods
In order to demonstrate microvessels with and without evidence of proliferation, dual-colour
immunohistochemistry (IHC) for von Willebrand factor and Ki67 was done on full-face sections from 62
Luminal A and 62 Basal-like tumours matched for grade and selected from a population of 909 breast
cancers previously reclassified into molecular subtypes using IHC and in situ hybridization. Associations
between MVD, pMVD and VPI, molecular subtypes and breast cancer specific survival were estimated
using linear regression and Kaplan-Meier survival analyses.
Results
Both pMVD and VPI were higher in Basal-like tumours compared to luminal A tumours (difference 1.9
microvessels/mm2 (p=0.003) and 1.5 percentage points (p=0.026)). No clear difference between
subtypes was found for MVD. However, only MVD was associated with prognosis, with HR for death
from breast cancer of 1.10 (95 % CI 1.02-1.18) per 10 vessels increase/mm2. When the subtypes are
examined separately, HR per 10 microvessels increase/mm2 was 1.22 (p<0.001) for Luminal A tumours
and 1.04 (p=0.366) for Basal-like tumours after adjusting for age, stage, grade and subtype.
Conclusions
Vascular proliferation was significantly increased in Basal-like tumours, indicating a more active ongoing
angiogenesis in this subtype. High MVD was associated with poor prognosis in the Luminal A subtype,
but not in the Basal-like subtype. In this study the subgroup of Luminal A tumours comprised mostly
histopathological grade 3 cancers. Further studies are needed to clarify whether MVD provides
additional prognostic information for Luminal A tumours irrespective of grade. This may contribute to
further stratification of this large group of patients and may aid in identifying tumours with a particularly
good prognosis.
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Follicular variant of peripheral T-cell lymphoma, UNS: a distinct lymphoma type
with cytogenetic and clinical findings different from those of angioimmunoblastic lymphoma.
Assia Bassarova, MD, PhD1, 5, Francesca Micci, PhD3, 6, Gunhild Trøen, PhD2, 6, Harald Holte, MD5,
Jan Delabie, MD, PhD4, 6
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Peripheral T-cell lymphoma, unspecified (PTCL-U), represents approximately 30% of all
peripheral T-cell lymphomas (PTCL) in adults, excluding primary cutaneous lymphomas. PTCL-U
represents approximately 12–15% of lymphomas in the Western population. The disease has a
five-year overall survival of about 30%. PTCL-U is currently an amalgam of T-cell lymphomas
with a mature immunophenotype that cannot be classified into other well-characterized types
of PTCL. However, within PTCL-U several variants are tentatively recognized, among which the
follicular variant. This entity is histologically characterized by its localization within the B-cell
area of the lymph node and by its T follicular helper cell immunophenotype. In view of the
latter, it has been argued that the follicular variant of PTCL-U is an early stage of angioimmunoblastic T-cell lymphoma, a well-characterized type of PTCL of T follicular helper cell
origin.
To better study follicular variant of TCL as compared to AITL, we retrieved 49 cases of
PTCL with these diagnoses from the archive of the Department of Pathology at Oslo University
Hospital collected in a time period from 1999 to 2013 and reviewed the morphological,
immunophenotypic, cytogenetic and clinical findings. Immunophenotypic analysis was
completed when necessary. Diagnoses were made according to the W.H.O. criteria that
included those published by our group previously. Cytogenetic data were available for 39 cases.
Twenty cases of follicular TCL and 23 cases of AITL were retrieved and 4 cases with
features between follicular TCL and AITL were identified. By cytogenetic analysis, follicular TCL
showed a complex karyotype with structural and numerical abnormalities. The most frequently
observed aberrations were loss of 4p16 and 6q22 as well as gains of 1q21 and 3q11q12 (Fig. 1).
AITL was characterized by predominantly numerical chromosomal aberrations and less
structural abnormalities. The most frequent detected abnormalities were gains of chromosome
3, 5, 7, 9 and 19 (Fig. 2).
The patients with follicular TCL had normal to high lymphocytic counts (p<0.05), platelet
counts greater than 145 (p<0.001), normal LDH levels, albumin levels above the median
(p<0.05) normal or slightly elevated sedimentation ratios (p<0.05), normal or above median
hemoglobin levels (p<0.001) and infrequent bone marrow involvement at presentation. The
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majority of patients had international prognostic index (IPI) scores of 0, 1 or 2 (p<0.05) and a
W.H.O. performance status between 0 and 2. Bulky disease as well as extranodal involvement at
presentation was rare in this group of patients. By contrast patients with AITL presented with Bsymptoms, high sedimentation ratios (p<0.05), lymphopenia (p<0.05), thrombocytopenia
(p<0.001), elevated LDH and low hemoglobin levels (p<0.001) and hypoalbuminemia (p<0.05).
The patients had IPI scores between 3 and 5 at presentation (p<0.05). All patients with AITL had
bulky disease and 40 % had multiple extranodal localizations at presentation. Importantly,
patients with perifollicular TCL showed better response to therapy and had significantly longer
overall survival when compared with AILT (Fig. 3).
In conclusion, the cytogenetic findings showing a complex karyotype with predominantly
structural alterations, the less severe symptoms and signs at presentation and the longer overall
survival are features that distinguish follicular TCL from AITL. Together these features do not
favor the hypothesis that follicular TCL is an early stage of AITL but indicate that follicular TCL is
a distinct type of PTCL. The identification of four cases with histological features between those
of follicular TCL and AITL in our series may indicate that better methods are needed to reliably
separate these entities. Therefore, detailed genetic characterization of follicular TCL in
comparison with AITL is currently being undertaken.
Fig. 1

Schematic representation of the cytogenetic data of follicular TCL
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Fig. 2

Schematic representation of the cytogenetic data of AITL
Fig. 3

The overall survival of PTCL-perifollicular vs. AITL
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Schistosomiasis: en oversett tropisk parasitt-sykdom med ny relevans
Borghild Roald, Peter Jourdan og Eyrun Kjetland
Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus

De fleste HIV pasienter i verden er menn. Unntaket er Afrika, der 60 % av HIV-pasientene er
kvinner. Der er epidemiologisk overlapp mellom schistoendemiske områder og områder med høy
HIV prevalens i Afrika. Schistosomiasislesjoner i vagina/cervix (Female Genital Schistosomiasis,
FGS) er statistisk assosiert med HIV. Pga dette re-undersøkte vi morfologisk og
immunhistokjemisk arkiv cervixbiopsier fra schistoinfiserte kvinner fra Malawi og fant at CD4+
celler dominerte i submucøse inflammatoriske infiltrater rundt levende og spesielt døde
Schistosoma egg. På denne bakgrunn er vår hypotese at der er en kausal korrelasjon mellom FGS
and HIV. Dette har vært med på å gi ny og øket interesse for Schistosomiasis, forskningsmessig
så vel som klinisk, - og ga førsteside oppslag i søndagsutgaven av The New York Times i mai
2014.
Etter malaria er schistosomiasis den hyppigste parasittsykdommen i verden. Globalt er ca. 250
millioner mennesker infisert. De infiserte får både akutt og kronisk sykdom. De viktigste
schistoendemiske områder er i Sub Saharan Afrika, Asia og sør-Amerika. Schistosomiasis, også
kjent som bilharzia, skyldes parasittormen Schistosoma.
Mennesker infiserer ved kontakt med stillestående ferskvann med parasitten. Parasittormens egg
klekkes i sin spesifikke vert, en ferskvannssnegl. Den utklekkede, svømmende ormen fester seg
til hel hud hos en intermediær vert, f.eks et menneske. Parasittormene perforerer huden og
beveger seg gjennom dermis og inn i subcutane kar. De følger deretter blodbanen til subhepatiske vener. Der utvikler de seg videre, blir kjønnsmodne og parrer seg. Parasittparet
svømmer så motstrøms i venene til en subepitelial vene hos den intermediære verten. Her legger
de 1000-vis av egg. Eggene perforerer karveggen i de subepiteliale karene, stroma og epitelet.
Schistosomiasislesjoner sees i mucosa i urinblære/urinveiene og gastrointestinal traktus og
eggene kan slik komme ut i ferskvann igjen. Det sees imidlertid også lesjoner under annet epitel i
f.eks lunger, meninger/ependym, nyre, testis, tuber, vagina og cervix uteri.
Vi arbeider nå med et klinisk patologisk prosjekt i Durban der vi skal korrelere kolposkopiske
forandringene med histopatologi og immunhistokjemi for å forstå sykdommen bedre og stille en
sikrere diagnose klinisk/kolposkopisk.
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Tykktarmskreft - Hvor er lymfeknutemetastaser lokalisert?
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Bakgrunn: Pasienter med tykktarmskreft og påviste lymfeknutemetastaser får tilbud om
cellegiftbehandling. For ikke å overse metastaser er det anbefalt at man skal undersøke minst 12
lymfeknuter. I nasjonalt handlingsprogram for kreft i tykk- og endetarm heter det at man skal
vurdere å gi cellegiftbehandling hvis det er undersøkt ≤ 8 lymfeknuter ut fra den antakelse at det
kan foreligge metastaser man ikke har funnet. Ved mange patologiavdelinger leter man etter alle
lymfeknuter i operasjonspreparat, noe som er arbeidskrevende. Det er imidlertid publisert
undersøkelser som viser at man sjeldent finner metastaser i tumorfjerne lymfeknuter uten at det
også er metastaser i tumornære lymfeknuter (1, 2). Avdelingen for patologi ved Akershus
universitetssykehus (Ahus) har som rutine å undersøke alle lymfeknuter fra tykktarmsresektat, og
denne undersøkelsen ble gjennomført for å undersøke om det er faglig forsvarlig å redusere dette
til å omfatte kun tumornære lymfeknuter.
Materiale og metoder: Alle tykktarmsresektat ved Ahus i perioden 01.07.2013 – 30.07.2014
med kun én tumor ble inkludert. Preparater med < 5 cm fra tumors ytterkant og til nærmeste
endereseksjonsrand eller med adheranser/sammenvoksninger ble ekskludert. Lymfeknuter ble
inndelt i to grupper; tumornære (≤ 5 cm fra tumors yttergrenser i oral – anal retning) og
tumorfjerne (> 5 cm fra tumors yttergrenser) og lymfeknutemetastaser ble registrert.
Resultater: Av totalt 215 tykktarmsresektat ble 121 inkludert i studien. Av disse 121 hadde 42
lymfeknutemetastaser. I ingen tilfeller ble det funnet metastaser i tumorfjerne lymfeknuter uten at
det også var metastaser i tumornære lymfeknuter.
Konklusjon: Våre funn indikerer at det i ukompliserte tykktarmsresektat med bare én tumor er
tilstrekkelig å lete etter tumornære lymfeknuter (dvs. innen 5 cm fra ytterkant av tumor).

Referanser:
1. Cserni G, Tarjan M, Bori R. Distance of lymph nodes from the tumor: an important feature in
colorectal cancer specimens. Arch Pathol Lab Med 2001;125:246-9.
2. Pusztaszeri M, Matter M, Kuonen A, Bouzourene H. Nodal staging in colorectal cancer:
should distant lymph nodes be recovered in surgical specimens? Hum Pathol 2009;40:552-7.
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EIN: forstadium til endometrioid adenokarsinom.
Jannicke Berland

Ny WHO "Classification of Tumours of Female Reproductive Organs" , 4th Edition, 2014 ( ” Blåbok”), klassifiserer hyperplasi i uterincorpus som:



Hyperplasi uten atypi, herunder "disordered proliferativ phase"
Atypisk hyperplasi/ Endometriod intraepitelial neoplasi (EIN) .

EIN, ble opprinnelig kalt endometrial intraepitelial neoplasi, men har endret ordlyd til
Endometrioid intraepitelial neoplasi for å klart indikere at EIN er precursor til endometrioid
carcinom, og ikke serøst carcinom.
EIN har i WHO-klassifikasjonen fått egen kode: M83802, som er tatt i bruk ved SUS fra 2015.
Bakgrunn:
WHO-klassifikasjonen 1994 ( Enkel hyperplasi uten atypi, kompleks hyperplasi uten atypi, enkel
hyperplasi med atypi og kompleks hyperplasi med atypi) har i studier vist seg å ha dårlig
reproduserbarhet. Iflg WHO 2003 ble det pga dette foreslått å redusere antall diagnostiske
klasser, og det ble nevnt at nye konsepter for patogenese var integrert i modell for premalign
sykdom. På det tidspunktet (2003) sier WHO at ” klinisk relevans av modellen må etableres”.
WHO 2014 har innført EIN som diagnostisk kategori.
Referansene mht den integrerte modellen var Mutter GL (2000). Histopathology of genetically
defined endometrial precancers. Int J Gynecol Pathol 19:301-309 og Mutter GL, Baak JP, Crum
CP, Richart RM, Ferenczy A, Faquin WC (2000). Endometrial precancer diagnosis by
histopathology, clonal analysis, and computerized morphometry. J Pathol 190:462-469.
Høsten 2001 kom en nederlandsk forskningsgruppe til dengang Sentralsjukehuset i Rogaland.
Kjernen i gruppen var professor J.P.Baak, en av forfatterne bak overnevnte referanseartikler og
sentral for utviklingen av D-score, som er computerbasert morfometri. Ved SUS (Stavanger
Universitetssykehus) har metoden vært benyttet siden 2002. Også Tromsø bruker metoden.
Både de opprinnelige forfatterne og Anne Ørbo og hennes gruppe har forsket videre på EIN/ Dscore, samt prognose og behandling. SUS får tilsendt utvalgte kasus fra Ahus for måling
(orginalsnitt og parafinblokk). Også andre kan ha nytte av EIN/ D-score.

Innlegget vil bl.a. beskrive erfaringer og eksempler på EIN.
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Expression of thyroid transcription factor-1 is associated with a basal-like
phenotype in breast carcinomas
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Background:
The differential diagnosis between primary and secondary breast cancers might be difficult,
especially in poorly differentiated tumors. Thyroid Transcription Factor-1 (TTF-1) has been
regarded as a reliable marker for lung or thyroid origin, with only occasional positive staining in
other tumors. However, positive cases have recently been reported among primary breast
carcinomas.
Methods:
Here, we analyzed expression of TTF-1 protein (clone SPT24) by immunohistochemical staining
of sections from paraffin embedded tumor samples in 247 primary breast cancers from the
population-based Norwegian Breast Cancer Screening Program.
Results:
Positive staining (weak or strong) was observed in 7 cases (2,8%). Positivity was demonstrated
more frequently in estrogen receptor negative cases (14,0% vs. 1,4%; p=0,004), highly
proliferative tumors (8,8% vs. 1,1%; p=0,008), tumors with a basal-like phenotype by showing
expression of CK5/6 and/or P-cadherin (11,1% vs. 1,4%; p=0,01), lymph node positive cases
(5,2% vs. 1,8%; p=0,03), histologic grade 3 tumors compared with grade 1 or 2 tumors (7,7% vs.
1,5%; p=0,04), and tumors with blood vessel invasion (9,7% vs. 1,9%; p=0,04).
Conclusions:
Our findings indicate that TTF-1 may be positive in approximately 2-3% of primary breast
cancers and positivity indicates an association with adverse prognostic factors.
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Next generation diagnostics. Bringing hight-thrighput sequencing into clinical
application.
Heidi M. Namløs1, Stine H. Kresse1, Bodil Bjerkehagen2, Marius Lund-Iversen2, Klaus Beiske2,
Åslaug Helland3, Odd Terje Brustugun3, Kirsten S. Hall3, Kjetil Boye2, Ola Myklebost1, Leonardo A.
Meza-Zepeda1
1

Department of Tumor Biology, 2Department of Pathology and 3Department of Oncology, Oslo
University Hospital
Recent advances in sequencing technologies allow today the simultaneous sequencing of all
genes or cancer relevant genes to identify cancer-specific mutations. These mutations can be
used for diagnostics, monitoring the course of the disease or identification of actionable targets
for therapy. Advances in high-throughput sequencing protocols make targeted resequencing
malleable for advanced clinical diagnostics.
In cancer, a number of recurrent molecular aberrations have been identified for which specific
drugs have been developed, which together with companion diagnostics or biomarkers can
identify eligible patients. The constant increase of new druggable targets, with associated
clinical trials, will demand the implementation of a large amount of genetic tests in the near
future. In collaboration with Molecular Pathology at Oslo University Hospital, we are
establishing a generic high-throughput sequencing platform for rapid identification of cancerspecific mutations. This platform is capable of screening a large number of genes simultaneously
in a single experiment with high sensitivity and specificity.
Together with lung cancer pathologists at OUS, we have established and are currently
evaluating the use of targeted resequencing as a universal platform for multi-gene molecular
testing. We have tested a panel of 26 genes frequently mutated in lung, colon, ovarian,
melanoma and gastric cancer, implemented for small FFPE samples (TruSight Tumor). These
genes or gene hotspots are sequenced at very high coverage (>1000x), which allows the
detection of small subpopulations (allele variants down to 5%) that may be of importance for
drug resistance. Our analysis of over 30 samples show almost 100% correlation with COBAS
assays routinely used in molecular pathology.
We are currently working with ArcherDx and the sarcoma and lung cancer pathology
environment at OUS to evaluate targeted resequencing at the RNA level. This new technology is
capable of detecting fusion transcripts from frozen and FFPE material for recurrent gene fusions
in lung cancer and sarcomas. Currently, we are testing the ALK, RET, ROS1 fusion panel for lung
cancer and an extended panel of 26 genes for sarcomas, capable of detecting over 100 fusions
relevant for diagnosis and treatment.
Mutational profiles of solid tumours are normally obtained from tissue biopsies or surgical
specimens. Due to the invasiveness of these procedures, initial diagnostic or repeated biopsies
can be difficult to obtain, and less invasive methods are needed. High-throughput sequencing
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allows now to use blood plasma as a “liquid biopsy”, examining the naked circulating tumour
DNA (ctDNA) shed by the tumour cells into peripheral blood. ctDNA in plasma carries tumourspecific alterations that can be used to monitor minimal residual disease, tumour burden and
evolution throughout the course of the disease. The CircSarc study aims to evaluate the clinical
impact of ctDNA in sarcomas, and a pilot study shows that the level of tumour-specific
mutations in ctDNA can be correlated to clinical manifestation of metastatic disease and act as
an indicator of recurrence.
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Persontilpasset medisin – muligheter og trusler
Inger Nina Farstad

Patologi påvirkes, som alle andre medisinske fag, av en rivende medisinsk utvikling. Først og
fremst skjer dette via nye og effektive former for ”gentesting”. Den internasjonale og nasjonale
oppmerksomheten rundt persontilpasset medisin er stor, og også i Norge bes fagfolk beskrive
denne utviklingen og foreslå hva den vil innebære for framtidens helsevesen.
Interessant nok er minst to utredninger vi kjenner til innen dette tema, sammensatt med
minimal deltagelse fra patologer. Legeforeningen ga ut en rapport i 2011: Biomedisin – status
scenarier og anbefalinger – men uten at patologer var invitert til å delta i dette arbeidet. Helse
Sør Øst (HSØ) nedsatte i 2014 et større utvalg med seks arbeidsgrupper som skulle beskrive
utviklingen og foreslå hvordan ulike sider ved denne bør håndteres. Kun to patologer ble invitert
med i disse grupper, etter initiativ fra klinikere. En av seks grupper besvarte spørsmålet
”Hvilken kompetanse og utdanning trengs for å håndtere persontilpasset medisin i framtiden”?
Patologenes rolle i dette scenariet må diskuteres i vårt fagmiljø.
Vi erfarer at kravene til diagnostisk presisjon, i særlig grad jakten på biomarkører som sier mer
om den enkelte pasients behandlingsmuligheter og prognose, øker sterkt. Antallet prøver til
molekylærgenetisk testing øker jevnt og trutt ved alle avdelinger som utfører slike tester
(Årsrapporter, DNP). Det er mangel på patologer med tilstrekkelig kompetanse til å kunne ta et
overordnet ansvar innen dette feltet. Vi ser behovet for deltakelse fra patologer både i
videreutvikling av nye tester, validering av tester og kritisk bruk av disse vedrørende feilkilder og
diskrepante funn. Fra klinisk side ønskes integrerte svar nettopp for å unngå at diskrepante funn
blir stående som et problem i den videre håndtering av pasienten. Internasjonalt er dette også
tema i tallrike artikler forfattet dels av patologer, dels av genetikere og dels av mer bredt
sammensatte grupper av fagpersoner.
I arbeidsgruppen for kompetanse og utdanning foreslås to konkrete tiltak for å møte framtidens
behov:
1) Spesialistutdanning krever i dag kurs i molekylærgenetikk men bør utvides med krav om
laboratorietjeneste 6 måneder, som bør inneholde fysisk laboratoriearbeid, tolkning av data,
forståelse av feilkilder, relevans av tester bl a.
2) Utdanning av patologer med hovedtyngde innen molekylærpatologi, dvs minst 2 års
laboratoriearbeid som bør kunne erstatte deler av nåværende spesialistkrav. Tjenesten bør
inneholde laboratoriearbeid bl a rettet mot utvikling eller validering av nye tester og signering
av analyser innen ett eller flere diagnostiske områder.
Potensielle konsekvenser av dette forslaget og refleksjoner rundt diagnostikkens framtid vil bli
presentert.
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MICRO RNA AS BIOMARKERS IN BREAST CANCER - THE NORWEGIAN WOMEN
AND CANCER STUDY
Line Haugan Moi1,2, Eiliv Lund3, and Lill-Tove Busund1,2
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Background
Breast cancer is the most frequent malignancy in women worldwide. Annually, around 3000
Norwegian women are diagnosed with breast cancer. There is an ongoing discussion about
potential overtreatment of small tumors detected in the mammography screening programs
and a continuous search for better prognostic and predictive markers to identify tumors of
clinical importance and with the most aggressive behaviour. MicroRNAs (miRs) are considered
to be promising biomarkers of early cancer. MiRs are noncoding singlestranded small RNAs and
typically function as posttranscriptional negative regulators of their target mRNA. Deregulated
miR expression is considered to be an early event in tumorigenesis where different cancers
demonstrate unique expression profiles. MiRs are present in tissues and body fluids and can be
extracted from formalin-fixed paraffin-embedded (FFPE) tissue.
The overall aim of our study is to identify miRs in blood with potential as prognostic markers of
breast cancer. The present study is a pilot study to evaluate methods involved in the study.
Materials and methods
The Norwegian Women and Cancer study (NOWAC) is a prospective study which started in 1991
and includes 170 000 Norwegian women aged 30-70 years randomly sampled from the
Norwegian Central Person Register. The study is based on questionnaires with information on
variables of importance to breast cancer risk such as lifestyle, use of oral contraceptives,
hormone replacement therapy, reproductive history and family history of breast cancer. From
2003 the study was expanded to include blood samples for whole-genome expression profiling
(the NOWAC postgenome cohort). 49 633 samples of peripheral blood have been collected. In
the pilot study 110 NOWAC postgenome members from Northern Norway with a diagnosis of
breast cancer were included. Archived FFPE tumor tissue from primary surgery specimens was
retrieved from the pathology labs, total RNA was extracted and microarray analyses performed.
As controls, FFPE tissue from 44 benign breast specimens (breast reductions) was included in
the study. Cores from FFPE tumor tissue were also used to construct tissue microarrays (TMAs).
Results
Of 110 breast cancer surgery specimens, 104 RNA-samples had satisfactory quality and could be
used for miR microarray. On average, 450 different miRs were detected in each sample. 304
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miRs demonstrated significantly different expression profiles in tumor tissue compared to
normal tissue. Distinct miR expression profiles could be linked to triple-negative tumors.

Conclusion
The NOWAC postgenome cohort is a prospective study where blood samples and later FFPEtissue from breast cancer can be used to identify prognostic markers of early breast cancer.
MiRs can be identified in FFPE-tissues and the pilot study demonstrated important differences
in miR profiles between normal and malignant breast tissue and between subtypes of breast
cancer. The NOWAC study is national, and we are now starting to establish collaboration in
order to collect FFPE-tissue from pathology labs nationwide.
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Assessment of the prognostic impact of proliferation markers (Ki-67 and mitotic
count) in lymph node metastasis from breast carcinoma
¹̕²Sura Aziz, ¹̕²Elisabeth Wik, ¹̕²Gøril Knutsvik, ¹̕²Lars A. Akslen
¹Centre for Cancer Biomarkers CCBIO, Department of Clinical Medicine, Section for Pathology,
University of Bergen, Bergen, Norway
²Department of Pathology, Haukeland University Hospital, Bergen, Norway
Background: Proliferation markers in breast cancer are prognostic and might be predictive for
therapy response. However, their prognostic and predictive power in lymph node metastasis is
not well established. The aim of our study was to examine the prognostic role of these markers
in lymph node metastasis in comparison with the matched primary tumor.
Study design: A retrospective series of node-positive breast cancers (n=111) was used, as a part
of the Norwegian Breast Cancer Screening Program (1996-2003). Sections from the largest
metastatic focus (> 2mm) were used. The percentage of Ki-67 staining per 500 tumor cells was
counted in hot-spot areas. The mitotic count was determined in the most active areas, using 10
consecutive high power fields (x400), and the number of mitotic figures per mm² was
calculated. Assessment of Ki-67 expression and mitotic count was performed on corresponding
primary tumors.
Results: The two proliferation markers were highly correlated between metastasis and their
matched primary tumors (r=0.58, 0.46 for Ki-67 and mitotic count, respectively). Ki-67% in
metastasis was slightly but significantly lower than in their primary tumors (median=15.8 vs
17.2, P=0.013). In contrast, mitotic count in metastasis was slightly but significantly higher than
in their primary lesions (median= 1.4 vs 1.2, P=0.02). The proliferation markers in metastasis
showed a significant association with known unfavorable prognostic features in the primary
tumor, including tumor diameter, histologic grade, hormone receptor status, HER2 status and
molecular subtype.
A subgroup of concordant cases with high proliferation (in matched metastasis and primary
tumors) was significantly associated with large tumor diameter (>2 cm), negative hormone
receptors, positivity for Her2 status, as well as the triple negative molecular subtype.
Survival analysis (Kaplan-Meier method, log-rank test) for Ki-67 and mitosis alone in lymph node
metastasis showed no statistically significant association with breast cancer specific survival.
However, the subgroup of concordant high proliferation showed a significant lower breast
cancer specific survival in comparison to all other subgroups with different proliferation
patterns (P=0.01, 0.01 for Ki-67 and mitosis, respectively). Additionally, there was a small
subgroup that consist about 11%, 14% of our material ( in case of Ki-67 and mitosis,
respectively) that showed a discordant proliferation profile, by means of low proliferation in the
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primary tumor and high in metastasis, without having any significant impact on survival.
Interestingly, many cases which showed this proliferation profile had (luminal A) molecular
subtype in their primary tumors.
Conclusion: Proliferation markers in metastasis are strongly associated with the most
unfavorable features of the primary tumors. A combined high proliferation in metastases and
primary lesions is associated with reduced breast cancer specific survival. Shifting in
proliferation pattern from low in the primary lesions into high in metastasis could be a focus for
future studies.
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The added value of rescreening cytology normal samples with positive HPV
mRNA test for the detection of CIN2+ in primary screening
Westre B1, Giske A1, Guttormsen H1, Sørbye SW2, Skjeldestad FE3
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Objectives. To estimate the increased detection rate of CIN2+ in women with normal Papsmears by rescreening Pap-smears from HPV mRNA positive samples.
Methods. From April 4th, 2013, the Department of Pathology, Ålesund Hospital, introduced a
study by rescreening all normal Pap-smears that had a positive HPV mRNA test (PreTect SEE,
PreTect AS) (types 16, 18 and 45) in women younger than 40 years. Within the SymPathy
database, a study population of 3 947 women aged 23–39 years with no prior history of CIN1+
was established.
Results. 38% of women with normal cytology were tested via HPV mRNA (1444/3851), and 27
samples were positive (1.9%). After re-evaluation of the index cytology and subsequent followup smears, 15 women had colposcopy, resulting in five diagnoses of normal biopsies, 5 CIN1 and
5 CIN2+. The detection rate of CIN2+ among rescreened normal Pap-smears was 0.35% (95% CI:
0.33–0.37). In the ASC-US+ arm (n=515), 82 CIN2+ were detected. If we apply the CIN2+
detection rate among cytology normal / HPV mRNA-positive women (0.35%) to the arm of
women with normal cytology without HPV testing, an increase in CIN2+ detection from 10.421.6% was estimated.
Conclusions. By testing all women with normal cytology with a specific HPV mRNA test, a
significant increase in screening program sensitivity can be achieved. The volume of rescreened
smears (1.9%) is very low. In addition, the study adds quality to educating the screeners by
rescreening presumably false negative Pap-smears.
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Histopathological grade, E-cadherin and molecular subtypes in invasive lobular
carcinoma
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Background
Invasive lobular carcinoma (ILC) is the most common of the special types of breast cancer.
Histopathological grading of lobular cancer has been controversial.
The main aim of this study was to compare breast cancer specific survival for invasive lobular
carcinoma (ILC) and invasive ductal carcinoma (IDC). Further aims were to critically evaluate the
prognostic value of histopathological grading of ILC and to examine the potential use of Ecadherin (E-cad) as a prognostic marker in ILC.

Methods
The study comprised 116 lobular and 611 ductal breast carcinomas occurring between 1961 and
2008 in a historic cohort of breast cancer patients with long follow-up. All cases have previously
been classified according to histopathological type and grade, stained for ER, PR, Ki67, EGFR,
CK5 and HER2 and reclassified into molecular subtypes. For the present study, IHC staining for Ecad was done. The Kaplan-Meier method and Cox proportional hazards models were used in the
analysis.
Results
A total of 85.3 % of lobular cancers and 51.9 % of ductal cancers were histopathological grade 2.
Breast cancer specific survival for ILC grade 2 was poorer compared to that of IDC grade 2.
Furthermore, E-cad negative ILC had poorer prognosis compared to E-cad positive ILC and to IDC
regardless of E-cad status. Luminal A ILC had a poorer prognosis that Luminal A IDC.
Conclusions
Conventional histopathological grading is of limited value as a prognostic tool in ILC. In this
cohort the prognosis of grade 2 ILC was comparable to that of grade 3 IDC. E-cad may be useful
to identify cases of ILC with a poor prognosis.
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Uendret symptombilde og histopatologi i en periode med rask økning i
forekomst av cøliaki hos barn i Sør-Øst Norge
Ann-Christin Røberg Beitnes (1,2), Florin Berge Vikskjold (3,4), Gróa Björk Jóhannesdóttir (3,5),
Gøri Perminow (3,6), Christine Olbjørn (6), Solveig Norheim Andersen (1), Beint Sigmund
Bentsen (3), Jarle Rugtveit (3), Ketil Størdal (2,7)
(1) Avdeling for patologi, Akershus universitetssykehus, Lørenskog, Norge
(2) Barneavdelingen, Sykehuset Østfold Fredrikstad, Fredrikstad, Norge
(3) Barneklinikken, Oslo universitetssykehus-Ullevål, Oslo, Norge
(4) Barne- og ungdomsavdelingen, Sørlandet Sykehus HF, Arendal, Norge
(5) Barneavdelingen, Akureyri Sykehus, Island
(6) Barne- og ungdomsklinikken, Akershus universitetssykehus, Lørenskog, Norge
(7) Divisjon for epidemiologi, Nasjonalt Folkehelseinstitutt, Oslo, Norge
BAKGRUNN: Det er få data på forekomst av cøliaki hos barn i Norge. Vi ønsket å kartlegge
insidensen av cøliaki hos barn i Sør-Øst Norge, og om det var noen endring i insidens fra 2000 til
2010. Vi ville også studere eventuelle endringer i symptombildet og alvorlighetsgraden av de
histopatologiske forandringene (Marsh klassifisering) i tynntarmbiopsier i samme periode.
METODE: Data fra barn (0-14 år) diagnostisert med cøliaki i to treårsperioder (2000-2002 og
2008-2010) ble studert fra tre sykehus i Sør-Øst Norge som ledd i kvalitetssikringsarbeid. Disse
tre sykehusene (Akershus universitetssykehus (Ahus), Oslo universitetssykehus-Ullevål (OUS) og
Sykehuset Østfold Fredrikstad (SØF)) dekker ~ 23 % av den norske barnepopulasjonen. Kun
tilfeller diagnostisert med Marsh grad 2-3c ble inkludert i studien. Symptomer, antropometriske
data og hemoglobinverdier ble sammenliknet. På Ahus ble alle biopsier tatt ved diagnose
undersøkt på nytt (to patologer, blindet for tidsperiode) slik at Marsh graderingen ble
sammenliknbar for de to periodene.
RESULTATER: Til sammen 400 barn fikk diagnosen cøliaki (jente:gutt ratio 1,5:1). Insidensraten
for 2000-2002 var 15,9 tilfeller per 100 000 personår (95 % CI 12,8-19,4), mens insidensraten for
2008-2010 var 45,5 tilfeller per 100 000 personår (95 % CI 40,5-50,9), p < 0.001. Vekt (z-score)
og hemoglobin var signifikant lavere i den første perioden. Symptombildet i de to periodene var
ikke signifikant forskjellig. De hyppigste symptomene var abdominalsmerter, diaré og slapphet.
Fordelingen av histopatologiske forandringer var uendret i de to periodene.
KONKLUSJON: Fra 2000-2010 har insidensraten for klinisk diagnostisert cøliaki i Norge blitt
tredoblet. Lavere vekt og hemoglobin i den første perioden kan tyde på økt diagnostisk
årvåkenhet i den siste perioden. Symptombildet for øvrig og histopatologiske forandringer i
tynntarmen var imidlertid uendret, hvilket kan tale for at økningen av cøliaki i den norske
barnepopulasjonen er reell.
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EUS-guided fine needle aspiration cytology from solid lesions of the upper
gastrointestinal tract:
Review of a patient material from Oslo University Hospital Ullevål
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1

Medical student, University of Oslo, 2Department of Gastric Medicine, and 3Department of
Pathology, Oslo University Hospital Ullevål, Oslo, Norway
Introduction
Endoscopic ultrasound (EUS)-guided fine needle aspiration cytology (FNAC) can be useful in the
diagnosis of solid lesions along the upper gastrointestinal tract. Samples are obtained via the
oesophagus, stomach and duodenum. Apart from morphology, ancillary tests such as
immuncytochemistry, cell blocks, flow cytometry, and molecular tests can be used to obtain
precise diagnoses with therapeutic markers. On-site evaluation by cytopathologist or –
technologist may contribute.
Patients and Methods
Cytology diagnoses (excluding cysts) from the EUS clinic at Ullevål Hospital in the period Jan
2010 – May 2013 were retrieved from the pathology archives. The diagnostic accuracy was
evaluated by comparison with histology (if available), radiology and a minimum 3 months
clinical follow-up. In discrepant cases, the cytological samples were reviewed.
Immunocytochemistry and flow cytometry were available in the diagnostic process.
Results
There were 274 FNACs from 229 patients with solid lesions from the following regions:
mediastinum (91), oesophagus (25), stomach (33), pancreas (80), retroperitoneum/upper
abdomen (45). A cytopathologist was present at 76% of aspirations. Adequacy was 94% with
pathologist on-site, 76% without pathologist. Inadequacy was most common in submucosal
lesions, and inaccurate diagnoses most frequent in the pancreas and retroperitoneum. For
adequate samples, a precise diagnosis could be rendered in 93% of cases. There were 9 false
negative cases (6 sampling-related and 3 diagnostic), and 4 false positives (diagnostic). There
were few minor (2.2%), and no major complications related to the procedure.
Conclusion: EUS-FNA is an accurate diagnostic procedure with few complications. Routine use of
ancillary tests and pathologist on site is associated with high adequacy and precise diagnoses. A
good cooperation between gastroenterologist and pathologist is important. Submucosal and
pancreatic lesions can be a challenge to sample and diagnose.
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The Thyroid Bethesda classification in daily practice; a comparison of two
institutions experiences during two years
Torill Sauer*, Ying Chen*, Jaroslava Duskova#
*Department of Pathology, Akershus University Hospital, Norway
#Inst. of Pathology, 1st Faculty of Medicine , Charles University, Prague, Czech Republic
Introduction
The Bethesda system (TBS) for reporting thyroid cytopathology was published in 2010 in
Europe. The purpose was to establish a uniform terminology for reporting thyroid FNA results,
and give useful diagnostic information for optimal clinical management. The aim of the study
was to compare the results of thyroid FNAC using the Bethesda classification in two university
institutions in Norway and in the Czech Republic.
Material and methods
The material consisted of thyroid FNAC done during 2011-2012, 688 (Ahus) and 2399 cases
(Prague), respectively. All cases represented referred FNAC samples and not pathologistperformed FNAC.
Results
TBS classification I

II

III

IV

V

VI

0.7%(5)

3.5%(24)

0.6%(4)

0.7%(5)

35/489

3/5

23/24

3/4

4/5

all benign

3 benign

9 malignant 1 malignant 4 malignant

Cyt. results Ahus 23.5%(161 71%(489)
)
(N=688)
Hist. results Ahus

2 benign
Cyt. results
Prague

22.8%(546 69.8%(1676) 3.7%(89)
)

1.6%(38)

1.2%(29)

0.9%(21)

-

30/38

28/29

21/21

(N=2399)

Hist. results

-

26/89

5 malignant 7 malignant 21
malignant

19 malignant
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Prague

21 benign

1 borderline 1 borderline 1 borderline

2 refused
surgery

22 benign

6 benign

1 benign

4 refused
surgery

 Rates of malignancy in B IV was 39% (Ahus) and 23.3 % (Prague)
 Rates of malignancy in B V was 33.3 % (Ahus) and 75 % (Prague)
 Rates of malignancy in B VI was 100 % (Ahus) and 90.4 %(Prague)
 Rates of malignancy in B III was 0 (Ahus) and 19.2 % (Prague)
The single false positive in B VI from Prague was a highly cellular and atypical repair mimicking
an undifferentiated carcinoma. All confirmed malignancies in the B III category from Prague
were suboptimally sampled papillary carcinomas (BIII AUS/ minimally indicating papillary
carcinomas).

Conclusion
BI and BII percentages are within statistical variation.
The absence of malignancy in B III and the distinctly lower malignancy rate in BV at Ahus is
probably due to small numbers of cases.
The TBS seems to be an opportunity for a standardization of diagnoses and reports and is
effective for determination of thyroid malignancy.
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Breast cancer stromal elastosis is associated with mammography screening
detection, low Ki67 expression and favourable prognosis in a population-based
study
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Øystein Garred7, Jan Mæhlen7, Lars A. Akslen2,3*, Jon Lømo7*
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of Pathology, Oslo University Hospital, Oslo; 6Institute of Informatics, University of Oslo, Oslo; 8
Department of Pathology, Akershus University Hospital, Lørenskog, 2Centre for Cancer
Biomarkers CCBIO, Department of Clinical Medicine, Section for Pathology, University of Bergen,
Bergen; 3 Department of Pathology, Haukeland University Hospital, Bergen, Norway.
* These authors contributed equally to the present study
Abstract
Background
Mammography screen-detected breast cancers have a better prognosis than predicted from
established prognostic markers. A search for additional features that are characteristic for these
tumours and their prognosis is needed to reduce overtreatment, a recognized challenge in
breast cancer patient management today. Here, we have investigated the occurrence and
importance of tumour elastosis.
Methods
We performed a population based retrospective study of breast cancers detected in the
Norwegian Breast Cancer Screening Programme in Vestfold County during 2004-2009. In total,
197 invasive screen-detected cancers and 75 interval cancers in patients aged 50-69 years were
compared with regard to standard clinico-pathological parameters and tumour shape, as well as
ER, PR, HER2 and Ki67 expression. In particular, the presence of elastotic material in tumours
was graded on a 4-tiered scale (score 0-3).
Results
Screen-detected cancers had a significantly higher content of stromal elastosis than interval
cancers (p<0.001). High content of elastosis (score 3) correlated strongly with stellate tumour
shape, low histological grade, and ER+/HER2- status. Further, high elastosis score was
significantly associated with lower Ki67 expression. In survival analyses, cases with high elastosis
demonstrated increased recurrence free (p=0.03) and disease-specific survival (p=0.11)
compared to cases with low elastosis.
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Conclusion
There is a strong correlation between the presence of tumour elastosis, stellate tumour shape
and mammography detection of breast cancers. To our knowledge, this is the first time elastosis
has been studied in relation to breast cancer detection method. Presence of elastosis is
associated with low tumour cell proliferation (Ki67) and a good prognosis.

Artikkelen er publisert i Diagnostic pathology 2014, 9:230
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Sertifisering av obduksjonsteknikere
Lars Tomas Lien, Sykehuset Innlandet, Eli-Mathea Skåre, Sykehuset Vestfold, G. Cecilie Alfsen,
Akershus universitetssykehus.
Obduksjonsteknikere er den siste yrkesgruppen i helsevesenet som fortsatt ikke har en
formalisert utdanning. Gruppen er tallmessig liten og lite synlig for pasienter og helsepersonell,
men kan være sentrale for pårørende i sorgprosessen ved dødsfall. Obduksjonsteknikeren er
ofte den siste representanten for helsevesenet som pårørende møter. Arbeidet er fysisk og
psykisk krevende og krever stor grad av personlig integritet og empati. Gruppens størrelse har
vært et hinder for etablering av permanente utdanningsløp. I påvente av en offentlig løsning,
har Norske medisinfaglige teknikeres forening og Den norske patologforening nylig definert et
sertifiseringsforløp. Et første sertifiseringskurs ble gjennomført i oktober 2014 med 23 deltakere
fra Norge, Sverige og Danmark. Sertifiseringsforløpet er også beskrevet på
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/faggrupper/obduksjon/Forobduksjonteknikere/ eller
https://delta.no/nmt/;jsessionid=3F4D558F8799B036139F321A54A9BC09
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