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Hele colon, inkl. rectum, kan biopteres. Biopsistørrelse og dybden af biopsien afhænger af typen af det 
anvendte endoskop, idet de kirurgiske behandlingscolokoskoper tillader passage at en betydelig større 
biopsitang. Rectum kan biopteres via rektoskop, hvor man kan bruge endnu større biopsitænger. Risikoen 
for perforation er selv med de største biopsitænger minimal og langt hyppigst ved svære inflammatoriske 
forandringer eller andre tilstande, hvor tarmvæggen er tynd og fragil.  

Den histologiske vurdering af biopsier fra colon og rectum afhænger i høj grad af orienteringen af 
vævsstykket. Korrekt orientering, så hele mucosa fremstilles, kan for de store biopsiers vedkommende gøres 
uden hjælpemidler (den superficielle del bliver konveks, idet bindevævet i submucosa – såfremt denne er 
repræsenteret – skrumper under formalinfikseringen), men for de mindre må den gøres under 
stereomikroskop eller – hvilket ofte er tilstrækkeligt – under lup. For at opretholde orienteringen under den 
videre præparation kan biopsien lægges på et filter.  

Kun ved rektoskopi foretages ingen forbehandling, men ved sigmoideoskopi (hvor man oftest kan nå helt til 
venstre flexur!) og koloskopi foretages udrensning med en elektrolytblanding, som ved osmotisk kraft 
trækker væske ud i tarmlumen og dermed skyller den igennem. En konsekvens heraf er, at der kan være 
ødem-lignende forandringer i biopsierne. Isoleret blødning eller denudering af overfladen uden ledsagende 
vævsreaktion kan skyldes enten passage af endoskopet eller selve biopteringsproceduren.  

Vurdering af colorectale biopser  
Biopsier fra colon og rectum vurderes med henblik på:  

o Arkitektur  
o Mucosa  

 Epitel  
 Lamina propria  

o Lamina submucosa  

Den normale arkitektur omfatter en let puklet, men avilløs overflade, hvor krypterne udmunder dels på 
overfladen, dels i de såkaldte ”innominate grooves”. På nær omkring sidstnævnte er krypterne parallelle og 
rørformede og forløber gennem hele mucosa med basis lige over lamina muscularis mucosae.  

Epitelet er cylindrisk og indeholder absorptive celler, bægerceller, neuroendokrine celler og i højre 
colonhalvdel tillige Panethceller.  

Lamina propria indeholder et betydeligt antal inflammatoriske celler, omfattende T-og B-lymfocytter, 
plasmaceller, makrofager (histiocytter) samt få eosinofile granulocytter. Neutrofile granulocytter findes ikke 
under normale forhold. Lymfocytaggregater dannes dels i lamina propria mellem de basale dele af krypterne 
og dels på overgangen mellem mucosa og submucosa, hvor de kan omskede kirtelformationer og ligge 
delvist nede i submucosa (lymfoglandulære komplekser). Muskellaget mangler på dette sted.  

Submucosa indeholder et løst, karholdigt bindevæv, hvor nerveplekset plexus Meissneri ligger. Der kan 
under normale forhold være enkelte inflammatoriske infiltrater.  

Med udgangspunkt i vurderingen af arkitekturen kan opstilles følgende simplificerede skema. Det skal 
pointeres, at oplysninger om biopteringssted, de endoskopiske fund og patientens symptomer er 
altafgørende for diagnosen.  



 Specialespecifikt kursus i fordøjelseskanalen patologi  

Listen under Ændret arkitektur er ikke udtømmende, idet en del af forandringerne nævnt i rubrikken Normal 
arkitektur også kan ses i forbindelse med ændring i arkitekturen. I så fald er hyppigste årsag IBD, specielt 
colitis ulcerosa.  

 
Normal arkitektur  
Øget antal plasmaceller og lymfocytter  
Kun superficielt  Uspecifikt fænomen, kan dog være led i infektiøs tilstand  

Til kryptbasis  Mikroskopisk colitis  

Under kryptbasis  IBD  
Mikroskopisk colitis, medikamentelt, reaktivt (afhænger af 
type)  Intraepitelial lymfocytose  

Neutrofile granulocytter  
Øvre mucosahalvdel  Infektiøst, mekanisk (fx prolaps, traume)  

Til kryptbasis  IBD  
 Bægercelletab  

Normal epitelhøjde  IBD, uspecifik reaktiv forandring  

Lavt epitel  Iskæmi  
Panethceller, distalt for colon 
ascendens  Metaplastisk – reaktivt, formentlig pga. inflammation  

 Eroderet overflade/ulcus  

Uden pseudomembran  IBD, iskæmi  

Med pseudomembran  Iskæmi, pseudomembranøs colitis  

Subepitelialt kollagenbånd >10 µm  Kollagen colitis (obs: tangentiel skæring)  

Granulomer  Mb. Crohn, sarkoidose, infektion, fremmedlegeme  
Eosinofili  IBD, eosinofil gastroenteritis, parasitinfestation  

 Ændret arkitektur  
Aktiv IBD, specielt colitis ulcerosa  Øget antal plasmaceller og lymfocytter  

Normalt celletal  Ophelet IBD, kronisk iskæmi, stråleforandringer  

Resektater  

Hyppigste årsag til fjernelse af hele eller dele af colon og/eller rectum er neoplastiske lidelser, men tyktarmen 
kan også reseceres pga. ikkeneoplastiske sygdomme, hyppigst iskæmi og colitis ulcerosa. Der er i disse 
tilfælde ikke indiktation for peroperativ fryseundersøgelse.  

Ved operation for iskæmi vurderes resektatet mht. vægudtynding, misfarvning og perforation, og udtagning af 
væv til mikroskopisk undersøgelse fokuserer på at angive årsagen til de iskæmiske forandringer. Det er 
derfor vigtigt at undersøge de store kar i mesocolon. Det er også væsentligt, at hele vægtykkelsen er 
repræsenteret i snittene, idet eneste forandringer kan være i muskellaget eller i de submukøse kar. 
Resektionsrandene skal også undersøges for at kunne angive, om det i patienten tilbageblevne væv er vitalt. 

Ved operation for kronisk inflammatorisk tarmsygdom undersøges makroskopisk for udbredning af de 
inflammatoriske forandringer, og der lægges specielt mærke til, om inflammationen er kontinuert, 
ulcerationernes forløb og om terminale ileum også er inflammeret. Til mikroskopi udtages talrige 
longitudinelle snit, gerne til 1 kapsel pr. 10 cm, og derudover naturligvis fra specielle fokale forandringer. Der 
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udtages enkelte lymfeknuder fra det perikoliske fedtvæv omkring de mest inflammerede områder. Der synes 
ikke at være indikation for specifikt at undersøge resektionsrandene.  

Findes forandringer, der makroskopisk kan tolkes som neoplasi, foretages udskæring i henhold til 
retningslinjerne for disse (se Colons neoplastiske sygdomme). Det er specielt vigtigt at tage mange snit fra 
stenotiske partier mhp. differentialdiagnosen mb. Crohn – neoplasi, idet førstnævne kan være fokal.  

De forandringer, man skal vurdere i colorectalresektater, afviger ikke væsentligt fra de, der undersøges i 
biopsier. Dog er transmural inflammation relativt specifikt for Crohns sygdom, og iskæmi kan være ledsaget 
af vaskulit-forandringer (er ikke patognomonisk).  
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