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SYGEHISTORIER 
 
 
Case 1: 
58-årig kvinde, som gennem mange år har lidt af rumlen i maven og diaré. Man har uden 
held forsøgt at behandle med diæt under diagnosen colon irritabile. Nu coloskoperes hun, 
og man finder normale slimhinde uden makroskopiske forandringer. Pga. patientens 
langvarige sygdomsforløb biopterer man dog alligevel. 
Diagnose? 
 
Case 2: 
23-årig mand, tidligere colektomeret pga. kronisk inflammatorisk tarmsygdom. Dengang 
anlagde man en ileostomi. Nu gendannes kontinuiteten med fjernelse af rectumstumpen 
og dannelse af ileoanal anastomose i form af J-pouch. Snittet er fra den fjernede 
rectumstump. 
Diagnose? Hvordan bør patienten efterfølgende undersøges og behandles? 
 
Case 3:  
49-årig mand, som på Færøerne er opstartet antibiotisk behandling for infektion i 
tyndtarmen. Behandlingen har ikke haft effekt, og derfor rebiopteres der fra duodenum. 
Diagnose? 
 
Case 4:  
30-årig mand fulgt på Rigshospitalet siden barndommen. Opereres pga. tyndtarmsileus. 
Diagnose? 
 
Case 5: 
62-årig kvinde med daglige, slidgigtrelaterede smerter i knæ, hofter og fingerled. 
Indlægges med manglende afføring, afgang af blodigt sekret per rectum (ikke melæna) og 
tiltagende abdominalsmerter. Oversigt over abdomen viser udspilet colon op til 10 cm med 
udslettet slimhinderelief. Der gøres total kolektomi med anlæggelse af kutan ileostomi. 
Hvad er diagnosen? Hvilke informationer vil du give til klinikerne? 
 
Case 6: 
68-årig mand med dyspeptiske gener. Ved gastroskopi findes fortykket slimhinde i 
corpus/fundus, hvorfra der biopteres. Diagnostiske forslag? Hvilke andre farvninger er 
relevante? 
 
Case 7: 
75-årig mand med dyspeptiske gener og anæmi. Gastroskopi viser inflammeret og 
affladiget slimhinde i corpus, hvorfra der biopteres. Diagnose? Differentialdiagnoser? Vil 
du supplere med yderligere farvninger? 
 



Case 8: 
55-årig tidligere rask mand med anæmi. Udredes med gastroskopi og coloskopi. Ved 
gastroskopi findes polyløse forandringer i duodenalslimhinden, hvorfra der biopteres. Hvad 
er diagnosen? 
 
Case 9: 
15-årig dreng med mavesmerter gennem længere tid. Gastroduodenoskopi viser talrige 
polypper/pseudopolypper i duodenum. Der biopteres herfra. Diagnose? 
Differentialdiagnostiske overvejelser? Forslag til yderligere farvninger? 
 
Case 10:  
50-årig kvinde med dyspeptiske gener. Ved gastroskopi ses hvidlig, fast intumescens 25 
cm nede i esophagus. Diagnose? 
 
Case 11:  
37-årig kvinde opereres for appendicitis. Diagnose(r)? Konsekvens for patienten? 
 
Case 12:  
60-årig kvinde med subileus-tilfælde. Ved ultralyd findes tumor i tyndtarmskrøset. 
Hvad er diagnosen? Er der behov for yderligere farvninger? 
 
Case 13: 
48-årig kvinde, der ved sigmoideoskopi får påvist polyp i rectum. 
 
Case 14: 
67-årig mand der ved koloskopi får påvist en polyp i sigmoideum 
 
Case 15: 
31-årig kvinde, der får udført ileorektal anastomose af anden årsag. Der findes > 50 
polypper i rectumstumpen. 
 
Case 16: 
Klinik: 52-årig mand indlagt akut med stor udfyldning i højre fossa iliaca. Der udføres 
højresidig hemikolektomi, hvor der findes en stor tumor i coecum og colon ascendens. 
Ingen peritoneal carcinose, ingen levermetastaser. Colon transversum er bundet ned mod 
tumor. 
Makroskopi: 9 cm fra orale rand findes i coecum en 12 cm stor ulcereret tumor, som 
gennemvokser tunica muscularis med 12 mm. Der er spredning til serosas overflade og 
indvækst i krøs, men ikke i adhærent tarm. I slimhinden i øvrigt findes 3 polypper. Omentet 
er normalt. 
Supplerende mikroskopi: Gennemvækst af viscerale peritoneum. Metastaser til 12 af 36 
lymfeknuder (- apikale). Mikrospisk veneindvækst og irregulære tumorøer i krøs. 2 
tubulære adenomer med hhv let og svær dysplasi samt et serrat adenom med svær 
dysplasi. Diagnose? 
Tag stilling til om det mest sandsynligt drejer sig om en sporadisk eller arvelig tumor. 
Hvordan kan man komme det nærmere? Udfyld den nyeste udgave af kolorektal cancer 
skemaet på baggrund af ovenstående oplysninger og din diagnose inkl. immunfarvninger. 
Skemaet kan downloades fra : www.kirurgisk-selskab.dk _ Guidelines _ KRC _ Skema og 
vejledning. 


