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Tyndtarm  

Ben Vainer  

Foruden de endoskopiske biopsier fra duodenum (omtales under Duodenums inflammatoriske sygdomme) 
og de biopsier, som tages fra terminale ileum under koloskopi (ofte blot for at verificere, at skopøren har set 
hele colon!), er det materiale fra tyndtarmen, patologien undersøger, først og fremmest resektater. For 
øjeblikket er den teknologiske udvikling i endoskoper dog betydelig, og i et enkelt center i Japan udføres 
rutinemæssigt enteroskopier, hvor hele tyndtarmen kan visualiseres vha. fiberoptik. Denne udvikling vil 
givetvis øge antallet af biopsier, der skal undersøges histologisk.  

Neoplastiske forandringer  

Tyndtarmens slimhinde kan danne de samme benigne og præmaligne forandringer som colon, inkl. 
adenomer og adenokarcinomer. Foruden i duodenum er disse sjældne, og kun ca. 1% af 
gastrointestinalkanalens karcinomer findes i tyndtarmen. Langt de fleste findes i duodenum.  

Ved den arvelige familiær adenomatøs polypose (FAP) findes talrige (op til tusinder) adenomer i 
duodenalslimhinden. Arkitekturen modsvarer adenomerne i colon (tubulær, villøs, tubulovilløs). Risikoen for 
udvikling af invasion afhænger af antallet af polypper, deres størrelse, deres histologi og graden af dysplasi. 
I en opgørelse er incidensen af periampullær cancer hos FAP-patienter 100 gange større end i resten af 
befolkningen.  

Da der ofte er mange adenomer, og da en del patienter også har adenomer mere distalt i tyndtarmen (10-
20%), i colon og i ventriklen, er radikal operation kun sjældent mulig. For patologen er det vigtigt at vide, at 
FAP er associeret med udvikling af fundic gland polyposis (funduskirtelpolypper).  

Adenokarcinomer udgået fra tyndtarmsepitelet er hyppigst i duodenum og aftager i hyppighed i distal retning. 
Prognosen er relativ dårlig på diagnosetidspunktet (5 års-overlevelse 20-25%).Grunden til dette er muligvis, 
at symptomer på obstruktion optræder sent pga. det flydende luminale indhold i duodenum. Prognosen 
synes ikke at afhænge af den lokale tumorspredning i henhold til TNM-klassifikationen, men er speciel dårlig 
ved spredning til lymfeknuder i mesenteriet. I det specielle tilfælde af adenokarcinom omkring ampulla Vateri 
(papilla duodeni major) er prognosen primært afhængig af indvækst i pancreasparenkymet, og en speciel 
stadieinddeling er udviklet for at imødekomme dette.  

Ikke-neoplastiske forandringer  

Inflammatoriske forandringer  
Disse er primært de inflammatoriske forandringer i duodenum og Crohns sygdom. Mens førstnævnte 
beskrives i hhv. Duodenums inflammatoriske sygdomme, er slimhindeforandringerne ved mb. Crohn 
beskrevet i afsnittet om Colons ikke-neoplastiske sygdomme. Ved Crohns sygdom resecerer man kun 
tyndtarmsafsnit ved strikturering eller fistulering, og ved begge tilstande er det vigtigt at udelukke malignitet. 

Infektiøse sygdomme i de distale afsnit af tyndtarmen diagnosticeres stort aldrig af patologen.  

Iskæmi  
Resektater for tyndtarmsiskæmi skal undersøges for vægudtynding, misfarvning og perforation, og 
udtagning af væv til mikroskopisk undersøgelse fokuserer på at angive årsagen til de iskæmiske 
forandringer. Det er vigtigt at undersøge de store kar i mesenteriet, som kan indeholde de eneste 
forandringer på okklusion. 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 undersøges 
for at kunne angive, om det i patienten tilbageblevne væv er vitalt. Iskæmi kan også give anledning til fokal 
strikturering, og i disse tilfælde er differentiering over for Crohns sygdom og neoplasi vigtig.  
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Iskæmi af tyndtarmen opdeles i okklusiv og non-okklusiv iskæmi samt iskæmi forårsaget af nedsat 
blodtilstrømning til tarmen af anden årsag. De hyppigste årsager er angivet i nedenstående tabel. 

Medikamentel enteropati  

 
Okklusiv iskæmi  Arteriel okklusion  Arteriosklerose  
  Trombose  
  Embolus  
  Vaskulær kompression  
 Venøs okklusion  Mesenteriel trombose  
  Portal trombose  
  Vaskulær kompression  
 Småkarssygdom  Vaskulitis  
  Strålebehandling  
  Ehlers-Danlos’ syndrom  
  DIC Karcinom  

 Obstruktiv iskæmi  Forstoppelse  
  Mb. Hirschsprung  

 Relativt hypovolæmi  Hjerteinsufficiens  
  Blødning  
  Dehydrering  
  Septisk shock  

 Medikamenter  NSAID (genese?)  
  Digitalis (vasospasme med hypotension)  

Ergotamin (vasospasme) 

En speciel entitet er de medikamentelt udløste enteropatier, som formentlig er stærkt underdiagnosticerede 
(gælder også for colons vedkommende). De nonsteroide antiinflammatoriske medikamenter (NSAID) er den 
hyppigst erkendte årsag og kan give anledning til iskæmi, ulcerationer, uspecifik gastroenterit og den 
specielle diafragmasygdom. Ved denne dannes cirkulære, høje slimhindefolder, og tilstanden diagnosticeres 
hyppigst tilfældigt ved radiologisk undersøgelse for anden symptomatologi. Behandlingen er overskæring af 
folden, og kun sjældent lander den på patologens bord.  

En lang række andre medikamenter kan give inflammatoriske forandringer i gastrointestinalkanalen, og 
oplysninger om patientens medicinindtag er derfor afgørende for en korrekt diagnose i mange tilfælde. 
Lettere adgang til patientjournaler vil formentlig øge erkendelsen af disse tilstande, og EPJ vil givetvis være 
en stor hjælp.  
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