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Conclusions
These data suggest that in patients with LAMN confined to the appendix, involvement of the appendectomy 

margin or perforation with mucin locally, even with epithelial cells, did not predict development of PMP and a 
conservative approach seems justified. No re-operation was needed and regular follow-up with CT-scans were 

sufficient.

Results
A total of 41 patients (20 females) were included. 
Median age was 65 (range 20-87). The entire 
appendix was processed and examined. Twelve of 
them were perforated, and 3 displayed a positive 
margin. Extra-appendiceal mucin on the surface of 
the appendix was found in 10 cases and, in 2 cases, 
extra-mucinous epithelial cells were detected. 
During the follow-up of median 5.1 years (range 2-
8.6), none of the patients developed PMP.

Background
Low-grade appendiceal mucinous neoplasms 
(LAMN) are rare. Both classification and 
management vary. The aim of this study was to 
follow up patients diagnosed with LAMN after 
primary surgery with computer tomography (CT)-
scans, to examine the risk of development of 
pseudomyxoma peritonei (PMP).

Methods
The investigation comprised a population-based 
prospective study of patients operated with 
appendectomy between 2007 and 2013, where 
histology demonstrated the presence of LAMN. The 
patients were followed-up with a CT-scan every 6 
months for 2 years. They were followed until 
December 2015. 

Figure 1. Well-encapsulated cystistic mass in the right lower
quadrant. Mucocele of the appendix.

Table 1. Indications and type of surgery for patients diagnosed 
with LAMN 2007-2013. 

______________________________________________________

2007-2013
(n=41)

______________________________________________________

Appendicitis

Laparoscopic 9

Open 2

Verified mucocele/tumour by x-ray

Lap. appendectomy 1

Open appendectomy 5

Ileocecal resection 1

Right-sided hemicolectomy 5

Px-verified low-grade adenoma (colonoscopy)

Right-sided hemicolectomy 2

Other operation (en passant finding)

Open appendectomy 9

Right-sided hemicolectomy 4

Sigmoid resection 1

Colectomy 2
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Risk för lymfkörtelmetastas hos patienter med 
polypcancer

Lotten Gröndal, Ahmed Tarfy, Csaba Kindler, Abbas Chabok, Maziar Nikberg

Kartläggning av handläggning och utfall av tidig 
kolorektalcancer i Västmanland 2006-2016. 

Slutsats
Endoskopisk polypektomi (EMR), klinisk uppföljning och operation vid 
tecken på recidiv resulterade i positiva resultat. EMR som enda åtgärd 
vid T1-tumörer var kurativ i 85% av fallen.

Hos 15% fanns kvarvarande cancer efter EMR, vilket motiverar såväl
grundlig histopatologisk undersökning som noggrann klinisk och
radiologisk uppföljning vid endoskopiskt resecerad T1-tumör.

Introduktion
Nationell screening för kolorektalcancer medför att
andelen tumörer som diagnosticeras i ett tidigt skede
kommer att öka. För att undvika såväl över- som
underbehandling måste rätt patienter selekteras till 
endoskopisk polypektomi respektive tarmresekion. 

Metod och material
Samtliga patienter med kolorektal T1-tumör mellan
2006-2016 identifierades och PAD eftergranskades av 
subspecialiserad gastropatolog. Av 142 patienter var 
50,3% kvinnor och medelålder 73. Journalgenomgång
utfördes och medeluppföljningen var 3,3 år med 
kliniska, endoskopiska och radiologiska data.

Handlägging
EMR utfördes hos 95 (67%) och tarmresektion (Op) hos 
47 (33%) patienter. Tarmresektion efter utförd EMR 
(EMR+Op) utfördes i 24% av EMR-gruppen. 
Tumörlokalisation var högerkolon 10%, transversum 7%, 
vänsterkolon 44% respektive rektum 39%. Minst 1 
multidiciplinär konferens (MDK) utfördes i 97% (medel
2,49) och i 90% följdes MDK-beslutet. Av samtliga
patienter som genomgick en tarmresektion hade 5% en
re-laparotomi pga komplikation och medelvårdtiden var 
10 dagar.

Resultat
Lymfkärl och veninväxt fanns i 32% respektive 5% 
av fallen. Hos 18% fanns höggradig 
tumörbudding.

Av de 23 patienter som genomgick tarmresektion
efter EMR fanns kvarvarande cancer i 5 (22%) fall. 

Risken för körtelmetastas eller recidiv under 
uppföljningstiden var 9,1% vid lymfkärlsinväxt och
16,7% vid höggradig tumörbudding. 

Sex patienter (4%) avled till följd av spridd
kolorektalcancer under uppföljningstiden. 

Framtiden
Vi tror att rutinmässig användning av 
immunhistokemiska markörer och med hjälp av 
maskininlärningsalgoritmer kan patienter med 
risk för recidiv efter endoskopisk polypektomi
kunna identifieras med större noggrannhet. 
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EMR hos en T1-tumör.
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CANDID – Cancer and Anaesthesia – a Dive In Depth
Doktorandprojekt
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Slutsats

CANDID är ett doktorandprojekt inom området kolorektalcancer och anestesi. Delstudierna är 

designade för att fylla fler pusselbitar till den kunskapslucka som fortsatt råder om hur våra 

anestesimedel kan påverka överlevnaden efter cancerkirurgi. Detta projekt är en fördjupning till den 

pågående CAN-studien, en randomiserad studie inom detta område. 

Metod

I CANDID ska vi undersöka 

verkningsmekanismer laborativt genom analys 

av cancerceller i blodet, även de specifika 

genuttrycken, och identifiera deras roll som 

tumörmarkör.

Via nationella registerstudier kommer vi 

identifiera andra riskfaktorer, men framför allt 

undersöka effekten av narkosmedel hos 

patienter med spridd tarmcancer som 

genomgår operation.

Resultat

De första två delstudierna är kohortstudier 

baserade på nationella registerdata som ger 

oss möjlighet att studera en kohort på över 

20000 patienter. Första resultaten kommer att 

bli klara under 2020. 

De två senare delstudierna är explorativa 

experimentella prospektiva studier inom och 

utanför ramen för CAN-studien. De kommer 

utföras på operationskliniken i Västerås, 

Uppsala och  Eskilstuna.   

Bakgrund

Djur- och retrospektiva patientstudier indikerar 

att inhalationsanestesimedel, såsom sevofluran

främjar cancertillväxt och metastasering. 

Tvärtemot tycks det intravenösa medlet 

propofol hämma utvecklingen av cancer.

I Sverige diagnosticeras årligen omkring 7000 

patienter med kolorektalcancer, varav ca 60% 

genomgår tumörresektion. Effektiva metoder för 

att ställa diagnos saknas och 15-20% av 

patienterna har levermetastaser redan vid 

diagnostidpunkten.

Syfte

I delstudie 1 och 2, studera överlevnad 

beroende på val av anestesimedel hos patienter 

som har opererats för kolorektalcancer med och 

utan metastaser vid diagnos. 

I delstudie 3 och 4 undersöka om 

a) nivåerna av cancerceller i blodet hos 

patienter med kolorektalcancer varierar över 

tid på dygnet 

b) att mäta cirkulerande cancerceller och 

cirkulerande tumör-DNA hos 

kolorektalcancerpatienter innan och efter 

tumörresektion och 

c) att undersöka nivåer av cirkulerande 

cancerceller hos kolorektalcancerpatienter

med metastaserad sjukdom som genomgår 

operation.

Bild 1. Blodprov från kolorektalcancerpatient för att analysera 

nivåerna av cirkulerande cancerceller
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Conclusion
The use of adjuvant chemotherapy has increased with time, but varies considerably between different 
hospitals/counties. Rectal cancer patients treated with adjuvant chemotherapy have prolonged overall 

survival compared with patients not receiving this treatment. However, prospectively randomized trials are 
needed to definitely answer the question.

Method
Patients from the Uppsala /Örebro region (7 
counties) below 75 years of age, operated 1995-
2002 and registered in the Swedish Rectal Cancer 
Registry, were monitored between 1995 until 
September 2008. A multivariate Cox proportional 
hazard regression model was used to analyse the 
relative influence of gender, age, preoperative 
radiotherapy and postoperative adjuvant 
chemotherapy on survival. Overall survival was 
described by the Kaplan-Meier method. 

Results
Totally 436 patients (184 women) with stage III 
rectal cancer were included with a mean age of 
62.9 years. Mean follow-up was 9.7 years (range 
5.8-13.7). Adjuvant chemotherapy was given to 
42 % of the patients with a range between 
counties of 13-77 %, and with a significant 
increase over time. The 5-year overall survival 
was 65.8% (95% CI 0.50-0.84) for patients having 
adjuvant chemotherapy, compared to 45.6% 
(95% CI (0.39-0.52) for patients not treated with 
chemotherapy (figure). The median survival-time 
was 8.5 years (95% CI 5.9-11.1) and 4.3 years 
(95% CI 3.5-5.1), respectively. The hazard ratio 
[HR] for death was 0.65 [0.5-0.8]  (p<0.001) for 
patients treated with adjuvant chemotherapy. 

Background and aim
Although widely used, very few studies show 
an overall survival benefit of adjuvant 
chemotherapy in rectal cancer patients. 
The aim of this study was to investigate if 
adjuvant chemotherapy has an effect on 
survival of rectal cancer patients with 
metastatic spread to the lymph nodes (stage 
III) in relation to participating counties and 
over time.  

Figure. Overall survival analysis of patients operated for rectal 
cancer Stage III 1995-2002. They were followed until 2008.
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Detection of lymph node metastasis in colorectal cancer with 

the help of deep neural network

Csaba Kindler csaba.miklos.kindler@regionvastmanland.se 

Maziar Nikberg maziar.nikberg@regionvastmanland.se

Csaba Kindler, Department of Pathology 

Maziar Nikberg, Department of Surgery 

Summary
The use of artificial intelligence (AI) and deep neural networks within scientific research is rapidly becoming 

widespread and represents a complex analytic method not previously possible. In this project we try to develop a 

new AI algorithm that can automatically identify metastatic colorectal cancer on digitalised histological images of 

lymph node specimens.   

Patient cohort and method
The study includes histological sections of specimens 

from patients operated with colorectal cancer at 

Västmanlands Hospital Västerås between 2007 and 

2018. 

The sections are scanned and digitalised at the 

Departement of Pathology. After establishing the 

annotation categories the images are annotated by 

two pathologists (figure 1). 

The DNN algorithm is being developed by 

ContextVision, a company specialised in image 

analysis and AI. 

Preliminary results
Starting experiment has been done on some of the 

nodes using ContextVision´s already existing DNN 

algorithm (Camelyon-model), tested previously for 

the detection of breast cancer metastases. 

Prediction on 16 images of the colorectal project 

(figure 2.) showed that the model can be a fair 

starting point for the analysis of the colorectal nodes.

Background
Digital pathology (DP) i.e. the digital processing of 

histological slides is swiftly developing, and taking its 

place as an integral part of the routine pathological 

practice in Sweden. 

One possible advantage of DP is the use of deep 

neural networks (DNN) for image classification and 

analysis, providing a state-of-the-art tool to make 

diagnostics easier and more standardised for the 

pathologist.

Aim
The primary aim is to develop a DNN based 

algorithm that can detect metastatic cancer on 

digitalised histologic sections of colorectal lymph 

nodes, at least with the same sensitivity and 

specificity as pathologists.

The secondary aim is to examine whether the DNN 

can identify morphological patterns associated with 

metastatic cancer in the non-cancerous part of the 

lymph node parenchyma, not noticed by the human 

eye.

Figure 1. Workstation for the annotation of the digitalised

histological sections 

Figure 2. The bright regions correspond to Predictions (top 

images) and Cancer area annotations (bottom images)
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Slutsats
Den viktigaste prognostiska faktorn för långtidöverlevnad hos patienter med stadium 4 rektalcancer var operation 

av metastaserna. Noggrann selektion av patienter för metastektomi kan leda till att fler överlever längre än fem år. 

Metod
Denna nationella fall-kontroll studie baserades på

det Svenska Kolorektal Cancer Registret med tillägg

av information genom journalgranskning och

svenska Patient Registret. Patienter inkluderas

mellan åren 2000–2008. Alla patienter med rektal

cancer  med samtidig metastas som överlevde mer

än 5 år (långtidsöverlevnad) inkluderades som fall. 

Kontroll gruppen var en motsvarande grupp patienter

som överlevde mindre än 5 år (korttids överlevnad). 

Matchningen gjordes 1:2 baserad på ålder, kön, 

resektion av rektal tumören och studie perioden.

Resultat
Totalt identiferades 99 patienter med 

långtidsöverlevnad (fall) och 182 machade med  

korttidsöverlevt (kontroler) (Bild 1). 

Patient-relaterade faktorer så som symptom och 

sjuklighet skiljde sig inte mellan grupperna. Tumör-

relaterade faktorer så som metastaser på flera

lokalisationer (p = 0.007), lever metastaser i båda

lober(p = 0.002) och ökade antal lever metastaser (p 

< 0.001) assossierad med korttidsöverlevnad. 

Prognostiska behandling-relaterade faktorer för 

långtidsöverlevnad var preoperative radiotherapy (p 

= 0.001), metastas-kirurgi (p < 0.001), och radikal

resektion av rektal tumören (p = 0.014). In den 

multivariata analysen var metastasektomi den 

viktigaste faktorn för långtidsöverlevnad (HR: 8.474, 

95% CL: 4.09–17.54) ( tabell 1).

Bakgrund
25% av patienter med rektal cancer har metastaser

vid diagnos och majoriteten är lokaliserade till levern

och 5–15% genomgår metastasektomi. Prognosen

för stadium 4 rektalcancer patienter är dålig med en

5 års-överlevnad på 3%. Å andra sidan har man sett 

överlevnad upp emot 58% hos patienter som

genomgår leverkirurgi.

Syfte 
Att undersöka huruvida det finns några prognostiska

patient-, tumor- och behandlings-relaterade faktorer

för långtidsöverlevnad (mer än 5 år) hos patienter

med metastaserande rektalcancer. 

Tabell 1. Multivariat analys för överlevnad mer än 5 år, där 

analysen baseras på de positiva fynden i univariat analysen.

Bild 1. Flödesdiagram över inkluderade patienter. Fall (cases) och 
kontroller (controls) matchades 1:2. Cases är de som överlevt mer än
5 år och Controls är de som överlevt mindre än 5 år. 

 Prognostic factors for long-term 

survival 

Prognostic factors for long-term 

survival excluding metastasectomy 

 HR 95% CI p-value HR 95% CI p-value 

Metastasectomy 8.264 3.984–16.949 <0.001*    

Preoperative radiotherapy 1.522 0.743–3.115 0.251 2.433 1.345–4.405 0.003* 

Radical primary resection 1.351 0.556–3.283 0.507 2.123 0.986–4.573 0.054 

More than one site 

metastasis 

0.422 0.131–1.361 0.149 0.400 0.147–1.090 0.073 
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Slutsats
CAN-studiens infrastruktur och organisation fungerar bra vid alla deltagande centra. Protokollet följs väl och 

studiens monitorerare, Uppsala Clinical Research  Centre, är nöjda. Vi förväntar oss att kunna få svar på frågan

om  propofol är bättre än sevofluran för cancerkirurgi.

Metod
Godkännanden från Regionala Etikprövnings-

nämnden och Läkemedelsverket inhämtades. 

Med marginal för bortfall krävs 8000 patienter, vilka 

randomiseras efter informerat samtycke till antingen 

propofol-eller sevofluranbaserad anestesi. 

Randomiseringen, liksom studiens monitorering 

utförs av Uppsala Clinical Research Center (UCR), 

som också handhar studiens elektroniska databas.

Inklusionskriterier är planerad, kurativt syftande 

kirurgi i narkos för cancer i bröst-, tjock- eller 

ändtarm. Exklusionkriterier är kirurgi av godartade 

förändringar och kirurgi i lokal- eller regional-

bedövning utan narkos samt akut eller palliativ 

kirurgi. 

För analys kommer studien att samköras med 

Regionala Cancer Centras kvalitetsregister. Primärt 

utfall är överlevnad, och multipel regressionsanalys 

kommer att användas för att justera för eventuella 

olikheter i störfaktorer mellan grupperna.

Resultat
Studien pågår vid tio svenska centra och fem 

utländska (Kina, Kroatien, Polen) och några

ytterligare centra är under uppstart. 

Genomförbarheten studerades efter inklusion av ca 

10 % av patienterna. Antalet protokoll-överträdelser

var 4. Antalet frågor från UCR till deltagande centra

om validering av data var 1,1 per inkluderad patient, 

samtliga var av mindre allvarlighetsgrad och de 

kunde lätt korrigeras.

Inklusionen av bröstcancerpatienter är avslutad. 

Data för ett-års-överlevnad analyseras nu. 
Inklusionen av patienter med tarmcancer fortsätter.

Bakgrund
I djurstudier ses skillnader i påverkan på tumörer 

under narkos med propofol jämfört med sevofluran.

I en egen journalstudie av bröstcancer och cancer i 

tjock- och ändtarm sågs möjliga effekter av sådan 

påverkan i form av större andel överlevnad hos 

patienter som fått propofol (Fig. 1). 

Denna iakttagelse stärktes i en efterföljande brittisk 

studie med drygt 6 %-enheter högre ett-års-

överlevnad med propofol (statistiskt säkerställt). 

Journalstudier är dock aldrig bevisande, varför vi nu 

gått vidare med denna studie.

Syfte
Syfte: att prospektivt analysera om valet av 

anestesimedel för cancerkirurgi kan spela roll för 

långtidsöverlevnaden.

Frågeställning: medför propofol-baserad anestesi 

högre överlevnad än sevofluran-baserad anestesi?

Hypotes: propofol-baserad anestesi resulterar i minst 

5% högre 1-års- och 5-års-överlevnad än sevofluran-

baserad anestesi.

Fig 1. Överlevnad efter kirurgi i bröst, tjock- eller ändtarm 

beroende på sömnmedel: propofol eller sevofluran.



Ett mirakel? Metastaserad rektalcancer och 
total spontan regression: Fallrapport och 
litteraturöversikt
Maziar Nikberg, Csaba Kindler, Abbas Chabok, Kenneth Smedh

Detta fall är den första beskrivna hepatoida

kolorektala cancern i världslitteraturen med 

spontan total regression, trots en massiv 

levermetastasering. Diagnosen kräver utvidgad 

immunhistokemi.

Orsak till regress har spekulerats bero på ischemi eller inducerad 

systemisk immunrespons, det senare skulle stämma bra med vår 

patient.

Introduktion
Hepatoida adenocarcinom extrahepatiskt är mycket 
sällsynta och förenade med tidig metastasering och 
dålig prognos. Tumörerna har histologisk och 
biokemisk profil som en primär hepatocellulär cancer.

DT Buk Februari 2016 - levermetastaser

Syfte
Presentation och diagnostik med biopsi av ett fall med 
metastaserad hepatoid rektalcancer följd av en 
litteraturöversikt.

DT Buk December 2016 – spontan regress av metastaser

MR Februari 2016 – Rektalcancer T4aN0 MVI+ 

Vakenhet hos patolog krävs för diagnostik.

Vår patient var inte religiös och hade inte 
startat med någon ny diet eller alternativ 
medicin.
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Fall
85-årig man med ulcerös kolit i remission och 
rektalcancer, rT4aN0M1, EMVI+ 

H&E + immunhistokemi (Hepatocyt antigen+, 
kanalikulär polyklonal CEA+, Glypican 3+) talar för 

hepatoid adenocarcinom.

Nedsatt allmäntillstånd och CRP 160 vid diagnos. 

Bedöms primärt inte klara av någon onkologisk 

eller kirurgisk behandling.

Maj 2016

Litteratur
I litteraturen finns beskrivet endast 6 hepatoida
tumörer i kolon och 4 i rektum med snabb spridning 
och död. 
Spontan regress av metastaserad hepatoid

adenocarcinom är tidigare ej rapporterad, men 

spontan regress av cancrar som malignt 

melanom, njurcancer och primär hepatocellulär

cancer finns beskrivet i
litteraturen.

Uppföljning
Patienten i gott allmäntillstånd Augusti 2017
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