Cancer coli et recti
DCCG/DSPAC

April 2009
Behandlende sygehus

Patient-cpr-nr.
Afdeling
Patientnavn:
Læge navn

Kliniske oplysninger - udfyldes af kirurgisk afd. (Vejledning se bagsiden under anførte bogstav)
Journaloplysninger
Mistanke om arvelig cancer

ja

Biopsi dato _______________ Sygehus ______________

nej

Tidligere malign sygdom
ja
nej
Specificer______________________________________

Præoperativ kemo-/strålebehandling ja

Operationsfund og markeringer
Resektion

Rectum set nedefra

Dato _______________

Operationstype (B)
Kurativ operation

Tumors beliggenhed og
resektionens omfang

12 fortil

nr.

nej

Palliativ operation
3 ve

Lang sutur i orale resektionsrand

(X)

Lang sutur i tumordrænerende kar

(X)

Tarmperforation suturmarkeret

(X)

Defekt i mesorektale fascie suturmarkeret

(X)

Synkron tumor registreret på andet skema

(X)

(X)

Operationsbeskrivelse vedlagt

(X)

Indvækst i naboorgan suturmarkeret

Patoanatomisk undersøgelse - udfyldes af patologiafdelingen. (Vejledning se bagsiden)
Makroskopisk beskrivelse
Patologinummer

Tarmpræparatets længde

Præparatfotos

ja

nej

Tumors største diameter (C)

Nedfrosset tumorvæv før fiksering (C)
Ligaturhøjde (C)
cm

ja

nej

Vurdering af mesorektale/-koliske fascie (C)

cm
mm
nr.

Vurdering af perineale del af APR-resektater (C) nr.

Kombineret makro- og mikroskopi
Afstand til peritoneale overflade (D)

mm

Afstand til nærmeste tarmresektionsrand

mm

Afstand til ikke-peritonealiserede res.flade (D)
Afstand fra udsiden af tunica muscularis (D)

mm
mm

Indvækst i andre organer

ja

nej

Gennemvækst til frit peritoneum

ja

nej

Perforation af tumor påvist

ja

nej

Samlet antal påviste lymfeknuder (I)

antal

Satellitter til stede (D)

ja

nej

Mikroskopisk beskrivelse
Histologisk type (WHO) (E)

nr.

Differentiering (F)

Heraf med makrometastase (>2 mm) (I)

antal

Perineural vækst profund for tunica. musc. (G) ja

nej

Heraf med mikrometastase (0.2 - 2 mm) (I)

antal

Tumor budding (H)

ja

nej

TNM - pT stadium (D, G, K)

Adenomrest i kontinuitet med tumor

ja

nej

Adenomer (inkl. serrat) udenfor tumor

Mismatch repair system (M)
Immunhistokemi MLH1

MSH2

antal

MSH6

PMS2

T

pN stadium (I, K)

N

pM stadium (I, J,K)

M

pV stadium (G, K)

V

Behandlingsfølger
Tumorregressionsgrad efter R-CT

Normal el. nedsat

Grad (TRG 1-5) (M)

Manglende

Ikke udført

Ikke udført
Kommentarer

_______________________________________________________________________________________________

Patologiafdeling

Dato

Patologens navn

