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Begrunnelse for og hensikt med studien 

 

Dette arbeidet er ledd i det kontinuerlige kvalitetssikringsprogram ved Enhet for patologi, 

Sørlandet sykehus HF, Kristiansand. Valg av tema har sin begrunnelse i at det fra kirurgisk hold 

har blitt hevdet at patologene ved vår avdeling finner for få lymfeknuter i resektater ved colorectal 

cancer (CRC) samt at antallet varierer fra patolog til patolog. For å undersøke om disse påstander 

medfører riktighet, har jeg gjennomført en studie der problemstillingen er belyst fra forskjellige 

sider. I innledningskapitlet gis en oversikt over den prognostiske betydning av 

lymfeknutemetastaser og antall påviste lymfeknuter basert på litteraturstudier. Deretter gis 

oversikt over en rekke faktorer som har betydning for antallet påviste lymfeknuter, hvor mange 

lymfeknuter som har blitt påvist i følge artikler fra de seneste ti år samt hvor mange lymfeknuter 

man skal eller bør finne i henhold til rapporterte prognostiske terskelverdier. Videre presenters 

svar på en spørreundersøkelse sendt til 7 norske patologiavdelinger med universitetstilknytning 

med henblikk på hvilke rutiner som anvendes ved makrobeskjæring av resektater samt 

innstøping og rapportering av lymfeknuter. I en liten pilotstudie undersøkes effekten av 

fikseringstid og bruk av lymfeknutevæske vedr. antall påviste lymfeknuter samt tid brukt til 

disse undersøkelser. Avslutningsvis presenteres en oversikt over antall påviste lymfeknuter ved 

vår avdeling i tidsrommet 1995-2006 med spesiell vektlegging av forskjeller mellom de enkelte 

patologer. På bakgrunn av de fremkomne data gis en anbefaling vedr. rutiner for fiksering og 

makrobeskjæring samt rapportering av lymfeknuter. 

 

 

Innledning 

 

Adenocarcinom i colon og rectum er blant de hyppigste kreftformer hos kvinner og menn på 

verdensbasis. I 2004 døde 1586 personer i Norge av denne sykdommen, mens det i 2005 ble 

oppdaget 3448 nye tilfeller (Cancer Registry of Norway 2007). Den kanskje viktigste prognostiske 

faktor ved denne type kreft er tumors stadium på diagnosetidspunktet. Således har det i mer enn 

70 år vært kjent at påvisning av lymfeknutemetastaser er assosiert med en signifikant dårligere 

prognose sammenliknet med svulster uten spredning (Gabriel et al.1935; Gilchrist & Vernon 

1947; Grinnell 1950a; Dunning et al.1951; Dukes & Bussey 1958; Newland et al.1981; Chapuis 

et al. 1985; Wong et al.2002; Swanson et al.2003; Chok & Law 2007). Det har også kunnet vises 

at prognosen er avhengig av antallet positive lymfeknuter, disses avstand fra primærtumor samt 

positive lymfeknuter nær reseksjonskanten i tarmkrøs, såkalte apikale lymfeknuter (Grinnell 

1950a; Dunning et al.1951; Spratt & Spjut 1967; Copeland et al.1968; Harvey & Auchincloss 

1968; Murray et al.1975; Morson & Dawson 1979; Talbot et al.1980; Phillips et al.1984; Jass et 

al.1986a; Wolmark et al.1986; Jass & Morson 1987; Jass et al.1987; Newland et al.1987; 

Malassagne et al.1993; Swanson et al.2003; Jestin et al.2005; Chen & Bilchik 2006). Påvisning 

av metastaser i retrograde lymfeknuter ved blokkering av lymfedrenasjen tilsier meget dårlig 

prognose (Grinnell 1966). Volumet av lymfeknutemetastasene har ikke uavhengig prognostisk 

betydning, det er antallet positive knuter som teller (Wong et al. 2002). Karinfiltrasjon i 

primærtumor er assossiert med økt risiko for lymfeknutemetastaser (Chok & Law 2007).  



 
Betydningen av mikrometastaser, submikrometastaser og isolerte tumorceller som eventuelt 

påvises ved spesialteknikker, er uviss (Haboubi et al.1992; Calaluce et al.1998; Saha et al.2000). 

Noen har funnet at slike metastaser gir dårligere prognose (Greenson et al.1994; Hayashi et 

al.1995; Liefers et al.1998; Isaka et al.1999; Belly et al.2001; Yasuda et al.2001; Rosenberg et 

al.2002;  Merrie et al.2003; Rosenberg et al.2004; Iddings et al.2006; Bilchik et al.2007), andre 

ikke (Cutait et al.1991; Jeffers et al.1994; Adell et al.1996; Öberg 1998; Nakanishi et al.1999; 

Tschmelitsch et al.2000; Choi et al.2002; Noura et al.2002; Fisher et al.2003; Law et al.2003). 

Likeledes er betydningen av isolerte tumorknuter i fettvevet uviss og det har vært lansert flere 

forslag til kriterier basert på knutenes størrelse og form (Jass & Morson 1987; Compton et 

al.2000; Quirke & Morris 2007). Undersøkelse av vaktpost-lymfeknuter (sentinel nodes/SLN) har 

ikke blitt innført som rutine ved CRC i Norge, men metoden har blitt evaluert i en rekke studier 

(Saha et al.2000; Tsioulias et.al.2000; Wiese et al.2000; Esser et al.2001; Paramo et al.2001; 

Wong et al.2001; Bendavid et al.2002; Bilchik et al.2003; Saha et al.2004; Wong et al.2004; 

Bembenek et al.2007; Bilchik et al.2007; Stojadinovic et al.2007). Wood et al. (2001) og Tsioulias 

et al. (2002) har vist at metoden også er anvendelig ved laparoskopisk colektomi. Ved SLN 

undersøkelser har fargestoffet dels blitt injisert in vivo, dels ex vivo med noen minutters massasje 

av vevet inntil fargestoffet har nådd SLN. SLN kan påvises i ca. 60-100% av tilfellene avhengig av 

anvendt metode. Gjennomsnittlig antall påviste SLN har i de fleste studiene vært 2-4. Imidlertid 

har mange funnet høy andel falske negative vaktpostlymfeknuter (3-60 %), dvs. negativ 

vaktpostlymfeknute med påviste metastaser i øvrige knuter (Cserni et al.1999; Joosten et 

al.1999; Wiese et al.2000; Feig et al.2001; Merrie et al.2001; Paramo et al.2002; Bertagnolli et 

al.2004; Broderick-Villa et al.2004; Saha et al.2004; Wong et al.2004; Bell et al.2005; Read et 

al.2005; Redston et al.2006; Bembenek et al.2007; Stojadinovic et al.2007). Ved de fleste SLN-

studier har lymfeknutene blitt skåret i flere plan og farget immunhistokjemisk. Stort sett har 

man ved metoden kunnet påvise flere lymfeknuter med mikrometastaser, submikrometastaser og 

isolerte tumorceller, dvs. funn som fortsatt er av uviss prognostisk betydning (Tsioulias et 

al.2000; Paramo et al.2001; Bendavid et al.2002; Bembenek et al.2007; Stojadinovic et al.2007), 

mens det ikke har kunnet påvises flere makrometastaser (> 2 mm). Det er dessuten velkjent at 

serieskjæring i flere plan av innstøpte lymfeknuter fører til at noen flere metastaser påvises og at 

enkelte svulster oppgraderes, men det er uvisst om denne gevinsten står i forhold til den økte 

arbeidsmengde (van Wyk et al.2000). 

       Grinnell (1950b) har i et meget grundig arbeide studert metastaseringsmønsteret i de 

forskjellige tarmavsnitt ved CRC. Han gir også en oversikt over det lymfatiske system i colon og 

rectum der det skjelnes mellom 4 lymfeknutenivåer: epicoliske, paracoliske, intermediære og 

hovedlymfeknuter (Fig.1). Vanligvis skjer metastasering fra et nivå til neste, men 

lymfeknutenivåer kan også ”hoppes over” (skip metastases). Sannsynligheten for dette varierer 

mellom de enkelte tarmavsnitt. Cserni et al.(2001) kunne vise at man ved å undersøke kun de 

mest tumornære lymfeknuter nesten alltid oppnådde korrekt lymfeknutestatus. 

       Prognosen ved CRC avhenger av immunologiske interaksjoner mellom tumor og vert 

(pasient). Dette forklarer at visse reaktive forandringer i lymfeknuter som drenerer fra 

primærtumor er assosiert med bedret prognose (Murray et al.1975; Pihl et al.1980; Brynes et 

al.1983).  

       



 
 

 Det har lenge vært kjent at prognosen ved CRC avhenger av antall lymfeknuter som blir påvist 

og vurdert. Opp til en terskelverdi bedres prognosen med økende antall lymfeknuter (Spratt & 

Spjut 1967; Caplin et al.1998; Prandi et al.2002; Wong et al.2002; Law et al.2003; Le Voyer et 

al.2003; Swanson et al.2003; Jestin et al.2005; Sarli et al.2005; Chen & Bilchik 2006). Cserni et 

al. (2002) fant imidlertid en lineær bedring i prognosen med økende antall lymfeknuter, i alle fall 

opp til 40 knuter, og mener at det ikke foreligger noen grenseverdi for hvor mange lymfeknuter 

som bør undersøkes. Det har også kunnet vises at prognosen bedres med økende antall negative 

lymfeknuter uavhengig av antallet positive (Tepper et al.2001; Joseph et al.2003; Johnson et 

al.2006; Morris et al.2007). Jo flere lymfeknuter som undersøkes mikroskopisk, desto større er 

sannsynligheten for å påvise metastaser som oftest forekommer i lymfeknuter som er mindre enn 

5 mm (Herrera-Ornelas et al.1987; Dworak 1989; Kotanagi et al.1993; Rodriguez-Bigas et 

al.1996; Mönig et al.1999; Newell et al.2001). Rodriguez-Bigas et al. (1996) viste at prognosen var 

lik for metastaser i lymfeknuter over og under 5 mm størrelse. Undersøkelse av få knuter kan 

således føre til at tumor gis for lavt stadium (understaging) og at pasienten ikke får nødvendig 

tilleggsbehandling og oppfølgning. Hvor mange lymfeknuter som må undersøkes for at pasienten 

sikkert skal erklæres fri for metastaser (Dukes stadium A og B), har vært gjenstand for stor 

debatt og mange forslag (se senere). Caplin et al. (1998) hevder at ”caution should be exercised in 

trying to define both a minimum number of lymph nodes to be examined and a maximum 

number of lymph nodes beyond which further examination is unlikely to alter tumor staging”. På 

den annen side må man i en travel rutine også si seg enig med Cianchi et al. (2002) i at ”the 

target of every pathologist should not be finding the maximum number of nodes in the specimen 

but, instead, examining a definite minimum of lymph nodes”. 

 

 

Faktorer med betydning for antall påviste lymfeknuter 

 

Størrelse på resektatet 

Det kan synes naturlig at lengre tarmresektater med mer vedhengende fettvev fra samme 

topografiske område bør inneholde flere lymfeknuter enn kortere resektater. Dette har blitt 

bekreftet i flere større arbeider (Görög et al.2003; Wright et al.2003). Imidlertid fant Brown et al. 

(2004) og Kim et al. (2007) ingen korrelasjon mellom lengden av resektatene og antall påviste 

lymfeknuter.  

 

Tumors lokalisasjon 

Antallet lymfeknuter er ikke jevnt fordelt på alle avsnitt av colon og rectum. I rectum er det for 

eksempel funnet flest i midtre tredel (Thorn et al.2004) eller proksimale 2/3del dorsalt (Topor et 

al.2003). Johnson et al. (2002), Prandi et al. (2002), Wright et al. (2003), Baxter et al. (2005) og 

Sarli et al. (2005) fant signifikant flere lymfeknuter i resektater fra høyre colon sammenliknet 

med venstre colon og rectum. Dette kan skyldes at disse resektatene er større og inneholder mer 

mesenterialt vev. Andre har imidlertid ikke kunnet finne forskjeller mellom de enkelte 

tarmavsnitt (Cianchi et al.2002; Morris et al.2007). 

 



 
 

 

Tumors type, grad, stadium og størrelse 

Sarli et al. (2005) fant signifikant flere lymfeknuter ved middels og lav differensieringsgrad i 

tumor enn ved høyt differensierte svulster samt ved mucinøs differensiering. Wright et al. (2003) 

og Morris et al. (2007) fant at antall lymfeknuter økte med tumors størrelse. En rekke arbeider 

har vist at det påvises flere lymfeknuter med økende tumorstadium fra T1 til T4 (Maurel et 

al.1998; Pocard et al.1998; Leibl et al.2003; Baxter et al.2005;Kim et al.2007; Morris et al.2007). 

Wong et al. (2002) kunne vise at man hos pasienter med lymfeknutemetastaser finner signifikant 

flere lymfeknuter enn hos de uten metastaser (25.1 vs 19.0). Dette kan nok også være uttrykk for 

at sannsynligheten for å påvise metastaser øker med økende antall lymfeknuter. Således kunne 

Morris et al. (2007) i et stort materiale på mer enn 7.000 resektater vise at man ved påvisning av 

1-3 lymfeknuter fant metastaser hos 20.5% mot 46.4% dersom mer enn 15 lymfeknuter ble 

undersøkt. 

 

Inflammasjon/reaktive forandringer 

Tumor forårsaker ofte en reaktiv follikulær hyperplasi eller sinushistiocytose i de drenerende 

lymfeknuter som derved tiltar i størrelse. Dette sees særlig ved høyere tumorstadium, lavere 

differensieringsgrad og større svulster og kan delvis forklare hvorfor disse parametre er assosiert 

med høyere antall påviste lymfeknuter. Leibl et al. (2003) fant i standardiserte preparater fra 

rectosigmoidområdet gjennomsnittlig 13 lymfeknuter under normale forhold uten tumor, 

divertikler eller betennelse. Ved divertikulose økte gjennomsnittet til 20.5 og ved betennelse til 

ca.30. Dette understreker at det ikke bare er forhold vedrørende tumor som er av betydning for 

hvor mange lymfeknuter som påvises.  

 

Kjønn, alder og vekt 

Sarli et al. (2005) fant ved svulster i stadium II signifikant flere lymfeknuter hos kvinner enn hos 

menn samt avtagende antall med økende alder. Også Maurel et al. (1998), Prandi et al. (2002), 

Wright et al. (2003) og Morris et al. (2007) fant flere lymfeknuter hos yngre personer enn hos 

eldre. Baxter et al. (2005) fant i sitt meget store materiale signifikant flere lymfeknuter hos 

pasienter under 50 år enn hos eldre, mens det kun var ubetydelig flere hos kvinner enn hos 

menn. Likeledes fant Maurel et al. (1998) og Morris et al. (2007) noe flere lymfeknuter hos 

kvinner enn menn, men forskjellen var ikke signifikant. Dog fant Morris et al. (2007) at andelen 

kvinner med 12 eller flere lymfeknuter var signifikant større enn hos menn. Görög et al. (2003) 

kunne ikke påvise kjønns-eller aldersforskjeller i 141 pasienter med cancer recti, men i 

resektater <16 cm ble det påvist signifikant færre lymfeknuter hos pasienter med BMI > 

25kg/m2. 

 

Individuelle forskjeller 

Det er alle patologers erfaring at det nødvendigvis må eksistere store individuelle forskjeller i 

antall lymfeknuter. Dette faktum gjenspeiles i den enorme spredning i antallet lymfeknuter i 

litteraturen, selv der hvor nøyaktige undersøkelsesmetoder har vært anvendt på samme 

tarmavsnitt (Dukes 1943; Herrera & Villareal 1992; Pocard et al.1998; Sarli et al.2005). Canessa 



 
et al. (2001) foretok en systematisk undersøkelse av mesorectum hos 20 avdøde personer for å 

påvise samtlige lymfeknuter ved vanlig disseksjonsteknikk på formalinfiksert vev.  

 

De fant gjennomsnittlig 8.4 lymfeknuter med en spredning på 2-19.  Dukes (1943) konstaterer at 

”there is an amazing variability in the number of lymphatic glands found during the dissection of 

operation specimens of rectal cancer. In some cases only one or two glands are to be found 

whereas in others it may be easy to dissect out more than fifty”.   

 

Type kirurgisk inngrep 

Etter introduksjonen av laparoskopiske reseksjoner har det blitt utført en lang rekke studier der 

denne teknikken har blitt sammenliknet med åpen laparotomi. Blant annet har man 

sammenliknet antall påviste lymfeknuter ved de to teknikker. Så å si alle studier har vist ingen 

eller ikke-signifikante forskjeller i antall påviste lymfeknuter  

(Franklin et al.1995; Kakisako et al.2000; Capussotti et al.2004; Leung et al.2004; COLOR Study 

Group 2005b).  

 

Antall kirurgiske inngrep/kirurgens interesse og kompetanse 

Man har kunnet vise at det ved avdelinger med høy operasjonsfrekvens påvises flere lymfeknuter 

enn ved avdelinger med færre reseksjoner (Miller et al.2004; COLOR Study Group 2005a). Disse 

avdelingene har også bedre langtidsoverlevelse (Smith et al.2003; Rabeneck et al.2004). Johnson 

et al. (2002) fant økende antall lymfeknuter med økende kirurgvolum, mens Schrag et al. (2003) 

fant at avdelingens volum betyr mer enn kirurgens. Wright et al. (2003) fant derimot avtagende 

antall lymfeknuter med økende operasjonsvolum, men det ble påvist flere lymfeknuter ved 

akademiske sykehus enn ikke-akademiske. I en stor metaanalyse som omfattet 42 kirurgiske 

prosedyrer, 13 kirurgiske spesialiteter og nesten 10 millioner pasienter, fant Chowdhury et al. 

(2007) at kirurgenes kompetanse og operasjonsvolum var vesentlig viktigere enn sykehusets 

operasjonsvolum mhp komplikasjoner og mortalitet. Ved å sammenlikne resektater fra kirurger 

med forskjellig kompetanse, har man kunnet vise at gastroenterologiske kirurger foretar 

reseksjoner som gir flere lymfeknuter enn de som er foretatt av andre kirurger (Reinbach et 

al.1994; Morris et al.2007). Det foreligger retningslinjer for hvordan colorectale reseksjoner skal 

utføres og hvordan lymfeknuter i preparatet skal merkes av kirurgen (Nelson et al.2001). 

 

Patologens interesse og kompetanse 

Man har kunnet vise at patologer med ”spesiell” kompetanse påviser flere lymfeknuter enn 

”andre” patologer (Thorn et al.2004; Morris et al.2007). I en svensk studie ble det påvist 

betydelige forskjeller i gjennomsnittlig antall lymfeknuter mellom forskjellige avdelinger der 

forskjeller i patologenes arbeid var mer sannsynlig enn i kirurgenes (Jestin et al.2005). Likeledes 

viste en britisk studie at det var store og signifikante forskjeller i antall påviste lymfeknuter 

mellom et stort referensehospital og flere mindre sykehus (Pheby et al.2004). Således utgjorde 

gruppene 1-9 lymfeknuter ca.14%, 10-19 lymfeknuter ca.44% og > 20 lymfeknuter ca.42% ved 

referensehospitalet, mens de tilsvarende andeler ved de øvrige sykehus var ca. 80%, 19% og 1%. 

Ved innføring av forbedrete rutiner har man kunnet øke gjennomsnittlig antall påviste 

lymfeknuter fra 8 til 18 (Smith et al.2003). Morris et al. (2007) fant i sitt materiale på mer enn 



 
7.000 resektater fra 1995-2003 et gjennomsnitt på 10 lymfeknuter. Imidlertid økte antallet fra 7 i 

1995 til 13 i 2003 hvilket høyst sannsynlig tilskrives forbedrete rutiner. Galvis et al. (2001) 

kunne vise at tekniske assistenter fant flere lymfeknuter enn assistentleger, mens Johnson et al.  

(2002) fant at spesialister i patologi påviste flere knuter enn assistentleger og teknikere uten at 

det var sammenheng med undersøkerens prøvevolum. Dette innebærer sannsynligvis at 

undersøkerens grundighet har større betydning enn dennes formelle utdanning. I en kanadisk 

spørreundersøkelse var kun en firedel av patologene kjent med at det var ønskelig med minimum 

12 lymfeknuter i et resektat (Wright et al.2004).  

 

Neoadjuvant behandling 

Etter preoperativ kjemo-og/eller stråleterapi ved cancer recti påvises færre lymfeknuter i 

resektatene (Marijnen et al.2001; Wichmann et al.2002) og lymfeknutene er mindre (Scott et 

al.2004). 

 

Fikseringstid 

Ved standard formalinfiksering er det velkjent at det er vanskeligere å se og palpere lymfeknuter 

ved kort fikseringstid enn i et godt fiksert preparat. Det er vist at man kan oppnå en betydelig 

økning i antallet påviste lymfeknuter ved et døgns ekstra fiksering i formalin (Poller 2000). Jass 

& Morson (1987) anbefaler at tarmen klippes opp antimesenterielt, spennes ut på korkplate og 

fikseres i 24 timer. Deretter skal nålene fjernes og preparatet fikseres i ytterligere 24 timer før 

beskjæring. 

 

Disseksjonsteknikk 

Ratto et al. (1999) har kunnet vise at man ved å dissekere løs fettvevet fra tarmen påviser flere 

lymfeknuter enn dersom fettvevet undersøkes ”en bloc”. Jass & Morson (1987) anbefaler at 

fettvevet skjæres i intervaller på kun 1 mm og at det anvendes kniv med langt, skarpt blad og 

tungt håndtak. Crucitti et al. (1992) fant gjennomsnittlig 11.3 lymfeknuter ved konvensjonell 

disseksjon, men kunne øke dette tallet til 41.1 ved utspenning av mesenteriet og systematisk 

undersøkelse. 

 

Lymfeknutevæske 

Koren et al. (1997) undersøkte effekten av lymfeknutevæske (65 deler 95 % etanol, 20 deler 

dietyleter, 10 deler 10 % formalin, 5 deler isedikk) i en prospektiv studie der 100 kasus med 

colorectal cancer ble fiksert over natten i 10 % formalin og så beskåret på vanlig måte med 

innstøping av alle lymfeknuter. I 30 kasus med enten færre enn 10 påviste lymfeknuter eller 3 

eller færre lymfeknuter med metastaser, ble fettvevet klippet løs fra tarmen og etterfiksert 6 timer 

i lymfeknutevæsken. Man kunne da i alle tilfeller finne ytterligere lymfeknuter (gjennomsnittlig 

8.6, spredning 2-25, størrelse 0.5-7 mm). Hos 18 av pasientene (60 %) førte dette til oppgradering 

av N-stadium. Newell et al. (2001) fant gjennomsnittlig 6.8 lymfeknuter ved vanlig 

formalinfiksering og 10.2 ved bruk av lymfeknutevæske (GEWF). I tillegg var størrelsen på 

lymfeknuter med og uten metastaser mindre ved bruk av GEWF og de fleste metastaser (60 %) 

var i knuter mindre enn 5 mm. Svec et al. (2006) sammenliknet antall lymfeknuter som ble 



 
påvist ved rutinemessig formalinfiksering og ved 24 timers fiksering i lymfeknutevæske etter 42-

72 timers forutgående formalinfiksering.  Det ble funnet signifikant flere lymfeknuter ved bruk av  

lymfeknutevæske (median 15 vs 6).  

 

I motsetning til fettoppløsningsteknikker (se under) er bruk av lymfeknutevæske ikke-toksisk, 

billig, enkel å håndtere og forsinker ikke besvarelsen nevneverdig (Newell et al.2001). 

 

Fettoppløsningsteknikker 

Oppløsning av fettvevet i alkohol og xylen (fat clearance) har vært anvendt for å påvise maksimalt 

antall lymfeknuter i colorectale resektater. Metoden kan kombineres med metylenblåfarging og 

gjennomlysningsteknikker. Lymfeknuter med størrelse ned til 1 mm kan påvises med metoden 

(Pickren 1975; Herrera & Villareal 1992). Det er enighet om at denne metoden er tidkrevende (1-

4 uker), kostbar og toksisk (xylen). En del av problemene kan unngås ved anvendelse av ikke-

toksisk cedertreolje i kun 5 dager (Pickren 1975). Erfaringene med metoden er imidlertid svært 

forskjellige. Haboubi et al. (1992) fant ca. 8 ganger så mange lymfeknuter etter fettoppløsning 

som ved vanlig fiksering (58 vs 7), Hida et al. (1994) nesten fire ganger så mange (75 vs 20), 

Cawthorn et al. (1986) (23 vs 13) og Scott & Grace (1989) (12 vs 6) ca. dobbelt så mange. Videre 

kunne Grinnell (1950a) påvise gjennomsnittlig ca.73 lymfeknuter i resektater fra colon og rectum 

(opp til 141 i colon transversum), Pickren (1975) gjennomsnittlig 39 lymfeknuter (spredning 8-

174),  Herrera & Villareal (1992) gjennomsnittlig 34 knuter i rectumresektater (spredning 0-88) 

og Hyder et al. (1990) gjennomsnittlig 27 lymfeknuter i colon og rektum (spredning 1-348). Dette 

er tall som langt overgår det man vanligvis finner ved tradisjonell formalinfiksering. Brown et al. 

(2004) og Kim et al. (2007) registrerte antallet lymfeknuter etter vanlig manuell disseksjon og 

etterfølgende modifisert fettoppløsning med innstøping av alt mesenterielt fettvev. Brown et al. 

(2004) fant gjennomsnittlig 20.9 lymfeknuter ved vanlig disseksjon og ytterligere 68.6 i 

gjennomsnitt ved mikroskopisk undersøkelse av fettvevet, mens de tilsvarende tall hos Kim et al. 

(2007) var 19.4 og 23.6. I begge arbeidene var mer enn 80 % av de lymfeknutene som ble påvist 

etter fettfjerning mindre enn 2 mm og således vanskelige å påvise ved vanlig disseksjon.  

Oppgradering fra N1 til N2 var vanlig i begge arbeidene, mens kun et tilfelle av totalt 36 med N0 

ble oppgradert til N1.  I kontrast til disse resultatene  kunne Jass et al. (1986b og 1987) og 

Cohen et al. (1994) ikke påvise flere lymfeknuter ved fettoppløsning dersom de formalinfikserte 

preparater undersøkes grundig.  

 

 

Hvor mange lymfeknuter finner man i resektater fra colon og rectum? 

 

Som det vil fremgå av ovenstående så er det en enorm spredning i antallet lymfeknuter som 

påvises i resektater ved CRC. Dette skyldes i hovedsak individuelle variasjoner, forskjeller i 

metodikk samt forskjeller i patologenes grundighet ved makrobeskjæringen. Enkelte ganger 

kommer lymfeknutene som ”erter ut av en sekk”, andre ganger er de totalt fraværende. Vi minnes 

Dukes’ sitat ovenfor som understreker dette forhold. 

     Tabell 1 viser en oppstilling av 60 artikler fra tidsrommet 1994-2006 der antall lymfeknuter i 

colon-og rectumresektater ved cancersykdom er angitt. I den langt største delen av dette 



 
materialet er det anvendt rutinemessig formalinfiksering og vanlig disseksjonsteknikk, men 

særlig de største arbeidene som er basert på databaser fra mange institusjoner kan sikkert 

inkludere resektater der det er anvendt spesialteknikker. Arbeidene stammer fra de fleste deler  

 

av verden, fra store og små institusjoner og antall rapporterte kasus (resektater) spenner fra 14 

til > 111.000. Totalt omfatter artiklene ca. 276.000 resektater og 2.500.000 lymfeknuter hvilket 

gir et gjennomsnitt på 9.2 lymfeknuter pr. resektat. Laveste rapporterte gjennomsnittsverdi er 

6.6 lymfeknuter pr. resektat, høyeste verdi 36. Det skal bemerkes at de 4 største arbeidene i 

tabellen (som alle hadde et snitt på 9 lymfeknuter) utgjør ca. 90% av det samlete antall 

resektater. Disse arbeidene vil nødvendigvis i betydelig grad bestemme gjennomsnittsverdien. 

Dersom disse 4 arbeidene tas ut, vil gjennomsnittet øke til 10.7 lymfeknuter pr. resektat. Tre av 

disse største materialene (Baxter et al.2005; Chen et al.2006; Johnson et al.2006) er basert på 

den samme databasen (Surveillance Epidemiology and End Results Cancer Registry – SEER) 

hvilket kan forklare det samme gjennomsnittstall for antallet påviste lymfeknuter. Imidlertid 

omfatter arbeidene forskjellige tidsepoker og svært varierende antall pasienter slik at materialene 

er forskjellige, men altså i betydelig grad overlappende. Swanson et al. (2003) anvendte National 

Cancer Data Base (NCDB) og fant altså også 9.0 lymfeknuter i snitt. Videre fant Morris et al. 

(2007) et gjennomsnitt på 10 lymfeknuter i sitt materiale på ca.7.000 resektater fra 1995-2003 

der man hos 41.7% påviste 12 eller flere lymfeknuter. 

     Basert på nyere indexert litteratur betyr dette at det i gjennomsnitt har blitt påvist ca. 10 

lymfeknuter pr. resektat på verdensbasis de seneste 13 år. Det er grunn til å anta at dette tallet 

er i den øvre del av skalaen siden et flertall av publikasjonene utgår fra større institusjoner med 

høy kompetanse. Videre er det sannsynlig at artikler som angir meget få lymfeknuter vil bli 

refusert under henvisning til mangelfull metodikk. 

     Mange patologer spør seg nok om det er grunn til å skamme seg dersom man har funnet 

meget få eller ingen lymfeknuter i et resektat. Med støtte i litteraturen er svaret definitivt ”nei”, 

men ved iherdig leting, god fiksering og evt. bruk av lymfeknutevæske eller fettfjerning kan nok 

denne andelen reduseres i betydelig grad. I et flertall av arbeidene i Tabell 1 der den individuelle 

spredning er angitt, er laveste enkeltobservasjon 0 (null) lymfeknuter. Videre foreligger en rekke 

arbeider der andelen resektater uten påviste lymfeknuter eksplisitt er angitt. Denne andelen 

utgjør i stigende rekkefølge: 4% (Wright et al.2003), 6.5% (Baxter et al.2005), 7% (Görög et 

al.2003), 7.5% (Chen & Bilchik 2006) og 7.6% (Maurel et al.1998).  

 

 

Hvor mange lymfeknuter skal eller bør man finne? 

 

Som nevnt er påvisning av lymfeknutemetastaser av største betydning for prognosen ved CRC og 

dessuten bestemmende for om pasienten skal ha adjuvant behandling eller ikke. I TNM-systemet 

graderes N-stadium etter antall positive lymfeknuter, mens dette ikke er tilfelle i det klassiske 

Dukes system. Det gjelder altså å undersøke det antall lymfeknuter som er nødvendig for å 

oppnå korrekt lymfeknutestatus. Dette kan vinkles fra to sider: Hvor mange lymfeknuter må 

undersøkes for å påvise at pasienten har metastaser? Hvor mange lymfeknuter må undersøkes 

for med sikkerhet å kunne si at pasienten ikke har metastaser? Som nevnt bedres prognosen 



 
med økende antall negative lymfeknuter og spørsmålet blir da hvilken eller hvilke grenseverdier 

som er av vesentlig prognostisk betydning. Dette er undersøkt i en rekke arbeider der det dels er 

anvendt empiri, dels matematiske sannsynlighetsberegninger etter forskjellige modeller. En rekke 

internasjonale konsensusrapporter har definert minimumstall for hvor mange lymfeknuter 

som er nødvendig for å oppnå korrekt lymfeknutestatus med en angitt grad av sannsynlighet. 

Det er viktig å være klar over at man hos den enkelte pasient ikke kan vite dette tallet fordi man 

ikke vet hvor mange lymfeknuter som totalt finnes i det angjeldende resektat. Grenseverdien på 

12 lymfeknuter som i dag anvendes av de fleste, er en vilkårlig (arbitrary) valgt verdi (Morris et 

al.2007) og regelen er at så mange lymfeknuter som mulig skal påvises og undersøkes (NHS 

Executive 2004). Nedenfor gis en oversikt over en del arbeider som angir minimumstall, cut-off 

verdier, platåer av kurver, prognostiske grupper etc. vedr. antall lymfeknuter som skal eller bør 

påvises. 

 

 
Hernanz et al. (1994) : Minimum 6 lymfeknuter for korrekt Dukes B staging. 
 
Cserni et al. (1999) : Minimum 6 lymfeknuter, helst >16. 
 
Caplin et al. (1998) : Cut-off ved Dukes B: 6/7 lymfeknuter. 
 
Law et al. (2003) : Cut-off: 6 lymfeknuter. 
 
Cianchi et al. (2002) : Cut-off ved Dukes B: 8/9 lymfeknuter. 
 
Maurel et al. (1998) : Min. 8 lymfeknuter for korrekt status. 
 
Prandi et al. (2002) : Cut-off: 8 lymfeknuter. Helst så mange som mulig. 
 
Pocard et al. (1998) : Cut-off ved Dukes A+B: 9/10 lymfeknuter. 
 
Swanson et al. (2003) : 3 prognostiske grupper : 1-7, 8-12, >13 lymfeknuter. 
 
Tepper et al. (2001) : 4 prognostiske grupper : 0-4, 5-8, 9-13, >14 lymfeknuter. 
 
Jestin et al. (2005) : Cut-off: 12 lymfeknuter. 
 
Fielding et al. (1991) : Minimum 12 lymfeknuter. 
 
Scott & Grace (1989) : 13 lymfeknuter for å angi Dukes C med 94% sannsynlighet. 
 
Johnson et al. (2006) : Cut-off: 13 lymfeknuter. 
 
Wong et al. (2002) : Cut-off: 14 lymfeknuter. 
 
Chen & Bilchik (2006) : Cut-off: 15 lymfeknuter. 
 
Goldstein et al. (1996) : Platå ved 17 lymfeknuter. 
 
Leibl et al. (2003) : Platå ved ca. 30 lymfeknuter (ca. 90% sannsynlighet for å påvise metastaser). 
 
Joseph et al. (2003) : Signifikant forskjell i 5-og 8-års overlevelse hos dem med >30 og <30   

                                 negative lymfekn. For med 85% sikkerhet å kunne fastslå negativ  

                                 lymfeknutestatus ved ca. coli kreves ca.43 lymfeknuter ved T1/T2 svulster,   

                                 ca. 40 ved T3 svulster og ca. 30 ved T4 svulster. 

 



 
Cserni et al. (2002) : Lineært bedret prognose med økende antall lymfeknuter, i alle fall opp til 
40. Ingen cut-off. 
 
Tekkis et al. (2006) : Ikke mulig å angi minimum antall lymfeknuter som må undersøkes. 
 
 

     Basert på disse tallene vil færre enn 6 lymfeknuter i de fleste tilfeller være utilstrekkelig for å 

angi lymfeknutestatus. Hos enkelte pasienter kan imidlertid antallet være tilstrekkelig, men vi 

vet ikke hvilke. Noen sikker øvre grenseverdi foreligger ikke. Dette betyr at man ved et rimelig 

tidsforbruk bør finne så mange lymfeknuter som mulig. Det kan imidlertid synes som om en 

aktuell prognostisk terskel ligger ved 12-14 lymfeknuter som således bør være et praktisk mål å 

strekke seg etter. Dette betyr ikke at man skal slappe av i søket etter flere lymfeknuter når dette 

tallet er oppnådd. Dette antallet samsvarer forøvrig godt med det som hevdes av Jass et al. 

(2007): ”There is no unacceptably low number of lymph nodes for an individual dissection, but 

the mean number of nodes in a series of dissections gives an indication of good practice and 

should approximately be between 12 and 15.  In the case of rectal cancer and the increasing use 

of neoadjuvant  (preoperative) radiotherapy, the mean number may be lower than 12 despite an 

intense search.” 

 

 

Praksis i Norge 

 

Et viktig ledd i denne studien var å få en oversikt over praksis i Norge vedrørende 

makrobeskjæring av tarmpreparater ved CRC, spesielt mht innhøsting, innstøping og 

rapportering av lymfeknuter. Det ble derfor i april 2007 sendt ut et spørreskjema til 7 norske 

patologiavdelinger med universitetstilknytning. I løpet av 1-2 måneder forelå svar fra alle. 

Spørsmål og svar fremgår av Tabell 2. Som man ser så er det lik eller tilnærmet lik praksis på 

visse områder, men forskjeller på andre. Alle avdelinger har standardprosedyrer for 

makrobeskjæring som må følges av alle leger. Ingen skjærer i fettvevet før fiksering. To avdelinger 

bruker nå lymfeknutevæske rutinemessig (UUS og Ahus), mens to andre bruker dette når det 

påvises få lymfeknuter etter formalinfiksering (SUS og STOL). Ingen anvender 

fettoppløsningsteknikker (fat clearance). Bare to avdelinger (RR-HF og UNN) angir at fettvevet av 

og til klippes løs fra tarmen før beskjæring. Kun HUS angir maksimal snittykkelse ved skjæring 

av fettvevet (4 mm). Bare ved STOL skjelnes mellom tumornære og tumorfjerne lymfeknuter 

mens 4 avdelinger registrerer relasjon til reseksjonsflaten i krøs/fettvev. Alle avdelinger legger 

flere lymfeknuter i samme kassett, men bare ved en avdeling (RR-HF) blir større knuter ikke delt. 

Det er varierende praksis om begge/alle deler i så fall innstøpes. Ved 2 avdelinger (RR-HF og 

Ahus) skjæres lymfeknutene i to plan (nivåer). Ingen bruker immunhistokjemi eller andre 

spesialfarger på lymfeknuter rutinemessig, men 4 avdelinger (Ahus, SUS, HUS og UNN) i 

spesielle tilfeller (CK-antistoffer). Ønsket minimumsantall lymfeknuter er ved UNN 10, ved alle 

andre avdelinger 12. Det er tydeligvis varierende praksis hvorvidt isolerte tumorknuter i fettvevet 

skal registreres som metastaser selv om flere gjør dette for knuter >3 mm. Kun ved SUS måles 

størrelsen på metastasene, mens det er varierende praksis mht registrering av 

kapselgjennomvekst. Alle avdelinger registrerer totalt antall påviste lymfeknuter og antall knuter 

med metastaser. Bare ved HUS og STOL registreres reaktive forandringer i lymfeknutene. Alle 



 
avdelinger registrerer mikrometastaser og submikrometastaser, enten som sådanne eller som 

metastaser (se Tabell 2). Vaktpostlymfeknute-diagnostikk anvendes ikke rutinemessig ved noen 

sykehus. Kun ved STOL angis ikke stadium i beskrivelse eller diagnose, alle andre oppgir både 

Dukes og TNM-stadium. 

 

 

Pilotstudie for vurdering av fikseringstid i formalin samt bruk av lymfeknutevæske med 

henblikk på antall påviste lymfeknuter 

 

Jeg har i løpet av 2007 anvendt et døgns etterfiksering i lymfeknutevæske i tilfeller der jeg 

primært (etter et døgn i formalin) har funnet meget få lymfeknuter. Dette har i de aller fleste 

tilfeller medført påvisning av ytterligere lymfeknuter, og enkelte ganger har antallet kunnet 

mangedobles. Jeg har imidlertid ikke ført statistikk over denne gevinsten. For nærmere å vurdere 

effekten av forlenget formalinfiksering og bruk av lymfeknutevæske, foretok jeg en liten 

prospektiv studie på 8 resektater med primært adenocarcinom i colon. Alle resektatene ble utført 

ved kirurgisk avdeling, Sørlandet sykehus HF, Kristiansand. Resektatene ble umiddelbart brakt 

til Enhet for patologi der jeg selv inspiserte disse for bl.a. å påse at all tarm var klippet opp og 

godt skyllet. Resektatet ble så lagt i rikelig 10 % formalin uten at det ble skåret i fettvevet eller 

tarmveggen. Neste dag, dvs. etter ca. 24 timer fiksering, ble preparatet beskåret av meg på 

samme måte som jeg pleier å gjøre i rutinediagnostikken. Spesielt prøvde jeg etter beste evne å 

bruke samme teknikk og tid ved innhøsting av lymfeknuter. For mitt vedkommende betyr dette 

at alt fettvev dissekeres fri fra tarmen og skjæres i ca. 4-5 millimeter intervaller før 

inspeksjon/palpasjon. Til forskjell fra rutinen ble fettvevet veid og hver lymfeknute lagt i egen 

kassett. Knuter over ca. 5 millimeter ble delt og begge/alle deler innstøpt. Tidsforbruk til 

undersøkelse av fettvevet og nedleggelse i kassetter ble registrert. Fettvevet ble så lagt i en egen 

bøtte med rikelig formalin til neste dag da det på ny ble undersøkt med henblikk på lymfeknuter. 

Disse ble nedlagt på samme måte og tidsforbruket registrert. Fettvevet ble så lagt i rikelig 

lymfeknutevæske (96 % etanol (65 %), eter (20 %), 40 % formalin (10 %), kons. eddiksyre (5 %)) 

til den påfølgende dag da det på ny ble undersøkt på samme måte. Fettvevet ble således 

undersøkt i alt 3 ganger: etter henholdsvis 1, 2 og 3 døgns fiksering. Det skal bemerkes at 

formalinfiksert fettvev har en sleip og ”klissete” konsistens som gjør palpasjonen vanskelig og 

”utrivelig”. Etter fiksering i lymfeknutevæske får vevet en behageligere og ”tørrere” konsistens 

som letter undersøkelsen. Lymfeknutene fremstår også med en gulhvit farge som er vesentlig 

lettere å se enn den grågule ved formalinfiksering. Dessuten synes jeg at konsistensen etter bruk 

av lymfeknutevæske blir noe fastere. 

       Ved mikroskoperingen av lymfeknutene ble alle metastaser registrert og knutenes største 

diameter målt. Resultatene av studien fremgår av Tabell 3. Gjennomsnittlig antall påviste 

lymfeknuter ved 1.undersøkelse var 11.4 (3-28), ved 2.undersøkelse 5.9 (2-11) og ved 

3.undersøkelse 6.0 (3-14). Man kunne i samtlige tilfeller påvise flere lymfeknuter ved 2. og 

3.undersøkelse. Som man ser hadde kun 3 av de 8 kasus >12 lymfeknuter ved 1.undersøkelse og 

4 etter 2.undersøkelse, mot hele 7 etter 3.undersøkelse (det siste kasus hadde da ”akseptable” 9 

lymfeknuter). Dette viser tydelig hvilken gevinst forlenget formalinfiksering og i sær bruk av 

lymfeknutevæske har med henblikk på å oppnå det i dag ønskete antall av 12 lymfeknuter. Disse 



 
funn er i samsvar med en rekke tidligere arbeider som nevnt ovenfor. I denne pilotstudien ble 

lymfeknutestatus ikke oppgradert i noen tilfeller etter 2. og 3.undersøkelse, verken etter TNM 

eller Dukes systemer. Hva angår størrelsen på lymfeknutene, så viste disse en tydelig tendens til 

å bli mindre for hver undersøkelse. Ved 1.undersøkelse var gjennomsnittlig størrelse 4.3 mm, ved 

2.undersøkelse 3.8 mm og ved 3.undersøkelse 2.5 mm. Dette bekrefter tidligere arbeider som har 

vist at man ved bruk av lymfeknutevæske kan påvise lymfeknuter som er så små at de er meget 

vanskelige å oppdage ved formalinfiksering. Også i denne pilotstudien fant jeg knuter ned til 0.5 

mm, den minste faktisk ved 1.disseksjon og således uten bruk av lymfeknutevæske. 

       Tidsforbruket ved 1.undersøkelse var naturlig nok størst siden denne prosedyren omfattet 

fripreparering av fettvevet fra tarmen samt gjennomskjæring av dette. Gjennomsnittlig 

tidsforbruk til 1.undersøkelse var 16 min. (10-23 min.), til 2.undersøkelse 9 min. (5-14 min.) og 

til 3.undersøkelse 9 min. (4-15 min.). Samlet tidsforbruk til alle 3 undersøkelsene var 

gjennomsnittlig 34 min. (19-49 min.). Når det gjelder sammenhengen mellom tidsforbruk og 

mengden fettvev i resektatet, ble dette undersøkt ved å sammenlikne de 4 resektatene med 

henholdsvis minst og mest fettvev (gjennomsnittlig 106 g vs. 248 g).  Det samlete tidsforbruk for 

resektatene med minst fettvev var gjennomsnittlig 32 min. for alle 3 undersøkelsene mot 36 min. 

for de med mest fettvev. Denne ubetydelige tidsforskjellen kan nok skyldes at ingen av de 8 

inkluderte kasus hadde spesielt mye fettvev.  

 

 

Påvisning av lymfeknuter i resektater med adenocarcinom i colon og rectum ved Enhet for 

patologi, Sørlandet sykehus HF, Kristiansand, i tidsperioden 1995-2006 

 

Hovedhensikten med denne studien var å finne ut om det var hold i påstanden om at vi ved 

Enhet for patologi/SSK generelt finner for få lymfeknuter i tarmresektater ved CRC og at det er 

betydelige forskjeller fra lege til lege. Dette ble undersøkt ved manuell gjennomgang av alle 

biopsibesvarelser i tidsrommet 01.01.1995 – 31.12.2006 (i alt 156.417 remisser) for å finne frem 

til samtlige tilfeller med colon- eller rectumreseksjon pga. primært adenocarcinom 

(konvensjonelt, mucinøst, signetringcelle). Residiver av adenocarcinom samt alle andre typer 

maligne og benigne svulster ble ikke tatt med. Vurderingene baserte seg utelukkende på 

angivelsene i biopsibesvarelsene og ingen snitt har blitt ettergransket.  

       Det ble notert hvilken lege som hadde utført makrobeskjæringen av preparatet med 

innhøsting av lymfeknuter og hvem som hadde foretatt mikrobeskrivelsen med formulering av 

den endelige diagnose. I praktisk talt alle tilfeller ble disse prosedyrene utført av den samme lege. 

I de få tilfeller der 2 leger var involvert i besvarelsen, ble den legen registrert som hadde utført 

makroarbeidet og således stått for innhøsting av lymfeknuter. Følgende data ble registrert i hvert 

kasus: pasientens kjønn og alder, diagnose (alltid adenocarcinom), tumors lokalisasjon, 

tarmlengde, antall påviste lymfeknuter og antall lymfeknuter med metastase. Basert på disse 

data ble følgende verdier beregnet: gjennomsnittlig antall lymfeknuter pr.resektat, 

gjennomsnittlig antall lymfeknuter per 10 cm tarmlengde, andel resektater med påviste 

metastaser, andel resektater med ≥ 12 lymfeknuter, andel resektater uten påviste lymfeknuter, 

og andel resektater uten angitt antall lymfeknuter. Usikkerhet vedr. antall lymfeknuter kan 

enten skyldes unnlatelse fra legen (for eksempel ”lymfeknutemetastaser ikke påvist” eller ”flere 



 
lymfeknuter viser metastase”) eller at antallet ikke var mulig å angi, for eksempel ved 

gjennominfiltrerte lymfeknutepaquets. Tumors lokalisasjon ble inndelt i høyre colon (coecum, 

ascendens, h. flexur), transversum, descendens (inkl. v. flexur), sigmoideum, 

rectosigmoidovergang og rectum. Ved høyresidige hemicolectomier ble legden av både ileum og 

colon registrert og ved beregning av antall lymfeknuter per 10 cm tarmlengde ble begge disse 

lengdene tatt med fordi lang tynntarm gir mulighet for å påvise lymfeknuter i tynntarmskrøset.  

Tumors grad og stadium ble ikke registrert pga. usikre og subjektive angivelser. Det var ikke 

mulig å registrere fikseringstiden siden dato for makrobeskjæringen ikke er angitt i remissene. I 

undersøkelsesperioden har det vært anvendt konvensjonell formalinfiksering og vanlig praksis 

har vært å beskjære preparatet dagen etter operasjonen, dvs. etter ca. 24 t fiksering.  Store 

preparater som har virket dårlig fiksert, har ofte blitt fiksert lengre, likeså resektater som er 

utført på fredager eller som er innsendt fiksert fra andre sykehus i fylket. To av våre leger har i 

den senere tid anvendt lymfeknutevæske i tilfeller der det ble funnet få lymfeknuter etter 

formalinfiksering.  Antallet svulster er noe høyere enn antall resektater fordi enkelte resektater 

inneholdt flere primærsvulster. Multiple primærsvulster i samme topografiske tarmsegment ble 

kun registrert som en tumor, mens svulster i forskjellige avsnitt ble registrert separat, for 

eksempel tumor i ascendens og transversum. 

       De viktigste resultater fremgår av Tabell 4 som er ordnet etter antall påviste lymfeknuter per 

resektat. I undersøkelsesperioden 1995-2006 er det ved vår avdeling besvart 1.050 

tarmresektater som er beskåret av 14 forskjellige leger. Resektatene stammet fra 536 kvinner 

(51.0 %) med gjennomsnittsalder 71.8 år (33-98 år) og 514 menn (49.0 %) med 

gjennomsnittsalder 71.1 år (35-94 år). Den topografiske fordeling av svulstene var som følger: 

høyre colon 37.2 %, transversum 7.2 %, descendens 6.9 %, sigmoideum 20.1 %, rectosigmoid 

overgang 4.2 % og rectum 24.5 %. Som forventet var det en betydelig overvekt av menn med 

tumor i rectum (63.5 % menn, 36.5 % kvinner) hvilket betyr en overvekt av kvinner med tumor i 

de øvrige colonavsnitt (55.8 % kvinner, 44.2 % menn).  

        Som det fremgår av Tabell 4, er det gjennomsnittlige antall lymfeknuter per resektat 8.1 

(spredning 0-43) hvilket er noe lavere enn det som er rapportert i internasjonal litteratur i den 

samme tidsperiode (9-10 lymfeknuter; kfr. Tabell 1). Seks av legene (1-6) har imidlertid funnet 

9.1-12.3 lymfeknuter per resektat hvilket må sies å være helt akseptabelt. De øvrige har derimot 

funnet færre lymfeknuter med verdier helt ned til 2 knuter per resektat hvilket er uakseptabelt 

lavt. Antall lymfeknuter per 10 cm tarmlengde følger stort sett antallet per resektat, men ikke 

helt og holdent. Begrunnelsen for å finne flest mulig lymfeknuter, er i første rekke for å øke 

sannsynligheten for å påvise eventuelle metastaser. Litteraturen har som nevnt vist at andelen 

resektater med metastaser øker med antallet påviste lymfeknuter. Denne trenden er også tydelig 

i vårt materiale der andelen resektater med metastaser varierer fra 60% ved 12.3 lymfeknuter per 

resektat til 22% ved 2.1 lymfeknuter per resektat. Imidlertid er det ingen lineær sammenheng 

mellom disse to parametre. Således fant lege nr.3 10.7 lymfeknuter i snitt og metastaser hos 

39.6% mens lege nr.11 fant kun 4.4 lymfeknuter, men metastaser hos 38.5%. Enkelte leger 

hadde enda mer avvikende tall, men her var antallet resektater ganske lavt slik at 

skjevfordelingen kan skyldes tilfeldigheter. Hos 2 leger var andelen resektater med  ≥ 12 

lymfeknuter mer  enn 40 % hvilket er et akseptabelt tall (Morris et al. 2007), mens flere leger 

aldri påviste 12 knuter i noe resektat, hvilket selvsagt er uakseptabelt. I følge litteraturen vil man 



 
forvente å ikke påvise lymfeknuter i ca. 4-8 % av resektatene og vår gjennomsnittsverdi på 3.9 % 

er derfor akseptabel. Det må nesten sies å være oppsiktsvekkende at 7 av våre leger alltid eller 

nesten alltid kunne finne lymfeknuter. To leger fant derimot ingen lymfeknuter i mer enn 10 % 

av resektatene hvilket er en uakseptabelt høy andel. Lege 14 i Tabell 4 utmerker seg ved å ikke 

ha angitt antall lymfeknuter i hele 87.8 % av resektatene. Denne praksis foregikk over lengre tid  

 

og ble verken påpekt av kolleger i avdelingen eller av rekvirenter/behandlende leger. Dette 

understreker behovet for intern kvalitetskontroll og løpende dialog mellom patolog og klinikere. 

       Hva angår de fremsatte påstander om at legene ved vår avdeling generelt finner for få 

lymfeknuter og at det er betydelige forskjeller fra lege til lege, så er disse blitt bekreftet ved 

gjennomgangen av alle biopsibesvarelsene i 12-årsperioden 1995-2006. Gjennomsnittet på 8.1 

lymfeknuter per resektat er således noe lavere enn den estimerte middelverdi på ca.10 

lymfeknuter (Tabell 1) og kun i 22.6 % av resektatene ble det ønskete minimum på 12 

lymfeknuter oppnådd. Det mest markante funn i denne del av studien er allikevel den meget 

store spredning i antallet påviste lymfeknuter fra lege til lege (12.3-2.1) som ikke kan forklares på 

noen annen måte enn forskjeller i legenes flid og dyktighet på makrobordet. Det skal dog ikke 

stikkes under en stol at de legene som kom dårligst ut i denne undersøkelsen representerer den 

”eldre garde” patologer som fikk sin opplæring i patologi i en tid da det var lite fokus på optimal 

lymfeknuteinnhøsting. Ofte var det slik at man registrerte de lymfeknuter man ”tilfeldig” kom 

over ved gjennomskjæring av preparatet og så tok snitt fra noen av disse, men ikke nødvendigvis 

alle (gammel (u)vane er vond å vende!). Yngre patologer har i langt større grad blitt opplært til å 

finne så mange lymfeknuter som mulig og støpe inn alle.          

 

 

Diskusjon 

 

Ved studier av denne art er det viktig å definere hva som skal regnes som lymfeknute og hva som 

er en metastase. En typisk lymfeknute med hilus og sinussystem representerer ikke noe 

problem, men særlig ved bruk av lymfeknutevæske påvises ofte små lymfoide aggregater med 

eller uten kimsenter. Jeg mener å ha sett metastaser til slike aggregater og litteraturen angir jo at 

man finner lymfeknuter med størrelse ned til 0.5 mm hvilket jeg også fant i min pilotstudie. Jeg 

mener derfor at det må være riktig å regne slike lymfoide foci som lymfeknuter. Det er en grei 

regel at isolerte tumorknuter på mer enn 3 mm skal registreres som lymfeknutemetastase. 

Denne regelen følges ved de fleste forespurte patologiavdelinger i Norge. Imidlertid er dette slett 

ikke uproblematisk. Når man aksepterer at en lymfeknute kan være ned til 0.5 mm i størrelse, 

hvorfor må da en isolert tumorknute være ≥ 3mm for å regnes som lymfeknutemetastase? 

Avstanden fra primærtumor for disse isolerte tumorknuter må også være av betydning, men de 

færreste innstøper i dag tumornære og tumorfjerne lymfeknuter separat og lokalisasjonen blir 

derfor oftest uviss. Videre er det lettere å akseptere en avrundet tumorknute som 

lymfeknutemetastase enn et uregelmessig begrenset tumorinfiltrat, men her vil det nødvendigvis 

være flytende overganger med grunnlag for skjønn og synsing.  

       Det er vanlig praksis i Norge at alt tumorvev som påvises i lymfeknuter ved lysmikroskopi og 

rutinefarging blir registrert som metastase. Spesialfarger og immunhistokjemi brukes kun for å 



 
klassifisere celler/vev av uviss natur. Tumorvev som ikke sees lysmikroskopisk, men kun påvises 

ved spesialteknikker, skal ikke registreres som metastase. Det skjelnes heller ikke mellom mikro- 

og submikrometastaser som ved mammacancer og det er heller ikke obligatorisk å registrere 

kapselgjennomvekst eller utbredelsen av denne. Verken nasjonalt eller internasjonalt er det 

vanlig å registrere lymfeknutenes topografiske lokalisasjon, men de fleste forespurte avdelinger 

registrerer knuter med nær relasjon til reseksjonsflaten i krøs eller fettvev. Det er vanlig praksis i  

Norge at det legges flere lymfeknuter i samme kassett (opptil 5-7) og at større knuter (>4-10 mm) 

deles. Det er varierende praksis hvorvidt begge/alle deler i så fall innstøpes. Etter mitt skjønn 

bør det aldri legges flere enn 3 udelte lymfeknuter i hver kassett. Disse må være av tilnærmet lik 

størrelse. Man må anta at sannsynligheten for å påvise metastaser øker med økende areal/volum 

som blir undersøkt. Dersom vi antar at en lymfeknute har form som en kule, ønsker vi derfor 

snitt gjennom ekvatorialplanet og ikke en snei av polkalotten. Det sier seg selv at ved sterkt 

varierende størrelse på knutene vil det være vanskelig å treffe ekvatorialplanet i alle. Knuter over 

5-6 mm bør deles. De delte knutene skal legges i egen kassett og aldri sammen med udelte eller 

andre delte lymfeknuter. I så fall kan det bli umulig å angi antall positive knuter. I tråd med 

praksis ved de fleste forespurte avdelinger mener jeg at skjæring i flere plan ikke er nødvendig 

rutinemessig, men dypere plan kan selvsagt være aktuelt for eksempel ved forandringer som er 

suspekte på nærliggende tumorvev. Dersom det i fremtiden vil bli nødvendig å registrere mikro-

og submikrometastaser for prognostisk stadieinndeling eller mhp tilleggsbehandling, vil skjæring 

av blokkene i flere plan (nivåer) være nødvendig for å øke sannsynligheten for å påvise disse små 

metastasene (Bilchik et al.2007). Vanlige reaktive forandringer behøver ikke å registreres siden 

disse ikke har terapeutiske konsekvenser. Den endelige diagnosen må alltid inneholde alle data 

som er nødvendige for klassifisering av tumor etter TNM og Dukes system og det er ønskelig at 

disse klassifiseringene også eksplisitt angis.  

       Som vi har sett så er det en rekke faktorer som er av betydning for antall påviste 

lymfeknuter i et tarmresektat. Imidlertid er det kun 3 av disse som er av fundamental betydning, 

nemlig individuell variasjon, fikseringsmetode samt undersøkerens kompetanse og grundighet. 

Den individuelle variasjon er det lite å gjøre med, men den må kjennes og aksepteres av patologer 

og klinikere. Den innebærer at det i enkelte tilfeller vil finnes resektater med få eller ingen 

lymfeknuter uten at dette nødvendigvis skyldes dårlig håndverk. På den annen side er det 

åpenbart at denne andelen kan reduseres betydelig ved forbedrete rutiner. Forlenget fiksering i 

formalin og anvendelse av lymfeknutevæske har i en rekke arbeider samt i min pilotstudie vist å 

kunne øke antallet påviste lymfeknuter i betydelig grad. Hvorvidt man primært fikserer i 

lymfeknutevæske eller først i formalin, blir en smaksak som må utprøves ved den enkelte 

avdeling. Ved Akershus Universitetssykehus klipper kirurgene opp tarmen og hele preparatet 

spennes opp på korkplate og legges opp-ned i GEWF-løsning. Etter et døgn tas nålene ut på 

patologen og preparatet snus for ytterligere et døgns GEWF-fiksering før beskjæring. Denne 

fikseringsmetoden har redusert tidsforbruket til lymfeknuteinnhøsting betydelig og den gir like 

god snittkvalitet som formalinfiksering og tillater alle spesialfarger inklusive immunhistokjemi 

(Solveig Norheim Andersen, personlig meddelelse). Videre må alt fettvev skjæres i tette intervaller 

(2-5 mm) og inspiseres og palperes grundig. Det er opp til den enkelte hvorvidt fettvevet 

dissekeres fri fra tarmen eller ikke. Ved fridisseksjon lettes etter mitt skjønn skjæring og 

inspeksjon/palpasjon, men man mister den topografiske oversikt. Spesielle forhold gjelder for 



 
cancer recti der man skal måle avstanden fra lymfeknutemetastasene til den mesorectale fascie. 

Her anvendes forskjellige teknikker, men man kan ikke fridissekere fettvevet rundt tumor da 

relasjonen til fascien lett går tapt. Adekvat undersøkelse av fettvevet for innhøsting av 

lymfeknuter er en tidkrevende prosedyre som man dessverre ikke kommer utenom. Jeg vil anslå 

gjennomsnittlig tidsbruk til dette arbeidet til ca. 15-25 minutter, selvsagt avhengig av mengden 

fettvev og om undersøkelsen skjer i en eller flere seanser. 

 

 

Konklusjoner og anbefalinger 

 

På bakgrunn av denne studien gis følgende anbefalinger når det gjelder innhøsting og 

rapportering av lymfeknuter ved CRC: 

 

1. Ved begrenset bruk av tid og ressurser skal man finne og undersøke så mange 

lymfeknuter som mulig. Man skal ikke stoppe søket når man har funnet for eksempel 12 

knuter. I en liten andel av resektatene (sannsynligvis < 4 %) vil man finne få eller ingen 

lymfeknuter. Gjennomsnittlig antall lymfeknuter per resektat bør i et større materiale 

være på minst 12 knuter. 

    

     2.    En forutsetning for å finne et tilstrekkelig antall lymfeknuter er god fiksering av   

            preparatet. Et døgns fiksering i 10 % formalin er utilstrekkelig. Det anbefales   

            rutinemessig bruk av lymfeknutevæske (for eksempel GEWF) enten alene eller   

            kombinert med formalin. 

 

3. Det er ikke obligatorisk å angi topografisk lokalisasjon av lymfeknutene, men 

lymfeknuter nær reseksjonskant i krøs eller fettvev bør innstøpes separat slik at evt. 

metastaser i disse kan angis eksplisitt. 

 

4. Det legges max. 3 lymfeknuter av tilnærmet lik størrelse i hver kassett. Knuter over ca. 5 

mm deles og begge/alle deler innstøpes. Delte knuter legges i egen kassett. Kun ett plan   

       (nivå) av lymfeknutene mikroskoperes rutinemessig. 

        

5. Alt tumorvev/celler som påvises ved rutinefarging i lysmikroskop registreres som 

metastase. Det skjelnes ikke mellom makrometastaser og mikro/submikrometastaser. 

Tumorvev som kun påvises med spesialteknikker regnes ikke som metastaser. 

Registrering av størrelse på metastasene og kapsel-gjennomvekst er ikke obligatorisk. 

 

       6.  Isolerte tumorknuter ≥ 3 mm registreres som metastase. Man bør vurdere om ikke også         

            tumorknuter  < 3 mm skal registreres som metastase. 

 

       7.  Stadieangivelse etter TNM og Dukes systemer bør angis i diagnosen. Et absolutt   

            minimumskrav er at besvarelsen inneholder alle data som er nødvendige for slik   

            stadieinndeling. 



 
 

 

Ved Enhet for patologi/SSK har det i tidsrommet 1995-2006 blitt påvist noe for lavt antall 

lymfeknuter per resektat samt for lav andel resektater med ≥ 12 lymfeknuter. Det er påvist 

uakseptabelt store forskjeller i rapporteringen av lymfeknuter fra lege til lege. Således har enkelte 

leger påvist et akseptabelt antall lymfeknuter, mens majoriteten har funnet for få.  

Forbedrete rutiner vil ventelig rette opp dette i betydelig grad selv om man fortsatt nok må 

akseptere en viss variasjon mellom legene. Kontinuerlig evaluering av egen praksis er en 

forutsetning for å påse at eget arbeid faller innenfor definerte kvalitetskrav. 

 

 

Takksigelser 

 

Denne studien har i det alt vesentligste blitt utført i løpet av min overlegepermisjon i tidsrommet 

01.09 – 31.12.2007. Jeg vil takke min arbeidsgiver, Sørlandet sykehus HF, for å ha innvilget 

denne permisjonen som har gjort dette arbeidet mulig. Ved Enhet for patologi/SSK vil jeg rette en 

stor takk til Hilde Oline Strøm for all hjelp med gjennomgang av biopsiarkivet samt for 

produksjon av tabeller og redigering av manuskriptet. Også Karin Elisabeth Olsen takkes for 

hjelp til skriving av tabeller. Bioingeniørene ved histologisk laboratorium skylder jeg stor takk for 

hjelp i forbindelse med pilotstudien som medførte betydelig ekstraarbeid utover rutinen. Min 

kollega, avdelingsoverlege Solveig Norheim Andersen ved Patologisk anatomisk avdeling, 

Akershus Universitetssykehus, takkes for verdifulle diskusjoner vedr. fikseringsrutiner for 

tarmresektater.  Likeså takkes alle kolleger som har tatt seg tid til å fylle ut spørreskjemaet ang. 

makrobeskjæring og rapportering av tarmresektater. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
Referenser 
 
Adell G et al. (1996) Occurrence and prognostic importance of micrometastases in regional lymph nodes in Dukes’ B 
colorectal carcinoma: an immunohistochemical study. Eur J Surg 162: 637-642. 
 
Andreola S et al. (1996) Manual dissection of adenocarcinoma of the lower third of the rectum specimens for detection 
of lymph node metastases smaller than 5 millimeter. Cancer 77: 607-612. 
 
Ballantyne GH (1995) Laparoscopic-assisted colorectal surgery: review of results in 752 patients. Gastroenterologist 3: 
75-89. 
 
Barlehner E et al. (2004) Laparoscopic surgery for colon and rectal cancer. Surg Technol Int 13: 93-99. 
 
Baxter NN et al. (2005) Lymph node evaluation in colorectal cancer patients: a population-based study. J Natl Cancer 
Inst 97: 219-225. 
 
Bell SW et al. (2005) Ex vivo sentinel lymph node mapping in colorectal cancer. Dis Colon Rectum 48: 74-79. 
 
Belly RT et al. (2001) Detection of mutated K12-ras in histologically negative lymph nodes as an indicator of poor 
prognosis in stage II colorectal cancer. Clin Colorectal Cancer 1: 110-116. 
 
Bembenek AE et al. (2007) Sentinel lymph node biopsy in colon cancer. A prospective multicenter trial. Ann Surg 
245: 858-863. 
 
Bendavid Y et al. (2002) Phase I study on sentinel lymph node mapping in colon cancer: a preliminary report. J Surg 
Oncol 79: 81-85. 
 
Berberoglu U (2004) Prognostic significance of total lymph node number in patients with T1-4N0M0 colorectal 
cancer. Hepatogastroenterology 51: 1689-1693. 
 
Bertagnolli M et al. (2004) Sentinel node staging of resectable colon cancer. Results of a multicenter study. Ann Surg 
240: 624-630. 
 
Bilchik AJ et al. (2003) Effect of lymphatic mapping on the new tumor-node-metastasis classification for colorectal 
cancer. J Clin Oncol 21: 668-672. 
 
Bilchik AJ et al. (2006) Prospective multicenter trial of staging adequacy in colon cancer: preliminary results. Arch 
Surg 141: 527-534. 
 
Bilchik AJ et al. (2007) Prognostic impact of micrometastases in colon cancer. Interim results of a prospective 
multicenter trial. Ann Surg 246: 568-577. 
 
Blenkinsopp WK et al. (1981) Histopathology reporting in large bowel cancer. J Clin Pathol 34: 509-513. 
 
Broderick-Villa G et al. (2004) Ex vivo lymphatic mapping: a technique to improve pathologic staging in colorectal 
cancer. Am Surg 70: 937-941. 
 
Brown HG et al. (2004) Efficacy of manual dissection of lymph nodes in colon cancer resections. Modern Pathology 
17: 402-406. 
 
Brynes RK et al. (1983) Immunomorphologic changes in regional lymph nodes associated with cancer. Arch Pathol 
Lab Med 107: 217-221. 
 
Calaluce R et al. (1998) Micrometastasis in colorectal carcinoma: a review. J Surg Oncol 67: 194-202. 
 
Cancer Registry of Norway (2007). Cancer in Norway 2005. Bray F (ed.). Kreftregistret 2007. 



 
 
Canessa CE et al. (2001) Anatomic study of the lymph nodes of the mesorectum. Dis Colon Rectum 44: 1333-1336. 
 
Caplin S et al. (1998) For patients with Dukes’ B (TNM stage II) colorectal carcinoma, examination of six or fewer 
lymph nodes is related to poor prognosis. Cancer 83: 666-672. 
 
Capussotti L et al. (2004) Laparoscopy as a prognostic factor in curative resection for node positive colorectal cancer: 
results for a single-institution nonrandomized prospective trial. Surg Endosc 18: 1130-1135. 
 
Cawthorn SJ et al. (1986) Clearance technique for the detection of lymph nodes in colorectal cancer. Br J Surg 73: 58-
60. 
 
Chapuis PH et al. (1985) A multivariate analysis of clinical and pathological variables in prognosis after resection of 
large bowel cancer. Br J Surg 72: 698-702. 
 
Chen SL & Bilchik AJ (2006) More extensive nodal dissection improves survival for stages I to III of colon cancer. A 
population-based study. Ann Surg 244: 602-610. 
 
Choi H-J et al. (2002) Incidence and prognostic implications of isolated tumor cells in lymph nodes from patients with 
Dukes B colorectal carcinoma. Dis Colon Rectum 45: 750-756. 
 
Chok KSH &Law WL (2007) Prognostic factors affecting survival and recurrence of patients with pT1 and pT2 
colorectal cancer. World J Surg 31: 1485-1490. 
 
Chowdhury MM et al. (2007) A systematic review of the impact of volume of surgery and specialization on patient 
outcome. Br J Surg 94: 145-161. 
 
Cianchi F et al. (2002) Lymph node recovery from colorectal tumor specimens: recommendation for a minimum 
number of lymph nodes to be examined. World J Surg 26: 384-389. 
 
Cohen SM et al. (1994) Effect of xylene clearance of mesenteric fat on harvest of lymph nodes after colonic resection. 
Eur J Surg 160: 693-697. 
 
COLOR Study Group (2005a) Impact of hospital case volume on short-term outcome after laparoscopic operation for 
colonic cancer. Surg Endosc 19: 687-692. 
 
COLOR Study Group (2005b) Laparoscopic surgery versus open surgery for colon cancer: short-term outcomes of a 
randomised trial. Lancet Oncol 6: 477-484. 
 
Compton CC et al. (2000) Prognostic factors in colorectal cancer. College of American Pathologists Consensus 
Statement 1999. Arch Pathol Lab Med 124: 979-994. 
 
Copeland EM et al. (1968) Prognostic factors in carcinoma of the colon and rectum. Am J Surg 116: 875-881. 
 
Croce E et al. (2000) Laparoscopic colectomy: indications, standardized technique and results after 6 years experience. 
Hepatogastroenterology 47: 683-691. 
 
Crucitti F et al. (1992) Accurate specimen preparation and examination is mandatory to detect lymph nodes and avoid 
understaging in colorectal cancer. J Surg Oncol 51: 153-158. 
 
Cserni G et al. (1999) Nodal staging of colorectal carcinomas from quantitative and qualitative aspects. Can lymphatic 
mapping help staging? Path Oncol Res 5: 291-296. 
 
Cserni G et al. (2001) Distance of lymph nodes from the tumor: an important feature in colorectal cancer specimens. 
Arch Pathol Lab Med 125: 246-249. 
 
Cserni G et al. (2002) Is there a minimum number of lymph nodes that should be histologically assessed for a reliable 
nodal staging of T3N0M0 colorectal carcinomas? J Surg Oncol 81: 63-69. 
 
Cutait R et al. (1991) Restaging of colorectal cancer based on the identification of lymph node micrometastases 
through immunoperoxidase staining of CEA and cytokeratins. Dis Colon Rectum 34: 917-920. 
 
D’Annibale A et al. (2004) Robotic and laparoscopic surgery for treatment of colorectal diseases. Dis Colon Rectum 
47: 2162-2168. 
 



 
Delgado S et al. (2004) Laparoscopic-assisted approach in rectal cancer patients: lessons learned from >200 patients. 
Surg Endosc 18: 1457-1462. 
 
Dukes CE (1943) The surgical pathology of rectal cancer. Proc Royal Soc Med 37: 1-14. 
 
Dukes CE & Bussey HJR (1958) The spread of rectal cancer and its effect on prognosis. Br J Cancer 12: 309-320. 
 
Dunning EJ et al. (1951) Carcinoma of the rectum. A study of factors influencing survival following combined 
abdominoperineal resection of the rectum. Ann Surg 233: 166-173. 
 
Dworak O (1989) Number and size of lymph nodes and node metastases in rectal carcinoma. Surg Endosc 3: 96-99. 
 
NHS Executive (2004) Guidance on commissioning cancer services: Improving outcomes in colorectal cancer: The 
manual update. Leeds, United Kingdom, Department of Health. 
 
Esser S et al. (2001) The role of sentinel lymph node mapping in staging of colon and rectal cancer. Dis Colon Rectum 
44: 850-856. 
 
Feig BW et al. (2001) A caution regarding lymphatic mapping in patients with colon cancer. Am J Surg 182: 707-712. 
 
Feingold DL et al. (2004) Safety and reliability of tattooing colorectal neoplasms prior to laparoscopic resection. J 
Gastrointest Surg 8: 543-546. 
 
Fielding LP et al. (1991) Working Party Report to The World Congresses of Gastroenterology, Sydney 1990. 
Clinicopathological staging for colorectal cancer: an international documentation system (IDS) and an international 
comprehensive anatomical terminology (ICAT). J Gastroenterol Hepatol 6: 325-344. 
 
Fisher ER et al. (2003) Lack of influence of cytokeratin-positive mini micrometastases in “negative node” patients 
with colorectal cancer: findings from the National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project Protocols R-01 and C-
01. Dis Colon Rectum 46: 1021-1026. 
 
Franklin ME et al. (1995) Prospective evaluation of laparoscopic colon resection versus open colon resection for 
adenocarcinoma. Surg Endosc 9: 811-816. 
 
Franklin ME et al. (2004) Laparoscopic right hemicolectomy for cancer: 11-year experience. Rev Gastroenterol Mex 
69 (Suppl 1): 65-72. 
 
Fujii S et al. (2004) Lifting of the colon for laparoscopic-assisted colectomy for colon and rectal cancer. JSLS 8: 352-
355. 
 
Gabriel WB et al. (1935) Lymphatic spread in cancer of the rectum. Br J Surg 23: 395-413.  
 
Galvis CO et al. (2001) Pathologists’ assistants practice: a measurement of performance. Am J Clin Pathol 116: 816-
822. 
 
Gilchrist RK & Vernon CD (1947) A consideration of pathological factors influencing five year survival in radical 
resection of the large bowel and rectum for carcinoma. Ann Surg 126: 421-428. 
 
Goldstein NS et al. (1996) Lymph node recovery from colorectal resection specimens removed for adenocarcinoma. 
Trends over time and a recommendation for a minimum number of lymph nodes to be recovered. Am J Clin Pathol 
106: 209-216. 
 
Goldstein NS (2002) Lymph node recoveries from 2427 pT3 colorectal resection specimens spanning 45 years: 
recommendations for a minimum number of recovered lymph nodes based on predictive probabilities. Am J Surg 
Pathol 26: 179-189. 
 
Greenson JK et al. (1994) Identification of occult micrometastases in pericolic lymph nodes of Duke’s B colorectal 
cancer patients using monoclonal antibodies against cytokeratin and CC49. Correlation with long-term survival. 
Cancer 73: 563-569. 
 
Grinnell RS (1950a) The spread of carcinoma of the colon and rectum. Cancer 3: 641-652. 
 
Grinnell RS (1950b) Lymphatic metastases of carcinoma of the colon and rectum. Ann Surg 131: 494-506. 
 
Grinnell RS (1966) Lymphatic block with atypical and retrograde lymphatic metastases and spread in carcinoma of the 
colon and rectum. Ann Surg 163: 272-280. 



 
 
Görög D et al. (2003) Influence of obesity on lymph node recovery from rectal resection specimens. Pathol Oncol Res 
9: 180-183. 
 
Haboubi NY et al. (1992) The importance of combining xylene clearance and immunohistochemistry in accurate 
staging of colorectal carcinoma. J Royal Soc Med 85: 386-388. 
 
Harvey HD & Auchincloss H (1968) Metastases to lymph nodes from carcinomas that were arrested. Cancer 21: 684-
691. 
 
Hayashi N et al. (1995) Genetic diagnosis of lymph-node metastasis in colorectal cancer. Lancet 345: 1257-1259. 
 
Hernanz F et al. (1994) Colorectal adenocarcinoma: quality of the assessment of lymph node metastases. Dis Colon 
Rectum 37: 373-377. 
 
Herrera L & Villarreal JR (1992) Incidence of metastases from rectal adenocarcinoma in small lymph nodes detected 
by a clearing technique. Dis Colon Rectum 35: 783-788. 
 
Herrera-Ornelas L et al. (1987) Metastases in small lymph nodes from colon cancer. Arch Surg 122: 1253-1256. 
 
Hida J et al. (1994) Metastases from carcinoma of the colon and rectum detected in small lymph nodes by the clearing 
method. J Am Coll Surg 178: 223-228. 
 
Huscher C et al. (1996) Laparoscopic colorectal resection. A multicenter Italian study. Surg Endosc10: 875-879. 
 
Iddings D et al. (2006) The prognostic effect of micrometastases in previously staged lymph node negative (N0) 
colorectal carcinoma: a meta-analysis. Ann Surg Oncol 13: 1386-1392. 
 
Jacob BP & Salky B (2005) Laparoscopic colectomy for colon adenocarcinoma: an 11-year retrospective review with 
5-year survival rates. Surg Endosc 19: 643-649. 
 
Hyder JW et al. (1990) A critical review of chemical lymph node clearance and staging of colon and rectal cancer at 
Ferguson Hospital 1977 to 1982. Dis Colon Rectum 33: 923-925. 
 
Isaka N et al. (1999) Prognostic significance of perirectal lymph node micrometastases in Dukes’ B rectal carcinoma: 
an immunohistochemical study by CAM5.2. Clin Cancer Res 5: 2065-2068. 
 
Jass JR et al. (1986a) The grading of rectal cancer: historical perspectives and a multivariate analysis of 447 cases. 
Histopatology 10: 437-459. 
 
Jass JR et al. (1986b) Fat clearance method versus manual dissection of lymph nodes in specimens of rectal cancer. Int 
J Colorectal Dis 1: 155-156. 
 
Jass JR & Morson BC (1987) Reporting colorectal cancer. J Clin Pathol 40: 1016-1023. 
 
Jass JR et al. (1987) A new prognostic classification of rectal cancer. Lancet, June 6: 1303-1306. 
 
Jass JR et al. (2007) Recommendations for the reporting of surgically resected specimens of colorectal carcinoma. 
Hum Pathol 38: 537-545. 
 
Jeffers MD et al. (1994) The prognostic significance of immunohistochemically detected lymph node micrometastases 
in colorectal carcinoma. J Pathol 172: 183-187. 
 
Jestin P et al. (2005) Cancer staging and survival in colon cancer is dependent on the quality of the pathologists’ 
specimen examination. Eur J Cancer 41: 2071-2078. 
 
Johnson PM et al. (2002) Adequacy of nodal harvest in colorectal cancer: a consecutive cohort study. J Gastrointest 
Surg 6: 883-888. 
 
Johnson PM et al. (2006) Increasing negative lymph node count is independently associated with improved long-term 
survival in stage IIIB and IIIC colon cancer. J Clin Oncol 24: 3570-3575. 
 
Joosten JJ et al. (1999) Intraoperative lymphatic mapping and the sentinel node concept in colorectal carcinoma. Br J 
Surg 86: 482-486. 
 



 
Joseph NE et al. (2003) Accuracy of determining nodal negativity in colorectal cancer on the basis of the number of 
nodes retrieved on resection. Ann Surg Oncol 10: 213-218. 
 
Kaiser AM et al. (2004) Laparoscopic-assisted vs. open colectomy for colon cancer: a prospective randomized trial. J 
Laparoendosc Adv Surg Techn 14: 329-334. 
 
Kakisako K et al. (2000) Laparoscopic colectomy for Dukes A colon cancer. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech 10: 
66-70. 
 
Khoury G et al. (1999) Laparoscopic colorectal resections. Initial experience at the AUB-MC. J Med Liban 47: 159-
163. 
 
Kim J et al. (2006) Number of lymph nodes examined and its impact on colorectal cancer staging. Am Surg 72: 902-
905. 
 
Kim YM et al. (2007) Additional lymph node examination from entire submission of residual mesenteric tissue in 
colorectal cancer specimens may not add clinical and pathologic relevance. Human Pathology 38: 762-767. 
 
Kockerling F et al. (2000) Laparoscopic abdominoperineal resection: early postoperative results of a prospective study 
involving 116 patients. The Laparoscopic Colorectal Surgery Study Group. Dis Colon Rectum 43: 1503-1511. 
 
Koren R et al. (1997) Lymph node-revealing solution. Simple new method for detecting minute lymph nodes in colon 
carcinoma. Dis Colon Rectum 40: 407-410. 
 
Kotanagi H et al. (1993) The size of regional lymph nodes does not correlate with the presence or absence of 
metastasis in lymph nodes in rectal cancer. J Surg Oncol 54: 252-254. 
 
Law CHL et al. (2003) Impact of lymph node retrieval and pathological ultra-staging on the prognosis of stage II colon 
cancer. J Surg Oncol 84: 120-126. 
 
Leibl S et al. (2003) How many lymph nodes are necessary to stage early and advanced adenocarcinoma of the 
sigmoid colon and upper rectum? Virchows Arch 443: 133-138. 
 
Leung KL et al. (2004) Laparoscopic resection of rectosigmoid carcinoma: prospective randomised trial. Lancet 363: 
1187-1192. 
 
Le Voyer TE et al. (2003) Colon cancer survival is associated with increasing number of lymph nodes analyzed: a 
secondary survey of intergroup trial INT-0089. J Clin Oncol 21: 2912-2919. 
 
Liefers G-J et al. (1998) Micrometastases and survival in stage II colorectal cancer. N Engl J Med 339: 223-228. 
 
Lord SA et al. (1996) Laparoscopic resections for colorectal carcinoma. A three-year experience. Dis Colon Rectum 
39: 148-154. 
 
Lujan HJ et al. (2002) Long-term survival after laparoscopic colon resection for cancer: complete five-year follow-up. 
Dis Colon Rectum 45: 491-501. 
 
Mainprize KS et al. (1998) How many lymph nodes to stage colorectal carcinoma? J Clin Pathol 51: 165-166. 
 
Malassagne B et al. (1993) Relationship of apical lymph node involvement to survival in resected colon carcinoma. 
Dis Colon Rectum 36: 645-653. 
 
Marijnen CA et al. (2001) No downstaging after short-term preoperative radiotherapy in rectal cancer patients. J Clin 
Oncol 19: 1976-1984. 
 
Maurel J et al. (1998) Lymph node harvest reporting in patients with carcinoma of the large bowel. A French 
population-based study. Cancer 82: 1482-1486. 
 
Merrie AE et al. (2001) Diagnostic use of the sentinel node in colon cancer. Dis Colon Rectum 44: 410-417. 
 
Merrie AE et al. (2003) Prognostic significance of occult metastases in colon cancer. Dis Colon Rectum 46: 221-231. 
 
Miller EA et al. (2004) Hospital-to-hospital variation in lymph node detection after colorectal resection. Cancer 101: 
1065-1071. 
 



 
Morris EJA et al. (2007) Identifying stage III colorectal cancer patients: The influence of the patient, surgeon, and 
pathologist.  J Clin Oncol 25: 2573-2579. 
 
Morson BC & Dawson IMP (1979) Gastrointestinal Pathology, 2nd edition, Blackwell Scientific Publication, Oxford, 
pp 648-680. 
 
Mönig SP et al. (1999) Lymph node size and metastatic infiltration in colon cancer. Ann Surg Oncol 6: 579-581. 
 
Murray D et al. (1975) Prognosis in colon cancer. A pathologic reassessment. Arch Surg 110: 908-913. 
 
Nakanishi Y et al. (1999) Clinical implications of lymph node micrometastases in patients with colorectal cancers. A 
case control study. Oncology 57: 276-280. 
 
Nascimbeni R et al. (2002) Risk of lymph node metastasis in T1 carcinoma of the colon and rectum. Dis Colon 
Rectum 45: 200-206. 
 
Nelson H (2001) Laparoscopic colectomy for colon cancer – a trial update. Swiss Surg 7: 248-251. 
 
Nelson H et al. (2001) Guidelines 2000 for colon and rectal cancer surgery. J Natl Cancer Inst 93: 583-596. 
 
Newell KJ et al. (2001) GEWF solution. An inexpensive, simple, and effective aid for the retrieval of lymph nodes 
from colorectal cancer resections. Arch Pathol Lab Med 125: 642-645. 
 
Newland RC et al. (1981) The relationship of survival to staging and grading of colorectal carcinoma: a prospective 
study of 503 cases. Cancer 47: 1424-1429. 
 
Newland RC et al. (1987) The prognostic value of substaging colorectal carcinoma. A prospective study of 1117 cases 
with standardized pathology. Cancer 60: 852-857. 
 
Niemann TH et al. (1998) A half a node or a whole node: a comparison of methods for submitting lymph nodes. Am J 
Clin Pathol 109: 571-576. 
 
Noura S et al. (2002) Immunohistochemical assessment of localization and frequency of micrometastases in lymph 
nodes of colorectal cancer. Clin Cancer Res 8: 759-767. 
 
Paramo JC et al. (2001) Intraoperative sentinel node mapping in patients with colon cancer. Am J Surg 182: 40-43. 
 
Paramo JC (2002) Validation of sentinel node mapping in patients with colon cancer. Ann Surg Oncol 9: 550-554. 
 
Pheby DFH et al. (2004) Lymph node harvests directly influence the staging of colorectal cancer: evidence from a 
regional audit. J Clin Pathol 57: 43-47. 
 
Phillips RKS et al. (1984) Large bowel cancer: surgical pathology and its relationship to survival. Br J Surg 71: 604-
610. 
 
Pickren JW (1975) Nodal clearance and detection. JAMA 231: 969-971. 
 
Pihl E et al. (1980) Lymphoid hyperplasia. A major prognostic feature in 519 cases of colorectal carcinoma. Am J 
Pathol 100: 469-480. 
 
Pocard M et al.(1998) Assessing the effectiveness of mesorectal excision in rectal cancer. Prognostic value of the 
number of lymph nodes found in resected specimens. Dis Colon Rectum 41: 839-845. 
 
Poller DN (2000) Method of specimen fixation and pathological dissection of colorectal cancer influences retrieval of 
lymph nodes and tumour nodal stage. Eur j Surg Oncol 26: 758-762. 
 
Prandi M et al. (2002) Prognostic evaluation of stage B colon cancer patients is improved by an adequate 
lymphadenectomy. Results of a secondary analysis of a large scale adjuvant trial. Ann Surg 235: 458-463. 
 
Quirke P & Morris E (2007) Reporting colorectal cancer. Histopathology 50: 103-112. 
 
Rabeneck L et al. (2004) Surgical volume and long-term survival following surgery for colorectal cancer in the 
Veterans Affairs Health-care System. Am J Gastroenterol 99: 668-675. 
 
Ratto C et al. (1999) Accurate lymph-node detection in colorectal specimens resected for cancer is of prognostic 
significance. Dis Colon Rectum 42: 143-154. 



 
 
Read TE et al. (2005) Sentinel lymph node mapping for adenocarcinoma of the colon does not improve staging 
accuracy. Dis Colon Rectum 48: 80-85. 
 
Redston M et al. (2006) Analysis of micrometastatic disease in sentinel lymph nodes from respectable colon cancer: 
results of  Cancer  and Leukemia Group B Trial 80001. J Clin Oncol 24: 878-883. 
 
Reinbach DH et al. (1994) Effect of the surgeon’s speciality interest on the type of resection performed for colorectal 
cancer. Dis Colon Rectum 37: 1020-1023. 
 
Rodriguez-Bigas MA et al. (1996) Clinical significance of colorectal cancer: metastases in lymph nodes < 5 millimeter 
in size. Ann Surg Oncol 3: 124-130. 
 
Rosenberg R et al. (2002) Prognostic significance of cytokeratin-20 reverse transcriptase polymerase chain reaction in 
lymph nodes of node-negative colorectal cancer patients. J Clin Oncol 20: 1049-1055. 
 
Rosenberg R et al. (2004) Prognostic evaluation and review of immunohistochemically detected disseminated tumor 
cells in peritumoral lymph nodes of patients with pN0 colorectal cancer. Int J Colorectal Dis 19: 430-437. 
 
Saha S et al. (2000) Technical details of sentinel lymph node mapping in colorectal cancer and its impact on staging. 
Ann Surg Oncol 7: 120-124. 
 
Saha S et al. (2004) Sentinel lymph node mapping technique in colon cancer. Semin Oncol 31: 374-381. 
 
Saha S et al. (2004) Comparative analysis of nodal upstaging between colon and rectal cancers by sentinel lymph node 
mapping: a prospective trial. Dis Colon Rectum 47: 1767-1772. 
 
Sarli L et al. (2005) Number of lymph nodes examined and prognosis of TNM stage II colorectal cancer. Eur J Cancer 
41: 272-279. 
 
Schiedeck TH et al. (2000) Laparoscopic surgery for the cure of colorectal cancer: results of a German five-center 
study. Dis Colon Rectum 43: 1-8. 
 
Schrag D et al. (2003) Surgeon volume compared to hospital volume as a predictor of outcome following primary 
colon cancer resection. J Surg Oncol 83: 68-79. 
 
Scott KWM & Grace RH (1989) Detection of lymph node metastases in colorectal carcinoma before and after fat 
clearance. Br J Surg 76: 1165-1167. 
 
Scott N et al. (2004) Lymph node retrieval after neoadjuvant radiotherapy for rectal adenocarcinoma. J Clin Oncol 57: 
335-336. 
 
Smith AJ et al. (2003) Multimodal CME for surgeons and pathologists improves colon cancer staging. J Cancer Educ 
18: 81-86. 
 
Smith AJ et al. (2003) Evidence of the effect of “specialization” on the management , surgical outcome and survival 
from colorectal cancer in Wessex. Br J Surg 90: 583-592. 
 
Spratt JS & Spjut HJ (1967) Prevalence and prognosis of individual clinical and pathologic variables associated with 
colorectal carcinoma. Cancer 20: 1976-1985. 
 
Stojadinovic A et al. (2007) Prospective randomized study comparing sentinel lymph node evaluation with standard 
pathologic evaluation for the staging of colon carcinoma. Results from the United States Military Cancer Institute 
Clinical Trials Group Study GI-01. Ann Surg 245: 846-857. 
 
Svec A et al. (2006) Re-fixation in a lymph node revealing solution is a powerful method for identifying lymph nodes 
in colorectal resection specimens. Eur J urg Oncol 32: 426-429. 
 
Swanson RS et al. (2003) The prognosis of T3N0 colon cancer is dependent on the number of lymph nodes examined. 
Ann Surg Oncol 10: 65-71. 
 
Talbot IC et al. (1980) The clinical significance of invasion of veins by rectal cancer. Br J Surg 67: 439-442. 
 
Tekkis PP et al. (2006) A national study on lymph node retrieval in resectional surgery for colorectal cancer. Dis 
Colon Rectum 49: 1673-1683. 
 



 
Tepper JE et al. (2001) Impact of number of nodes retrieved on outcome in patients with rectal cancer. J Clin Oncol 
19: 157-163. 
 
Thorn CC et al. (2004) What factors affect lymph node yield in surgery for rectal cancer? Colorectal Dis 6: 356-361. 
 
Topor B et al. (2003) Mesorectal lymph nodes: their location and distribution within the mesorectum. Dis Colon 
Rectum 46: 779-785. 
 
Tschmelitsch J et al. (2000) Lymph node micrometastases do not predict relapse in stage II colon cancer. Ann Surg 
Oncol 7: 601-608. 
 
Tsioulias GJ et al. (2000) Lymphatic mapping and focused analysis of sentinel lymph nodes upstage gastrointestinal 
neoplasms. Arch Surg 135: 926-932. 
 
Tsioulias GJ et al. (2002) A novel lymphatic mapping technique to improve localization and staging of early colon 
cancer during laparoscopic colectomy. Am Surg 68: 561-565. 
 
Turner RR et al. (2003) Colorectal carcinoma nodal staging. Frequency and nature of cytokeratin-positive cells in 
sentinel and nonsentinel lymph nodes. Arch Pathol Lab Med 127: 673-679. 
 
van Wyk Q et al. (2000) Histopathological detection of lymph node metastases from colorectal carcinoma. J Clin 
Pathol 53: 685-687.  
 
Van Ye TM et al. (1994) Laparoscopically assisted colon resections compare favorably with open technique. Surg 
Laparosc Endosc 4: 25-31. 
 
Wichmann MW et al. (2002) Effect of preoperative radiochemotherapy on lymph node retrival after resection of rectal 
cancer. Arch Surg 137: 206-210. 
 
Wiese DA et al. (2000) Pathologic evaluation of sentinel lymph nodes in colorectal carcinoma. Arch Pathol Lab Med 
124: 1759-1763. 
 
Wolmark N et al. (1986) The prognostic value of the modifications of the Dukes’ C class of colorectal cancer. An 
analysis of the NSABP clinical trials. Ann Surg 203: 115-122. 
 
Wong JH et al. (1999) Number of nodes examined and staging accuracy in colorectal carcinoma. J Clin Oncol 17: 
2896-2900. 
 
Wong JH et al. (2001) Ex vivo sentinel node mapping in carcinoma of the colon and rectum. Ann Surg 233: 515-521. 
 
Wong JH et al. (2002) Impact of the number of negative nodes on disease-free survival in colorectal cancer patients. 
Dis Colon Rectum 45: 1341-1348. 
 
Wong JH et al. (2002) Volume of lymphatic metastases does not independently influence prognosis in colorectal 
cancer. J Clin Oncol 20: 1506-1511. 
 
Wong JH et al. (2004) Validation of ex vivo lymphatic mapping in hematoxylin-eosin node-negative carcinoma of the 
colon and rectum. Ann Surg Oncol 11: 772-777. 
 
Wood TF et al. (2001) Validation of lymphatic mapping in colorectal cancer: in vivo, ex vivo, and laparoscopic 
techniques. Ann Surg Oncol 8: 150-157. 
 
Wright FC et al. (2003) Lymph node retrieval and assessment in stage II colorectal cancer: a population-based study. 
Ann Surg Oncol 10: 903-909. 
 
Wright FC et al. (2004) Barriers to optimal assessment of lymph nodes in colorectal cancer specimens. Am J Clin 
Pathol 121: 663-670. 
 
Yasuda K et al. (2001) Pattern of lymph node micrometastasis and prognosis of patients with colorectal cancer. Ann 
Surg Oncol 8: 300-304. 
 
Öberg A et al. (1998) Are lymph node micrometastases of any clinical significance in Dukes stages A and B colorectal 
cancer? Dis Colon Rectum 41: 1244-1249. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fig. 1. Oversikt over de fire lymfeknutenivåer i colon: epicoliske, paracoliske,  
            intermediære og hovedlymfeknuter (etter Grinnell RS, Ann Surg 131, 1950b) 
 
 
 



 
 
 
Tabell 1. Oversikt over 60 artikler fra tidsrommet 1994-2006 med angivelse av antall påviste lymfeknuter i  
                 resektater ved ca.coli et recti. 
 

 
Referense 

 
Antall resektater 

 
Totalt antall lymfeknuter 

 
Gjennomsnittlig 

antall lymfeknuter 

 
Spredning 

Cohen et al. 1994            39       507       13.0         0-43 

Greenson et al. 1994                    50       565       11.3  

Hernanz et al. 1994                  193                       2.123                          11.0              1-36 

Hida et al. 1994          37       725                          19.6   

Jeffers et al. 1994                    77                          559                            7.3              1-37 

Van Ye et al. 1994                   14                         147                          10.5              0-32 

Ballantyne 1995                 226                       2.373                          10.5              0-35 

Franklin et al. 1995                 194                       2.944                          15.2  

Andreola et al. 1996                   50                       1.800                          36.0  

Huscher et al. 1996                 200                        2.420                          12.1             1-32 

Lord et al. 1996                   76                          646                            8.5  

Caplin et al. 1998                 356                       3.489                            9.8  

Mainprize et al. 1998                 108                          911                            8.4  

Maurel et al. 1998                 851                       6.553                            7.7  

Pocard et al. 1998                 118                      1.416                            12.0              0-42 

Khoury et al. 1999                   14                          146                          10.4              3-19 

Mönig et al. 1999                   30                          698                          23.3            19-39 

Croce et al. 2000                   215                       2.752                          12.8              1-41   

Kakisako et al. 2000                   43                          396                            9.2  

Kockerling et al. 2000                 116                       1.334                          11.5  

Schiedeck et al. 2000                 399                       4.828                          12.1  

Nelson 2001                 408                       5.099                          12.5  

Brown et  al. 2002                   15                          314                         20.9                5-47   

Cianchi et al. 2002                 210                       2.380                          11.3               2-38 

Johnson et al. 2002                 569                       4.700                            8.3              0-60 

Lujan et al. 2002                 102                          673                            6.6              0-22 

Nascimbeni et al. 2002                  353                       2.577                            7.3  

Prandi et al. 2002              3.491                    41.892                           12.0               0-86 

Tsioulias et al. 2002                   14                          189                          13.5  

Wong et  al. 2002                 345                       7.590                          22.0            1-151 

Görög et al. 2003                 141                          947                            6.7             0-30 

Law et al. 2003                 111                          957                            8.6             1-29 

Leibl et al. 2003                 616                     10.637                          17.3             2-60 

Le Voyer et al. 2003               3.411                     37.521                          11.0             1-87 

     



 
 
 
Tabell 1 (forts.) 

   
 
 

 

 
Referense 

 
Antall resektater 

 
Totalt antall lymfeknuter 

 
Gjennomsnittlig 

antall lymfeknuter 

 
Spredning 

Swanson et al. 2003            31.515                   283.635                            9.0       0→ >30 

Turner et al. 2003                    63                          882                          14.0  

Wright et al. 2003              1.695                        13.560                           8.0             0-65 

Barlehner et al. 2004                 394                     10.638                         27.0  

Berberoglu et al. 2004                 301                       3.010                         10.0  

Capussotti et al. 2004                 255                       3.438                         13.5  

D`Annibale et al. 2004                106                       1.749                         16.5  

Delgado et al. 2004                220                       3.036                         13.8  

Feingold et al. 2004                  50                          750                         15.0    

Franklin et al. 2004                  98                       1.058                         10.8  

Fujii et al. 2004                  52                          879                         16.9              6-41 

Kaiser et al. 2004                  48                          653                         13.6              1-32 

Leung et al. 2004                337                       3.911                         11.6   

Miller et al. 2004                324                       3.953                         12.2              0-50 

Thorn et al. 2004                167                       2.672                         16.0  

Baxter et al. 2005         111.730                1.005.570                           9.0  

COLOR Study Group 2005a                536                       5.205                           9.7  
COLOR Study Group 2005b             1.082                     10.820                         10.0             0-42 

Jacob & Salky 2005                129                       1.303                          10.1  
Jestin et al. 2005               3.735                      29.880                           8.0              0-57 

Sarli et al. 2005             1.040                     16.399                         15.8  

Bilchik et al. 2006                132                       1.914                         14.5  

Chen & Bilchik  2006           82.896                   746.064                           9.0           0→? 

Johnson et al. 2006           20.702                   186.318                           9.0  

Svec et al. 2006                  93                       1.089                          11.7             0-48 

Tekkis et al. 2006             5.164                     60.419                          11.7  

Alle (1-60)         276.058                2.541.613                            9.2            0-151

 
 

 
 
 
 
 



 
 
Tabell 2.  Spørreskjema vedr. makrobeskjæring av colorectale resektater samt fremføring og rapportering av lymfeknuter med oversikt over svar               

 fra 7 norske patologiavdelinger med universitetstilknytning.  
  

 
SPØRSMÅL 

 

 
RR – HF 

 
UUS 

 
Ahus 

 
SUS 

 
HUS 

 
STOL 

 
UNN 

Har  avdelingen standardprosedyre for beskjæring av tarmresektater som 
må følges av alle leger?  Ja/Nei 

                  
Ja 

               
Ja 

                  
Ja 

               
Ja 

                
Ja 

                  
Ja 

                 
Ja 

Kreves minimum fikseringstid av resektatet? Ja/Nei 
I såfall hvor lenge: 
Skjæres det i fettvevet før fiksering? Ja/Nei 

Nei 
  

Nei 

Ja               
24 t             
Nei 

Ja                 
  2 døgn            

Nei 

Ja               
24 t             
Nei 

Nei 
                

Nei 

Nei 
                  

Nei 

Ja     
   til fiksert 

 Nei 
Brukes lymfeknutevæske rutinemessig? Ja/Nei 
I spesielle tilfeller: Ja/Nei 
I så fall når:  

Nei Ja Ja Nei             
Ja  

få LK 

Nei              
Nei 

Nei                
Ja                 

< 8 LK 

Ikke besvart 

Anvendes fettoppløsning (fat clearance) rutinemessig? Ja/Nei 
I spesielle tilfeller: Ja/Nei 
I så fall når? 

Nei Nei             
Nei 

Nei Nei Nei              
Nei 

Nei                
Nei 

Ikke besvart 

Klippes fettvevet løs fra tarmen før beskjæring? Ja/Nei 
 

Ja og Nei Nei Nei Nei Nei Nei Ja og Nei 

Anvendes maksimal snittykkelse ved gjennomskjæring av fettvevet? 
Ja/Nei 
I så fall hvilken snittavstand: 

                 
Nei 

               
Nei 

 
Nei 

Så tynt som mulig 

             
Nei 

                
Ja              

4 mm 

                  
 Nei 

                    
 Nei 

Registreres lokalisasjonen av lymfeknutene? Ja/Nei 
a. Tumornære/tumorfjerne lymfeknuter? Ja/Nei  Kriterium: 
b. Relasjon til navngitte kargrener? Ja/Nei 
c. Relasjon til reseksjonsflate i krøset/fettvevet? Ja/Nei 
d. Inndeling i epicoliske, paracoliske, intermediære og   
    hovedlymfeknuter? Ja/Nei 

Nei 
Nei 
Nei 
Nei 

 
Nei 

Ja               
Nei             
Nei             
Ja 

               
Nei 

Nei               
 Nei               
 Ja               
 Ja                

 
Nei 

Ja               
Nei             
Nei             
Ja 

 Nei 

 Nei             
Nei              
Nei              
Nei 
Nei 

  Ja                
Ja (3 cm)           

  Nei              
Ja 

   Nei 

   Nei                
   Nei                
   Nei                
   Nei 
   Nei 

Hvor mange lymfeknuter legges i hver kassett? 4 -5 variabelt variabelt 1-4 1-5 1-5(7) 1-4 
Deles lymfeknuter over en viss størrelse? Ja/Nei 
Fra hvilken størrelse? 
Innstøpes i så fall begge/alle deler? Ja/Nei 

Nei  Ja              
5 mm            
Nei 

Ja                 
      4 mm           

Ja 

Ja               
  10 mm          

Ja 

Ja               
Skjønnsmessig  

variabelt 

Ja                 
Skjønnsmessig   

Nei 

Ja                  
        10 mm        

   Nei 
Skjæres lymfeknutene i flere plan? Ja/Nei 
I så fall hvor mange: 

 Ja                 
2 

Nei   Ja                
2 

Nei Nei Nei Nei 

Anvendes rutinemessig spesialfarger på lymfeknuter? Ja/Nei 
Kun i spesielle tilfeller?  Ja/Nei 
Hvilke spesialfarger anvendes? 

Nei Nei             
Nei 

   Nei              
 Ja                

CAM 5.2 

Nei             
Ja               

PanCK, PASD 

Nei              
Ja               

CK, AB-PAS 

 Nei               
 Nei 

    Nei               
  Ja                 

  CK 

 
Har avdelingen et ønsket minimumstall for påviste lymfeknuter? Ja/Nei 
I så fall hvilket? 

 
Ja                 
12 

               
Ja               
12 

 
Ja                 

  12 

               
Ja              
12 

                
Ja               
12 

                  
 Ja                
  12 

                    
  Ja                 
  10 

        
Blir isolerte tumorknuter uten påvist lymfeknutestruktur regnet  
som metastase? Ja/Nei 
I så fall fra hvilken størrelse:   
 

 
  Ja                

> 3 md mer 

 
 

WHO-kriterier 

 
    Ja               

> 3 mm 

 
Nei 

              
variabelt 

    
Ja                 

   > 3 mm 

   
 Ikke besvart 

 
 

 



 
Tabell 2 (forts.) 
 

 
SPØRSMÅL 

 
RR – HF 

 
UUS 

 
Ahus 

 
SUS 

 
HUS 

 
STOL 

 
UNN 

Måles størrelsen på metastasene (i mm)? Ja/Nei Nei Nei Nei Ja Nei Nei Nei 
Registreres tumorgjennomvekst av lymfeknutens kapsel? Ja/Nei 
I såfall: Måles utbredelsen av denne? Ja/Nei 

Nei Ja og Nei 
Nei 

  Ja og Nei         
  Nei 

Nei Nei Nei  Ja                  
  Nei 

Angis i beskrivelse/diagnose totalt antall påviste lymfeknuter og antall 
knuter med metastase? Ja/Nei 

      
 Ja 

               
Ja 

                  
  Ja 

               
 Ja 

                
Ja 

                 
  Ja 

                
  Ja 

Angis reaktive forandringer i lymfeknutene (follikulær hyperplasi, 
sinushistiocytose, granulomatøs reaksjon): Ja/Nei 

                  
 Nei 

               
Nei 

   
  Nei 

               
Nei 

                
 Ja 

                  
   Ja 

           
   Nei 

Vedr. mikrometastaser og submikrometastaser:  
a. Registreres som sådanne: Ja/Nei 
b. Registreres som metastaser:  Ja/Nei 
c. Registreres ikke: Ja/Nei 

 
Nei                
Ja 

Nei 

 
               

Ja 

 
Ja 

 
Ja 

 
Nei              
Ja 

Nei 

 Ja               
 Ja                
Nei 

 
   Ja 

Anvendes vaktpostlymfeknute-diagnostikk ved tarmkreft? Ja/Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei 
Angis stadium i beskrivelse/diagnose? Ja/Nei 
a. Dukes system: Ja/Nei 
b. TNM system: Ja/Nei 
c. Annet: Ja/Nei   Hvilket? 

Ja                 
 Ja                 
Ja 

Ja               
Ja               
Ja               

Nei 

   Ja               
   Ja               
  Ja                

   Nei 

Ja              
Ja               
Ja 

  Ja              
 Ja               
 Ja 

Nei                
Nei                
Nei 

 Ja                  
 Ja                 
 Ja 

 
RR-HF:  Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF, avd. Gaustad 
UUS:  Ullevål Universitetssykehus  
Ahus: Akershus Universitetssykehus HF 
SUS:  Stavanger Universitetssjukehus  
HUS: Haukeland Universitetsjukehus 
STOL: St. Olavs Hospital  
UNN:  Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Tabell 3. Oversikt over pilotstudie vedrørende betydningen av forlenget formalinfiksering og bruk av lymfeknutevæske  
           med henblikk på antall påviste lymfeknuter i resektater med adenocarcinom i colon 
 

 
 
Kasus 

 
Kjønn, alder 

Tumorlokalisasjon 
Tumorgrad, tumorstadium 

 
Resektatlengde 
(ileum + colon) 

 
Vekt av fettvev 

1.undersøkelse 
(1 døgn formalin) 

Tidsforbruk 
Ant. lymfeknuter (med met.) 

Størrelse av lymfeknuter 

2. undersøkelse 
(2 døgn formalin) 

Tidsforbruk 
Ant. lymfeknuter (med met.) 

Størrelse av lymfeknuter 

3. undersøkelse 
(2 døgn formalin + 1 døgn l.kn.væske) 

Tidsforbruk 
Ant. lymfeknuter (med met.) 

Størrelse av lymfeknuter 

Sum 1-3. undersøkelse 
 

Tidsforbruk 
Ant. lymfeknuter (med met.) 

Størrelse av lymfeknuter 

 1 Kvinne, 76 år 
V. colon 
G2, T4 

26 cm 
 

182 g 

12 min 
3(0) l.kn. 

3.7 (3-4.5) mm 

7 min 
8 (0) l.kn. 

4.2 (3-6) mm 

6 min 
4 (0) l.kn. 

3.0 (2.5-4) mm 

25 min 
15 (0) l.kn. 

3.8 (2.5-6) mm 

 2 Mann, 53 år 
H. colon 
G3, T4 

5+20 cm 
 

223 g 

23 min 
28 (18) l.kn. 

7.3 (3-18) mm 

11 min 
11 (4) l.kn. 

4.4 (2-8) mm 

10 min 
7 (4) l.kn. 

2.6 (2-3) mm 

44 min 
46 (26) l.kn. 

5.9 (2-18) mm 

 3 Kvinne, 83 år 
Rectosigmoid 
G2, T2 

12 cm 
 

166 g 

13 min 
5 (1) l.kn. 

3.7 (1.5-7) mm 

9 min 
3 (0) l.kn. 

3.8 (3-5) mm 

10 min 
6 (0) l.kn. 

2.3 (1.5-3) mm 

32 min 
14 (1) l.kn. 

3.1 (1.5-7) mm 

 4 Kvinne, 71 år 
Sigmoid 
G2, T3 

17 cm 
 

33 g 

10 min 
17 (0) l.kn. 

4 (1.5-9) mm 

5 min 
3 (0) l.kn. 

2.5 (2-3) mm 

4 min 
5 (0) l.kn. 

3.1 (2-5) mm 

19 min 
25 (0) l.kn. 

3.6 (1.5-9) mm 

 5 Mann, 67 år 
Sigmoid 
G2, T3 

19 cm 
 

421 g 

20 min 
5 (0) l.kn. 

4.6 (3-6) mm 

12 min 
5 (0) l.kn. 

5.4 (4-6) mm 

12 min 
6 (0) l.kn. 

2.3 (1.5-3.5) mm 

44 min 
16 (0) l.kn. 

4.0 (1.5-6) mm 

 6 Mann, 81 år 
H. colon 
G3, T3 

4+20 cm 
 

161 g 

20 min 
19 (4) l.kn. 

5.2 (2-12) mm 

14 min 
7 (2) l.kn. 

4.5 (3-7) mm 

15 min 
14 (3) l.kn. 

2.8 (1-6) mm 

49 min 
40 (9) l.kn. 

4.2 (1-12) mm 

 7 Mann, 80 år 
H. colon 
G2, T3 

4+18 cm 
 

138 g 

16 min 
10 (0) l.kn. 

3.1 (0.5-5.5) mm 

10 min 
8 (0) l.kn. 

2.4 (1-4) mm 

8 min 
3 (0) l.kn. 

1.7 (1.5-2) mm 

34 min 
21 (0) l.kn. 

2.6 (0.5-5.5) mm 

 8 Kvinne, 57 år 
Rectosigmoid 
G1, T3 

22 cm 
 

93 g 

13 min 
4 (0) l.kn. 

2.4 (2-3) mm 

7 min 
2 (0) l.kn. 

2.8 (2.5-3) mm 

5 min 
3 (0) l.kn. 

1.8 (1-2.5) mm 

25 min 
9 (0) l.kn. 

2.3 (1-3) mm 
 
        
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
        Tabell 4. Oversikt over lymfeknuteinnhøsting i tarmresektater med adenocarcinom i colon og rectum ved  
                        Enhet for patologi, Sørlandet sykehus HF, Kristiansand, i tidsperioden 1995-2006 
 

   
   Lege 

Antall 
resektater 

Antall lymfeknuter 
pr.resektat 
(spredning) 

Antall lymfeknuter 
pr. 10 cm tarm 

Andel resektater 
med metastaser 

Andel resektater 
med ≥ 12 lymfe- 
knuter 

Andel resektater 
uten påviste 
lymfeknuter 

Andel resektater 
uten angitt antall 
lymfeknuter 

  1*       ass. lege under    
      utdanning  

 
40 

 
12.3 (1-35) 

 
4.5 

 
60.0 % 

 
43.6 % 

 
0.0 % 

 
2.5 % 

  2       overlege   
      spesialist 

 
17 

 
12.0 (3-22) 

 
5.3 

 
52.9 % 

 
47.1 % 

 
0.0 % 

 
0.0 % 

  3       overlege   
      spesialist 

 
48 

 
10.7 (1-32) 

 
3.4 

 
39.6 % 

 
31.9 % 

 
0.0 % 

 
2.1 % 

  4       overlege  
      spesialist 

 
207 

 
9.8 (0-33) 

 
3.5 

 
45.9 % 

 
32.3 % 

 
0.5 % 

 
5.8 % 

  5*       overlege  
      spesialist 

 
79 

 
9.5 (2-23) 

 
3.2 

 
48.1 % 

 
32.1 % 

 
0.0 % 

 
1.3 % 

  6       overlege   
      spesialist 

 
216 

 
9.1 (1-43) 

 
3.0 

 
45.4 % 

 
26.0 % 

 
0.0 % 

 
0.9 % 

  7       ass.lege  
      spesialist 

 
9 

 
8.3 (3-20) 

 
3.3 

 
66.7 % 

 
22.2 % 

 
0.0 % 

 
0.0 % 

  8       overlege  
      spesialist 

 
11 

 
8.1 (0-19) 

 
3.8 

 
45.5 % 

 
18.2 % 

 
9.1 % 

 
0.0 % 

  9       overlege  
      spesialist 

 
228 

 
6.6 (0-25) 

 
2.3 

 
38.2 % 

 
12.1 % 

 
5.8 % 

 
1.8 % 

10       overlege   
      spesialist 

 
19 

 
4.7 (0-11) 

 
2.4 

 
41.2 % 

 
0.0 % 

 
15.8 % 

 
10.5 % 

11       overlege  
      spesialist 

 
26 

 
4.4 (0-14) 

 
2.2 

 
38.5 % 

 
9.5 % 

 
7.7 % 

 
19.2 % 

12       overlege  
      spesialist 

 
51 

 
3.1 (0-10) 

 
1.2 

 
32.0 % 

 
0.0 % 

 
9.8 % 

 
19.6 % 

13       overlege  
      spesialist 

 
50 

 
2.1 (0-8) 

 
0.9 

 
22.0 % 

 
0.0 % 

 
28.0 % 

 
6.0 % 

14       overlege  
      spesialist 

 
49 

 
? 

 
? 

 
26.5 % 

 
? 

 
0.0 % 

 
87.8 % 

  Gjennomsnitt 
 lege 1-14 

 
1.050 

 
8.1 (0-43) 

 
2.9 

 
41.8 % 

 
22.6 % 

 
3.9 % 

 
8.0 % 

       
      * Har anvendt lymfeknutevæske ved primært funn av få lymfeknuter.  



  

                       
                      “There is an amazing variability in the number of lymphatic glands found during the      
                        dissection of operation specimens of rectal cancer. In some cases only one or two glands are  
                        to be found  whereas in others it may be easy to dissect out more than fifty”.              
                                                                               C.E. Dukes (1943) 
 
 
                    “There is no unacceptably low number of lymph nodes for an individual dissection,but the mean 
                      number of nodes in a series of dissections gives an indication of good practise and should 
                      approximately be between 12 and 15”.  
                                                                J.R. Jass et al. (2007) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


