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Hvornår udføres Sentinel Node 

Indikation 

 
 tumortykkelsen > 1 mm  

 ≥ 1 mitoser per kvadratmillimeter i den dermale 
tumorkomponent  

 tumor med ulceration 

 

Der må ikke være klinisk mistanke om spredning 

 



Sentinel Node diagnostik 

 

 er en undersøgelse, hvor man vha. et radioaktiv stof 
kan lokalisere den/de lymfeknuder, som først 
modtager lymfevæske fra området, hvor det 
maligne melanom sad.  

 

 udtages operativt og undersøges for spredning af 
tumorceller  



Udvælgelse af lymfeknuder til 

Sentinel Node protokol 

 
 Højeste ”count” fra hver region  

 Lymfeknuder med > 10 % af højeste count fra hver 
region  

 

Eksempel: 



Udskæringsprocedure 

 Lymfeknuder < 4 mm i største tværmål 
indstøbes in toto.  

 Lymfeknuder > 4 mm i tværmål deles i 
længdeaksen gennem hilus og den konvekse 
rand.  

 Hvis tykkelsen af en eller begge halvdele 
overstiger 4 mm, deles lymfeknuden yderligere.  

 Alt vævet indstøbes.   

 

 



Protokol 

 Lymfeknuden skæres i 5 niveauer med et 
mellemrum på 50 µm 

 På hvert niveau skæres 4 snit 

 På alle niveauer farves HE 

 På ulige niveau farves MelA og S100, på lige niveau 
farves S100 

 

 Øvrige lymfeknuder < 10 % count skæres kun 1 
snit, som farves HE 

 



Klar til mikroskopi  



Nævus i SN lymfeknude 

MelA x100 
MelA  x400 

S100 x400 
HE 
x600 



Malignt melanom i SN lymfeknude 

MelA x100 MelA x400 

S100 x400 

HE x600 



Malignt melanom i SN lymfeknude 

MelA x100 
MelA x400 

S100 x400 

HE x600 



Enkeltlejrede tumorceller 

Malignt melanom i SN lynfeknude 

HE x100 

MelA x400 

S100 x400 

HE x600 



Subkutant fedtvæv med tumorcelleemboli 

Malignt melanom i SN lymfeknude 

MelA x100 

S100 x200 

MelA x400 

HE x400 



Perinodal vækst påvist 

Malignt melanom i SN lymfeknude 

MelA x40 

MelA x200 

MelA x200 

HE x400 



Andre fund i SN lymfeknude 

Malignt lymfom  

HE x100 

HE x200 



Andre fund i SN lymfeknude 

Granulomatøs inflammation 

HE x40 

HE x200 

HE x400 



Andre fund i SN lymfeknude 

Fremmedlegemereaktion 

HE x100 HE x200 

HE x400 



SN lymfeknude – hvad er det? 




