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Sammanfattning
Dehydreringsprocessen är en viktig histoteknisk metod av vävnadsproverna som genomgår
histopatologiska analyser. Med hjälp av olika alkoholer och intermedier, bearbetas proverna för att
diffundera ut vattnet ur vävnaden. Impregnering av vävnaden i senare steg med paraffin, är avgörande
för vävnadens stabilitet i resterande histotekniska metoder. Sakura Tissue-Tek VIP 6 är en traditionell
dehydreringsmaskin som genomför dehydreringar under längre tid med Xylen som intermedium. En
annan dehydreringsmaskin är LOGOS som är snabbare och som andvänder Histolab Clear, ett
miljömässigare och billigare intermedium.
I den aktuella studien användes vävnadsprover från tre olika patientfall vardera med vävnadstyperna
cutis, bröst, intestinum och prostata. Två olika, nya LOGOS-dehydreringsprogram med Histolab Clear
som intermedium utprövades samt validerades enligt bestämda kvalitetskriterier. Parallellt
dehydrerades vävnadsprover från samtliga patientfall med det traditionella rutinprogrammet, med syfte
att utvärdera genom jämförelse av snittens och infärgningarnas kvalité från det nya programmen.
Immunhistokemiska- och rutininfärgningar användes för utvärdering. Patologerna godkände samtliga
rutinfärgningar och underkände en del immunhistokemiska på grund av sämre infärgningar och dålig
kvalité på snittet.
Eftersom provmängden i några fall betraktades vara för få, bestämdes det att utöka antalet för att utreda
om felet förekommer systematisk eller enbart vid enstaka fall. Otillräcklig dehydrering verkade vara
fundamentalt vid sämre resultat. Därför kommer även dehydreringstiden i Histolab Clear att utökas med
en timme till, vid den fortsatta valideringen. Optimering av dehydreringstiden krävs för godkännande av
de immunhistokemiska analyserna. Analyserna är mycket viktiga och definitiva för patientens
behandling och därför måste de nya dehydreringsprogrammen åtminstone ge lika bra resultat som det
konventionella.
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Abstract
Dehydration process is an important histotechnical method of tissue samples undergoing
histopathological analysis. Using different alcohols and intermedium, the samples are processed
for diffusing the water out of the tissue. Impregnation with paraffin of the tissue in the later stages
is crucial for tissue stability in the remaining histotechnical methods. Sakura Tissue-Tek VIP 6 is a
traditional dehydration instrument that realizes dehydrations during longer times with xylene as
the intermedium. However, LOGOS is another dehydration instrument operating with shorter
times using Histolab Clear, a more environmental and cheaper intermedium.
In the current study tissue samples were used from three different patient cases of each tissue:
cutis, breast, intestine and prostate. Two different, new LOGOS- dehydration programs with
Histolab Clear as intermedium were tested and validated in accordance with specific quality
criteria. Parallel were tissue samples dehydrated from the same tissues in the traditional routine
program, in order to evaluate by comparison, sections and staining quality of the new programs.
Immunohistochemistry and routine staining were used for evaluation. The pathologist approved all
routine stains and disapproved some immunohistochemical analyses, depending on poorer
staining and the quality of the sections.
Because the amounts of the samples were insufficient in some cases, the number of the samples
were determined to be expanded in order to investigate if the error occurs systematically or only
to individual cases. Insufficient dehydration seemed to be fundamental as a cause of inferior
results. Therefore, even the time of dehydration in Histolab Clear will increase by one hour, in the
further validation. Optimization of dehydration time is required for approval of
immunohistochemical analyzes. These analyzes are very important and definitive for the
treatment of the patient, and therefore the new dehydration programs must give at least as good
results as the conventional.
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1. Inledning
På klinisk patologilaboratoriet på Helsingborgs lasarett, har den senaste tiden inflödet
av vävnadsprover ökat från bland annat cutis-, intestinum-, prostata- och bröstvävnad.
Vid inköp av ett nytt LOGOS- dehydreringsinstrument i verksamheten, blev två nya
dehydreringsprogram installerade med Histo-Clear som intermedium. Traditionella
dehydreringsprogram använder xylen/JFC som intermedium (Medicinsk service 2016a)
medan nya program, använder Histo-Clear som intermedium (Medicinsk service
2016b). Xylen betraktas vara toxisk och cancerogen vid långtidsexponering (Rajan &
Malathi 2014). JFC är ett annat intermedium som också är toxisk med specifik doft.
Däremot är Histo-Clear miljömässigare, doftfri och billigare intermedium(Weinez
2016). De två nya program omfattar reducerade dehydreringstider, jämfört med de
konventionella, och är anpassade för stora, blandade respektive små, feta
vävnadsprover. Resultatet förväntas vara lika bra/bättre än resultatet av det
konventionella dehydreringsprogrammen som de kommer att jämföras med. De nya
programmen kommer att implementeras vid laboratoriets rutiner om valideringarna
godkänns av patologerna. Implementeringen avser utprovningar, valideringar och
kvalitetssäkringar, enligt patologernas utvärderingar.
På grund av prevalensen av både histopatologiska samt immunhistokemiska analyser, är
användandet av ett dehydreringsinstrument med mikrovågsteknologi optimalt inom
klinisk medicin. Variationen i dehydreringstiderna beror i första hand på metoden som
används (Morales, Nassiri, Nanhous, Vincek & Nadji 2004). De nya metoderna
effektueras med kortare tider, vilket förkortar tiden för diagnosen samt tiden för
inledande av patientens behandling. Dessutom minskar även patientens oro och
eventuella kostnader i relation till perioden den är inlagd på sjukhuset (Lyska, Sherly,
Bradley, Lester & Rohr 2006; Leong 2004; Rohr, Layfield, Wallin & Hardy 2001).

1.1.

Histotekniska processer

Patologi kommer från grekiskans patos (kunskap) och logos (lidande). I praktisk
medicin innebär patologi, läran om patologiska förändringar i organismens organ eller
vävnader, som grund av sjukdom. Två fundamentala begrepp som patologin grundar sig
på är etiologi (sjukdomens orsak) och patogenes (fenomen/mekanismer av sjukdomens
utveckling). Utifrån grunderna, är patologi viktig inom medicinska områden eftersom
den utreder sjukdomarnas orsak och prognos genom kartläggning av deras mekanismer
och ursprung på vävnad, cell och organ nivå (Kumar, Abbas & Aster 2013). Utredning
och fastställning av diagnos utförs på biologiskt provmaterial som opereras från
vävnaden/organen som presenterar specifika patologiska symptom/bild. Vävnadsprovet
bearbetas sedan laborativt med olika histotekniska metoder, med syfte att framställa ett
mikroskoppreparat som sedan mikroskoperas av patologerna (specialiserade läkare
inom patologi). Dessa processer äger rum inom klinisk patologi, där biomedicinska
analytikerna är involverade i pre- och analytiska laborativa moment och patologerna i
de postanalytiska, det vill säga diagnostiken. De histotekniska processerna av
vävnadsproverna omfattar utskärning, fixering, dehydrering, inbäddning, snittning,
färgning och montering. Det slutliga momentet innefattar analys via mikroskopering
och diagnosställning.
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Syftet med utskärningen är att högst 5 mm
tjocka representativa vävnadsskivor skärs ut
enligt specifika metodbeskrivningar och läggs
i lämpliga kassetter (Figur1). Utskärningen
avser både ofixerade och fixerade vävnader.
(Medicinsk service 2014a; 2014b; 2016c;
2016d). Alla vävnadsprover genomgår fixering
direkt efter operation eller utskärning, efter
deras inkomst på laboratoriet. Fixering är en
process där med hjälp av fixeringslösning
konserverar samt förvarar vävnaden så intakt som möjligt för att sedan vara lämplig för
vidare laborativa processer. Formaldehyd är det mest använda fixeringslösningen för
alla typer av vävnadspreparat. Fixeringen gör så att alla livsprocesser upphör vilket gör
att strukturen i vävnaden solidifieras. Proteinernas struktur stabiliseras, genom att
successiv forma metylenbryggor och korsbindningar mellan deras funktionella grupper.
På detta sätt förhindras autolysen, eftersom lysosomala enzymerna inaktiveras.
Förruttnelse eller intorkning är andra processer som motverkas (Ramos-Vara & Miller
2014; Moewis 1978).
Dehydreringsprocessen omfattar tre olika steg: dehydrering, clearing och impregnering,
där varje reagens ersätts succesivt med varandra. Vid dehydrering avlägsnas obundet
vatten och fixeringsmedel ur vävnaden med stigande alkoholkoncentrationer(vanligen
etanol), där absolut alkohol (100%) är det sista lösningen. Eftersom den absoluta
alkoholen inte är blandbar med paraffinet skall den också avlägsnas ur vävnaden med
hjälp av ett intermedium. Vävnadsproverna ligger i intermediet tills de blir transparenta.
Denna process kallas för clearing. För en optimal dehydrering krävs att dessa steg
utförs komplett, annars uppstår partier i vävnaden med mjölkaktig och icke-transparent
utseende. I det senaste steget, byter xylen plats med
paraffinet via impregnering för att fylla ytorna
mellan molekyler (Moewis 1978; Slaoui & Fiette
2011). Dehydrerade vävnadsprover genomgår sedan
inbäddning i flyttande paraffin/vax (58-60ºC).
Paraffinklossar som är de slutliga produkterna,
stabiliserar vävnaden i sin helhet, vilket möjliggör
snittningen i nästa steg(Figur 2) (Rajan & Malathi
2014). Från paraffinklossarna snittas representativa
vävnadssnitt med mikrotom, som sedan fästs på
objektglas.
Vävnadssnittet genomgår infärgning vilket gör det möjligt urskiljande av komponenter
och detaljer i mikroskopet. Avparaffinering och rehydrering är preanalytiska steg inför
färgningsprocessen. (Slaoui & Fiette 2011; Anil & Rajendran 2012). HematoxylinErytrosin (H & E) är rutin-dubbelfärgning för samtliga vävnadssnitt som genomgår
histopatologiska analyser. Sammansättningen av H & E gör det möjligt att urskilja
mellan cellernas komponenter som kärnan, cytoplasman och vävnadens morfologiska
struktur generellt. Hematoxylin är en basisk färg vilket gör att enbart sura komponenter
som bland annat cellkärnorna (DNA/RNA) infärgas lila-blå. Erytrosin är å andra sidan
ett surt ämne som infärgar enbart basiska cellkomponenter som proteinerna i
cytoplasma, erytrocyter, glatt muskulatur, med mera, i röda färgprodukter med olika
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nyanser (rosa/ljusrött) (Chan 2014). Efter infärgning, dehydreras vävnaden på nytt, för
att konservera den samt kunna impregnera monteringsmedlet som är olösligt i vatten.
Täckglas appliceras i samband med monteringsmedlet (Slaoui & Fiette 2011). Den
slutliga produkten, mikroskoppreparatet, överlämnas sedan till patologen för
morfologisk bedömning och diagnosticering.
1.2.

Immunhistokemi

Immunhistokemi
(IHK)
baseras
på
histopatologisk detektion av de intressanta
antigenerna i cellerna med hjälp av antikroppar.
Antikropparna, så kallade immunglobuliner, är
proteinstrukturer utformade av fyra peptidkedjor
och deltar i kroppens immunsystem. Figur 3A
illustrerar en Y-formad antikroppstruktur, där
lätta kedjorna binder till de tunga via
disulfidbryggor. De variabla regionerna i Figur
3B är unika för varje antikropp, vilket gör att
enbart en specifik antigen kan binda till igenkännandesekvensen. Epitop är en
aminosyrastruktur av antigenen där antikroppen binder komplementärt till
igenkännandesekvensen. Den konstanta regionen är likadan inom varje antikroppsklass,
och har som funktion att binda in specifika receptorer på cellytan (Norlén & Lindström
2014). För att antigen-antikropp komplexen skall äga rum, måste antikroppen finna sitt
antigen med hjälp av optimerade immunohistokemiska metoder (Seidal 2013).
Antikropparna som används inom immunohistokemi, framställs naturligt med hjälp av
försöksdjur och utvecklas optimalt för att reagera kemiskt med motsvarande antigen.
Antikropparna kan vara monoklonala (syntetiseras av samma B-cell och känner igen ett
enda epitop) eller polyklonala (syntetiseras av olika B-celler och känner igen flera
epitoper) (Ramos-Vara & Miller 2014).
Antigener i tumörceller detekteras med primära antikroppar (biologiska markörer) som
används för att utvärdera tumörens natur (benign eller malign) och förutse eller förbättra
behandling av cancer (Burcombe et al. 2005). Dessutom kan dessa markörer utnyttjas
för IHK, bland annat för att utreda följande: cellernas proliferation och apoptos,
diskriminera neoplasi ifrån hyperplasi samt fastställa tumörens ursprung och prognos
(Painter, Clayton & Herbert 2010).

1.2.1. Immunhistokemiska metoder och detektioner
Metoderna som används vid immunohistokemiska analyser är både känsliga och
specifika, eftersom reagenserna som används är biotinfria (vilket förhindrar infärgning
av endogent biotin). Specificitet och känslighet beror på följande: designen av multimer
molekylerna förhindrar den steriska effekten (så att molekylerna inte kan repellera från
varandra), de sekundära antikropparna förstärker signalen vid detektion, optimerade
monoklonala antikroppar inriktade mot en specifik epitop och amplifiering av
multimererna som också ger en förstärknings signal. Ultra View Universal DAB (3,3´diaminobenzidine tetrahydroklorid kromogen) och Ultra View Alkaline Phosphatase
Red är två kit som används för detektion av antigenerna i vävnadssnitten. I samband
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med de, används indirekta immunhistokemiska metoder som illustreras i Figur 4. Figur
4a och 4b avbildar reaktionen mellan antigenerna och antikropparna samt detektionen
med två olika metoder/kit. Vid detektionsmetoderna, används även ett amplifieringskit,
vars roll är att förstärka signalen. På detta sätt kan flera sekundära antikroppar binda till
en enda primär antikropp/antigen, och därmed öka metodens känslighet så att även små
antigenmängder i vävnaden kan detekteras (Ventana Medical Systems 2009a; 2009b).

1.3. Syfte
Syftet med studien var att utprova och därefter genom validering kvalitetssäkra två olika
dehydreringsprogram för små fettrika respektive blandade, stora vävnadsprover i
LOGOS-dehydreringsinstrumentet, med Histo-Clear som intermedium. Ett annat syfte
var att parallellt dehydrera vävnadsprover med ursprung från samma patientfall, i de
konventionella dehydreringsprogrammen i Sakura Tissue-Tek VIP 6(Xylen) och
LOGOS(JFC). Detta för att kunna jämföra och utvärdera resultateten från de nya
programmen. Vidare ändamål var att utifrån resultatet konstatera effekten av det nya
intermediet, Histolab-Clear, i vävnadens dehydreringsprocess, jämfört med den
konventionella Xylen/JFC. Viktiga frågeställningar var att utreda om det finns
skillnader i lösningarnas effektivitet och om det går att substituera JFC till Histo-Clear
för att kunna implementera de nya programmen som rutin.

2. Material och metod
2.1. Urval av vävnadsprover
Totalt 14 olika, nyopererade humana vävnadstyper (n=14) som inkom för
histopatologisk undersökning på laboratoriet för klinisk patologi på Helsingborgs
lasarett, användes som provmaterial. Det totala antalet vävnadsprover innefattade bröst
(n=6), prostata (n=3), intestinum (n=3) och cutis (n=2) från olika patientfall, vilket
innebar att fyra olika typer av vävnader användes. Av dessa presenterade
vävnadsmaterial, användes bröst-, prostata- och intestinum från tre olika patientfall, för
det nya dehydreringsprogrammet av blandade, stora vävnadsprover. I det andra
programmet för små fettrika vävnadsprover, användes bröstvävnad från tre olika
patientfall, medan cutisvävnaderna från enbart två patientfall användes och inte tre som
hade planerats. Urvalet av just dessa provtyper bestämdes eftersom de representerade
det största antalet prov som inkom för histopatologisk undersökning. Representativa
prover som hade ursprung från det nedre gastrointestinaltrakten hade ursprung från
rectum, sigmoideum och colon. Bröstprover erhölls från sektor och mastektomier.
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Studien genomfördes i samband med rutinanalyserna för diagnos av respektive
patientfall, där extra provmaterial skars för att utprova det nya
dehydreringsprogrammet. Resultatet av det nya programmet jämfördes med prover som
hade ursprung från samma tumör, och som genomgick dehydrering i konventionella
programmet. Selektionen utfördes på så sätt att enbart specifika vävnader som innehöll
tumörer >15 mm valdes ut. Tumörens storlek var ett viktigt kriterium, för att
provmaterialet skulle vara tillräcklig för två representativa vävnadsskivor. Tumörens
storlek var ett nödvändigt krav för att den skulle kunna befinna sig i alla vävnadsskivor
samt genomgå även immunhistokemiska analyser. Gammalt arkiverat och diagnostiserat
vävnadsmaterial användes för att kunna simulera en konventionell körning med ett fyllt
provställ. De immunhistokemiska analyserna valdes enligt laboratoriets föreskrifter,
med representativa och rutinspecifika infärgningar för varje vävnadstyp som
genererades antingen från små eller stora klossar.
Tabell 1 och 2 listar samtliga vävnadsmaterial och antalet av respektive vävnadstyper
som användes i den aktuella studien. De representativa provvävnaderna testades i tre
olika körningar var för sig, i respektive dehydreringsinstrument. Vävnadsskivor av
antingen normalsnitt; små skivor (typ N) som presenteras i Tabell 1 eller storsnitt; stora
skivor (SS) som presenteras i Tabell 2, användes beroende av programmet som de
dehydrerades i, och som beskrivs senare i metoddelen. För program av små, fettrika
vävnadsprover (Tabell 1), skars totalt 20 skivor ut från cutis (n=8) och bröst (n=12). För
program av blandade, stora vävnadsprover (Tabell 2) skars totalt 21 skivor ut från
prostata (n=6), bröst (n=9) och intestinum (n=6)-vävnad. Samtliga vävnadsprover i både
Tabell 1 och 2 som kördes i rutinprogrammen, valdes för att sedan kunna jämföra
resultatet av de nya dehydreringsprogrammen.
Tabell 1. Antal och typ av små fettrika vävnadsprover i små kassetter.
Vävnadstyp
Dehydreringsprogram
Fall 1
Fall 2
Bröst
Cutis

Små, fettrika vävnadsprover
Rutinprogram
Små, fettrika vävnadsprover
Rutinprogram

2N*
2N
2N
2N

2N
2N
2N
2N

Fall 3
2N
2N
-

Totala
Antalet
20

N*= små fettrika vävnadsprover i små kassetter.

Tabell 2. Antal och typ av blandade, stora vävnadsprover i super megakassetter.
Vävnadstyp
Dehydreringsprogram
Fall 1
Fall 2
Fall 3
Prostata
Intestinum
Bröst

Stora vävnadsprover
Rutinprogram
Stora vävnadsprover
Rutinprogram
Stora vävnadsprover
Rutinprogram

1SS*
1SS
1SS
1SS
1SS
1SS+1N*

1SS
1SS
1SS
1SS
1SS
1SS+1N

1SS
1SS
1SS
1SS
1SS
1SS+1N

SS*= stora vävnadsprover i super megakassetter.
N*= små, fettrika vävnadsprover i små kassetter för immunhistokemiska analyser.
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Totala
Antalet

21

2.2. Etiska övervägande
Enligt etikprövningslagen för forskning som avser människor (2003:460), behövs inte
projektarbetet prövas med etiskt tillstånd (Sveriges Riksdag 2003). Lagen prövas bland
annat vid utförande av ”vetenskaplig forskning samt utvecklingsarbete på vetenskaplig
grund” som avser människor, och inte när det gäller studentarbete som i detta fall.
Dessutom, ingår arbetet i klinisk metodutveckling för lokala arbetsrutiner. Arbetet
kommer inte heller att publiceras i något vetenskapligt sammanhang eller avhandling
(Etikprövningsnämnderna 2007; Lunds Universitet 2016). Identiteten av samtliga
patientfall kommer att vara anonyma vid presentation av denna studie och ickeanonyma vid diagnosställning.
2.3. Säkerhets samt miljöaspekter
Det laborativa arbetet genomfördes på klinisk patologi på Helsingborgs lasarett.
Samtliga material i studien blev hanterade i enlighet med hälso- och miljöaspekterna
som finns i de interna metodbeskrivningarna på laboratoriet. Arbetskläder användes vid
alla laborativa moment. Förutom vid snittningsmomentet, användes nitrilhandskar i
samband med reagensbyte och avfall, avfall av biologiskt material, inbäddning och
preanalytiska moment av vävnadspreparaten. Redan diagnosticerade vävnadsprover
blev kasserade som biologiskt material. Xylen, Histo-Clear och JFC- intermediumarna
blev lagrade i plastdunk avsedd för Xylenavfall. Använda knivblad och etiketter med
patienternas dokumentation blev kasserade som riskavfall. Knivskyddet och handtagets
låsning av mikrotomen användes alltid mellan snittningsstegen.
2.4. Provkörning av blandade, stora vävnadsprover
Innan valideringsprojektet påbörjades, testades det nya dehydreringsprogrammet i
LOGOS (Microwave Hybrid Tissue Processor MM088-001, Milestone, Sorisole,
Italien)- instrumentet med den nya intermediumen, Histo-Clear (Histolab Products,
Göteborg, Sverige).
Vid provkörningen användes storsnittmaterial från bröst- samt intestinumvävnad i form
av tjocka (>5 mm) och tunna (≤ 5 mm) preparat. Prostatavävnaden skars rutinmässigt ut
och analyseras i sin helhet. Därför blev det inte extra biologiskt material över för
provkörning, vilket innebar att all prostatavävnad hanterades och dehydrerades i det nya
LOGOS-programmet utan att testas innan. Fyra bröst- och två intestinumvävnadsskivor,
skars ut av den respektive patolog som patientfallen tillhörde. I avsikt att parallellt
genomgå histokemiska processer och kunna jämföra resultatet, skars representativa
vävnadsskivor från samma preparat, för både testkörning och rutinanalys. De valda
vävnadsproverna placerades i super megakassetter (Histolab Products) som
dokumenterades med Patologisk Anatomisk Diagnos (PAD)-nummer. Vävnaderna i
kassetterna fixerades sedan under natten i 4% buffrad formaldehydlösning (VWR
Chemicals, Leuven, Belgien).
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Efter fixering, kördes testproverna i det nya programmet i LOGOS B för dehydrering av
storpreparat (Nytt SS-program) med den nya Histo-Clear som intermedium.
Rutinproverna som de sedan jämfördes med, kördes i LOGOS A i det konventionella
dehydreringsprogrammet för storpreparat (Rutin SS-program), med JFC (Histolab
Products) som intermedium. Program för dessa instrument och reagenser sammanfattas
i Tabell A1 i Bilaga 1. Små fettrika rutinprover (N) som jämfördes med vid
immunhistokemiska bröstvävnadsanalyser, dehydrerades i det konventionella
instrumentet Tissue-Tek VIP 6 (Vacuum Infiltration Processor; Sakura Seiki, Nagano,
Japan). Rutinprogrammet för dessa rutinprover, reagenser och tider presenteras i Tabell
A2 i Bilaga 2. Efter dehydrering, förbereddes instrumentet inför nästa körning. Paraffinoch kammarrengöringsprogrammet startades, och nya reagenser ersattes enligt
instrumentets avvisningar på skärmen. Dehydrerade provmaterialet bäddades med
varsin kassett, i flytande Histowax (paraffin; Histolab Products) vid 60ºC, med hjälp av
Tissue embedding Console System 5 (Tissue-Tek® TEC™; Sakura Seiki). Proverna
inbäddades i förvärmda metallformar, med snittytan nedåt och kanterna pressades plant
på formens botten med hjälp av stamp (Figur 5a). Formen fylldes med flytande paraffin
upp till kanten och sedan placerades den på kylplattan. Alla prover blev inbäddade i
paraffinblock, så kallade klossar/paraffinklossar, efter nedkylning av paraffinet (Figur
5b). Vidare grovsnittades klossarna (20 µm) för avlägsnande av extra paraffin, tills
vävnaden framträdde. För erhållande av provsnitt, blev klossarna placerade på isblock
tills de blev tillräcklig kalla. Snittningen utfördes med rotationsmikrotomen (Leica
RM2255, Leica Microsystems Nussloch GmbH, Nußloch, Tyskland). 4µm tunna snitt
genererades från respektive vävnadsprov och placerades på varsitt dokumenterat
objektglas (Menzel-Gläser Superfrost®, Saarbrücken, Tyskland), enligt Figur 5b. I syfte
att skapa en spänningsyta för utsträckning av snittets alla kanter, pipetterades vatten
under snittet. Vidare placerades objektglasen på värmeplattan (Medite GmbH, Burgdof,
Tyskland), vid cirka 42ºC, tills snittet blev tillräckligt utsträckt.
De framställda glasen färgades sedan maskinellt med rutinfärgning Mayer's
hematoxylin (Histolab Products) och 3% erytrosin (Marck KGaA, Darmstadt,
Tyskland) (H & E), i Tissue-Tek® Prisma™ (Prisma E2S, Sakura Seiki)
färgningsmaskinen. Montering av glasen utfördes manuellt med Pertex® (Histolab
Products) som monteringsmedel. En kontrollvävnad (hud- samt appendixvävnad)
infärgades och godkändes innan rutinfärgningen kunde startas. Objektglasen
utvärderades i ljusmikroskop (Nikon Eclipse, 50 i, Nikon Corporation, Tokyo, Japan)
tillsammans med ansvariga patologer. Objektglas som tillhörde rutinanalyserna, valdes
för jämförande vid mikroskoperingen samt godkännande av nya programmets resultat.
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Provkörningarna blev godkända enligt de fastställda kriterierna i punkt 2.8.
kvalitetskriterier för utvärdering och därefter startades valideringsprogrammen enligt
arbetets syfte. Vidare validerades metodernas säkerhet på tre olika vävnadsprover av tre
olika patientfall var, enligt validering av stora, blandade vävnadsprover i punkt 2.4. .
2.5. Provkörning av små fettrika vävnadsprover
Samma metodik som beskrevs i punkt 2.4., användes även vid omhändertagande av
små, feta vävnadsprover. Representativa prover skars (≥ 5 mm) från bröst, cutis och
lipom från tre olika patientfall. Proverna placerades sedan i små dokumenterade
kassetter med PAD-nummer. Bröstproverna genomgick endast sju timmar fixering i 4%
formaldehyd lösning, innan dehydrering. Resterande prover var färdigfixerade efter 24
timmar. Testproverna kördes i det nya programmet i LOGOS B för dehydrering av små,
fettrika prover (Nytt N-program), med Histo-Clear som intermedium, enligt Tabell A1 i
Bilaga 1 och Tabell A3 i Bilaga 3. Rutinproverna som de sedan jämfördes med, kördes i
det konventionella dehydreringsprogram (Rutin N-program) i VIP med xylen som
intermedium. Inbäddning, snittning och infärgning var resterande moment av samtliga
prover de passerade igenom, tills de resulterade i mikroskoppreparat. Till skillnad från
storsnittglasen, monterades de små glasen maskinellt i Tissue-Tek® Film™ Film
Coverslipper (Film E2, Sakura Seiki). Både testglasen och rutinglasen mikroskoperades
sedan tillsammans med de ansvariga patologerna. Provkörningarna blev godkända
enligt de fastställda kriterierna i punkt 2.8. kvalitetskriterier för utvärdering och därefter
startades valideringsprogrammen enligt arbetets syfte. Vidare validerades metodernas
säkerhet på två olika vävnadsprover av tre/två olika patientfall var, enligt validering av
små, fettrika vävnadsprover i punkt 2.7.
2.6. Validering av blandade, stora vävnadsprover
Bröstprover (≤5 mm tjocka) skars ut från två mastektomier och en sektor.
Intestinumprover från sigmoideum, rectum och colon erhölls i en tjockleksvariation
mellan 3 och 6 mm. Även prostatafallen blev skurna i varierande tjocklek, mellan 3 och
6 mm. Vävnadsproverna genomgick samma histotekniska procedurer som blev
beskrivna i detalj, i metoddelen av provkörningarna. I avsikt att mjukgöra vävnaden i
klossen och få fram ett fint snitt, på ett av prostatafallet, blev klossens yta smörjd med
handtvål och sedan blev den placerad på is i en halv timme innan snittning. Antalet
vävnadsprover från patientfallen och dehydreringsinstrumenten (LOGOS/VIP) som
användes med motsvarande intermedium (JFC/HC/Xylen), finns presenterade i Tabell
A3 i Bilaga 3. Tillsammans med dessa listas även antalen objektglas som blev infärgade
med specifika metoder. Till skillnad från provkörningen, validerades även
immunhistokemiska infärgningar med diverse specifika antikroppar, som presenteras i
Tabell A4 i Bilaga 4.
Ett objektglas från varje patientfall, vars vävnadsprov dehydrerades i det nya
programmet med HC-intermedium, blev infärgad maskinellt med H & E rutinfärgning.
Montering av täckglas utfördes manuellt. Varje glas blev sedan jämförd med H & E
rutinglaset, som framställdes ur dehydrerade vävnadsprov i motsvarande rutinprogram
(se Tabell A3 och A1 i Bilagorna 3 och 1). Efter utvärdering och jämförande mellan H
& E objektglasen, lokaliserade patologen tumörerna på samtliga glas, genom att
markera respektive område med en märkpenna. På laboratoriet blev tumörområdena i
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klossarna inristade med en skalpell, för att sedan lätt kunna få enbart tumörsnittet på
immunglasen.
Samtliga tumörsnitt från klossarna med bröstvävnad, analyserades med en panel som
bestod av de fem olika antikropparna: ER, PGR, HER2B, Ki67 och SMMS1. Intestinala
tumörsnitt analyserades med CK20 samt CDX2, medan tumörsnitt från prostata
analyserades med P63+AMACR dubbelfärgning. Samtliga antikroppar och deras
spädning, detektionskit och reagenser presenteras i Tabell A5 i Bilaga 5. Immunglasen
som användes, var av typ plusglas ((Menzel-Gläser Superfrost®). På varje övre del av
objektglasen fanns det 3 µm färdigsnittade, positiva/negativa vävnadskontroller (se
Tabell A4 i Bilaga 4). De framställdes från representativa organ/biopsi som inkom på
avdelningen för histopatologisk undersökning. Tumörområdet som också snittades 3
µm, blev fäst under vävnadskontrollen. Glasen inkuberades 20 min. i värmeskåpet
(BenchTop Incubator BE200, Memmert GmbH, Schwabach, Tyskland) och placerades
sedan i BenchMark analysinstrumentet (ULTRA ICH/ISH Staining Module, Ventana
Medical Systems, Tucson, AZ, USA). UltraView Universal DAB (uDAB) och Ultra
View Alkaline Phosphatase Red (uRed) detektionskiten infördes i maskinen och
inställningar
valdes
för
analyserna.
Avparaffinering,
förbehandling,
antikroppsinkubation, detektion och kontrastfärgning, var maskinella steg som finns
beskrivna i protokoll för respektive antikropp, i Bilaga 7-17. Manuellt, dehydrerades
glasen i ökande alkoholkoncentrationer (etanol 95% och etanol 99% (Histolab Products)
och sedan i xylen tills glasens yta klarnade. Glas som genomgick röd färgning (uRed)
dehydrerades inte i alkohol, utan de ställdes i 15 min. i 57ºC i värmeskåpet och sedan
behandlades med xylen innan montering. Manuellt monterades även täckglasen på
samtliga objektglas med Pertex® som monteringsmedel. Tillsammans med en
biomedicinsk
analytiker,
mikroskoperades
sedan
de
positiva/negativa
vävnadskontrollerna.
Kontrollerna
utvärderades
enligt
kontrollbilder
och
metodbeskrivningar från Nordic immunohistochemical Quality Control (NordiQC) och
interna föreskrifter. I Tabell A4 (Bilaga 4) finns alla infärgningskriterier för optimala
infärgningar. Efter godkännande av kontrollerna, överlämnades samtliga objektglas till
patologerna, för utvärdering/godkännande av infärgningarna/analyserna. Totalt
utvärderades 84 objektglas, varav 33 för detta dehydreringsprogram. Gemensam
evaluering och beslut av icke-godkända objektglas fastställdes efter ytterligare
mikroskopering tillsammans med läkarna.
Immunhistokemiska analyserna (med bröstpanelen) av prover som blev dehydrerade i
det nya programmet (Nytt SS-program i LOGOS B med HC-lösning) av den tredje
bröstfallet misslyckades. Därför kördes alla om enligt metodbeskrivningen ovan. Enbart
objektglasen med ER, PGR och Ki67 infärgningarna lyckades och överlämnades för
utvärdering. Klossen blev nedsmält och vävnadsprovet ombäddades. Snitt/objektglas för
SMMS1 och HER2B preparerades för att repetera analyserna samt komplettera
bröstpanelen.
2.7. Validering av små fettrika vävnadsprover
Mellan 3-5 mm tjocka vävnadsprover från bröstvävnaden erhölls från två mastektomier
och en sektor, det vill säga tre olika patientfall. Prover (≤ 5 mm tjocka) blev skurna från
ovala cutisexcisioner av två olika patientfall, där maligna melanom misstänktes.
Vävnadsproverna genomgick samma histotekniska procedurer som beskrivits i detalj, i
metoddelen för provkörningarna. Innan dehydrering, blev ett bröstprov förfixerad i 5
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timmar medan ett annat fixerades i 3 timmar. Resterande prover från både cutis- och
bröstvävnader var färdigfixerade efter 24 timmar. Efter fixering, kördes samtliga
preparat i det nya programmet i LOGOS B för dehydrering av små, fettrika prover (Nytt
N-program), med Histo-Clear som intermedium, enligt Tabell A1 i Bilaga 1.
Rutinproverna som dessa sedan jämfördes med preparerades med hjälp av det
konventionella dehydreringsprogram (Rutin N-program) i VIP med xylen som
intermedium.
Antalet
vävnadsprover
från
varje
patientfall
och
dehydreringsinstrumenten (LOGOS/VIP) som användes med motsvarande intermedium
(HC/Xylen), finns presenterade i Tabell A6 i Bilaga 6. Tabellen listar även antalet
vävnadssnitt som blev infärgade med respektive metod. Till skillnad från provkörningen
av små, fettrika vävnadsprover, validerades även immunhistokemiska infärgningar med
olika specifika antikroppar, som föreställs i Tabell A4 i Bilaga 4.
Tumörsnitten från klossarna med bröstvävnad, analyserades med samma
antikroppspanel som beskrivits ovan. Tumörsnitten från cutis analyserades med S100,
Melan A samt HMB45. Positiva/negativa vävnadskontrollerna mikroskoperades sedan
tillsammans med en biomedicinsk analytiker. Resultatet blev utvärderat och godkänt
enligt kontrollfigurer och kriterier från Nordic immunohistochemical Quality Control
(NordiQC u.å.), som finns sammanfattade i Tabell A6 i Bilaga 6. Utifrån
vävnadskontrollerna, utvärderade/godkände patologerna infärgningarna/analyserna.
Totalt utvärderades 62 objektglas, varav 31 för detta dehydreringsprogram. Gemensam
evaluering av alla objektglas och beslut av resultatet fastställdes genom
återmikroskopering av icke-godkända objektglas tillsammans med patologerna.

2.8. Kvalitetskriterier för utvärdering
Valideringsresultatet bedömdes av två patologer. Både provkörningarna samt
valideringskörningarna
evaluerades/validerades
utan
vetskap
om
vilket
dehydreringsprogram som användes. Resultatet utvärderades och validerades enligt
vävnadernas kvalitativa aspekter, vilket innebar att färgkvalitén av samtliga objektglas
och vävnadernas-/cellernas morfologi skulle vara resultatrepresentativa. Detta gick ut på
att snitten skulle presentera jämförbar kvalité av rutinfärgningen och morfologin, enligt
en tvågradig skala: godkänd och underkänd med motsvarande kommentarer. Vid
immunfärgningar bestämdes en tregradig skala av färgningarnas intensitet: svag, stark
respektive optimal, med kommentarer om morfologi och specifikinfärgade celler.
Immunfärgningarna skulle också bli godkända med bra infärgningskvalité av specifika
celler, som bland annat var bedömarnas krav för att kunna ställa diagnosen.
Immunfärgningar av cellernas kärnor och cytoplasma var den viktigaste aspekten,
utifrån analysen kunde bedömda som godkända eller icke-godkända. Tabell A4 i Bilaga
4 presenterar samtliga kriterier för immunhistokemiska analyserna, med specifika
kvalitativa infärgningar för respektive cell eller struktur. Färgintensiteter av
cellkomponenterna i övriga strukturer/celler skulle befinna sig inom det bestämda
intervallet, för att färgen skulle betraktas som optimalt/godkänt. Dessa kriterier blev
implementerade i laboratoriets rutiner, enligt Nordic immunohistochemical Quality
Control (NordiQC) och interna föreskrifter.
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Jämförelse mellan objektglas med storsnitt och normalsnitt, som blev dehydrerade i
varsitt program med JFC eller Histolab-Clear, var andra kriterier för
utvärdering/validering. Godkännande av preparat som blev dehydrerade i de nya
programmen skulle presentera kvalitativ- analoga aspekter, i likhet med preparaten de
var jämförda med och som blev dehydrerade i rutinprogrammen.

3. Resultat
3.1. Provkörning av blandade, stora vävnadsprover
Redan efter dehydrering av provmaterialet och
även vid snittning, observerades kvalitativa
skillnader i två bröstvävnader med enstaka
förändringar i form av vita porösa område. Den
ena klossen med den tjockaste bröstvävnaden var
svår att snitta eftersom det innehöll ett stort vitt
poröst område som täckte den centrala delen av
snittet. I dessa områden hade inte intermediumen
infiltrerat vävnaden tillräckligt för att kunna
avlägsna vattnet. Därför kunde inte heller
paraffinet impregnera vävnaden, ett faktum som
ledde till att det föll sönder vid snittning. En följd av otillräcklig dehydrering var att
respektive område lossnade från snittet och föll sönder. Fragmenterande snitt, var svåra
att lägga upp på objektglaset och rekonstruera strukturen. Vid mikroskopering visades
det fragmenterade området där vävnaden föll sönder, trasig med delvis försämrad
vävnadsmorfologi. Exempel på otillräcklig dehydrering av paraffinerad vävnad,
illustreras i Figur 6. De makroskopiska vita, porösa områdena i vävnaden, gav upphov
till hål i snittet. Dessutom bidrog även närliggande adiposvävnaden (den gula,
fettvävnaden) till fragmentering, beroende av instabilitet i struktur. Inga andra
anmärkningar med avseende på morfologin i resterande områden blev konstaterade.
Återstående klossar med tunna preparat var lätta att snitta. Intestinum visade inga
makroskopiska förändringar, vilket ledde till lätt snittning oavsett vävnadens tjocklek.
Mikroskopering av objektglasen utfördes tillsammans med patologerna. Varje provglas
jämfördes med objektglas som preparerades från samma vävnadsmaterial som
dehydrerades i rutinprogrammet (Rutin SS-program i LOGOS A) med JFC som
intermedium. Samtliga vävnadssnitt var jämförbara, med ganska bra likheter från alla
synpunkter mellan de, där vävnadernas morfologi var godkända med bra/optimala
cellfigurer som uppfyllde kvalitetskriterierna från punkt 2.8. (kvalitetskriterier för
utvärdering). Undantag från kriterierna utgjorde snittet som genererades från den
tjockare bröstvävnaden (>5 mm), vilket presenterades som följd en försämrad
morfologi. Detta resultat visade att snittens kvalitet inte beror på det nya intermediumen
utan på vävnadens tjocklek. Följaktligen, påvisades att Histo-Clear kunde substituera
JFC, eftersom effekten blev samma. Dessutom blev provkörningsresultatet godkänt av
patologerna, vilket tillät vidare validering av metodens säkerhet.
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3.2. Provkörning av små fettrika vävnadsprover
Inga anmärkningar observerades vid dehydrering eller snittning. Eftersom vävnaderna
var fettrika, uppstod vissa fragmenterade områden i snitten från nästan alla klossarna.
Som det förväntades, upprullades dessa partier i adiposvävnaden, och gav upphov till
hål. Vid mikroskopering observerades de fragmenterade områdena med små defekter i
morfologin, i form av uppsplittrade, deformerade celler/strukturer. Enbart ett
lipompreparat, presenterade sämre partiinfärgningar, till skillnad från de andra, med
delvis bleka cellmembran. Resterande vävnadssnitt visade optimal infärgning. Jämfört
med objektglas som preparerades från samma vävnadsmaterial och som genomgick
dehydrering i rutinprogrammet för fettrika preparat, visades vävnadssnitt ha en bra
cellmorfologi, med tydliga cellgränser och bra färgkvalité. Sammanfattningsvis, var
samtliga objektglas jämförbara, med bra likheter från alla synpunkter mellan dem, där
vävnadernas morfologi och färgning var godkända med bra/optimala cellbilder som
uppfyllde kvalitetskriterierna. I likhet med tidigare provkörning, visade resultatet att
snittens kvalitet inte beror på intermediumen eftersom provvävnaderna var ≤5 mm
skurna. Detta demonstrerar ännu en gång att vävnadens tjocklek har betydelse vid alla
processerna, speciellt vid dehydrering. Följaktligen, kunde Histo-Clear substituera JFC,
eftersom effekten blev samma. Provkörningsresultatet godkändes av patologerna, och
vidare validering av metodens säkerhet startades.
3.3. Validering av blandade, stora vävnadsprover
Samtliga resultat bedömda av patologerna sammanställs i tabellerna nedan. Tabell 3a
sammanfattar utvärdering av objektglas som färgades med H & E-rutinfärgning.
Utvärderingen utfördes genom jämförelse mellan rutinglasen och glasen som blev
validerade, enligt kvalitetskriterierna i punkt 2.8. Patologernas kommentarer
sammanställdes som anmärkningar. Validering av alla H & E-objektglas godkändes
utan någon ytterligare mikroskopering och jämförelse mellan dem.
Tabell 3a. Utvärdering av H & E rutinfärgningen enligt kvalitetskriterierna.
Vävnad

Fall

H & E -rutinglas
H & E- valideringsglas
Anmärkningar
Anmärkningar
Bröst
Lite fragmentering i dermis. Lite fragmentering i dermis.
1
Bra/mycket bra färg/morfologi.
Bra/mycket bra färg/morfologi.
2
Fint snitt med bra färg/morfologi.
Fint snitt med bra färg/morfologi.
Veck och fragmentering i fett- Mindre
fragmentering
i
3
vävnaden, bra färg/morfologi.
fettvävnaden bra färg/morfologi.
Prostata
Bra färg/morfologi
Bra färg/morfologi
1
2
Bra färg/morfologi
Bra färg/morfologi, suddiga kärnor
3
Bra färg/morfologi, randigt snitt
Bra färg/morfologi, randigt snitt
Intestinum
Bra
färg/morfologi,
lite
sämre
snitt
Bra färg/morfologi
1
2
Bra färg/morfologi
Bra färg/morfologi
3
Bra färg/morfologi
Bra färg/morfologi
G= godkänd; U= underkänd; X= specificerar om valideringsglasen blev G/U.

G
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Figur 7, 8 och 9 är illustrationer från histologiska preparat av ett bröst-, prostata- och
intestinumfall. Resultatet indicerade att vävnaden som dehydrerades i det nya
programmet (Figur 7b, 8b, 9b) presenterade samma eller bättre kvalitet av
färgningen/morfologin jämfört med vävnaden som dehydrerades konventionellt (Figur
7a, 8a, 9a).
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Vidare sammanfattades utvärdering av objektglasen som färgades med
immunhistokemiska metoder i Tabell 3b. Resultat av de första valideringsglasen av fall
3 finns inte med i Tabell 3b eftersom dessa inte överlämnades till läkarna, utan
kasserades. Detta beroende på att infärgningarna misslyckades eftersom samtliga snitt
delvis var tjocka, ett faktum som ledde till partiell överfärgning. Vid den andra
omkörningen lyckades enbart ER, PGR och Ki67 infärgningarna. Glasen överlämnades
till läkarna för utvärdering, och deras resultat finns med i Tabell 3b. Resterande två
(SMMS1och HER2B) misslyckades igen och kasserades eftersom snittet inte fäste på
objektglasen och dess fragmentering gav upphov till artefakter. För att komplettera
bröstpanelen med SMMS1 och HER2B repeterades dessa analyser som gav
motsvarande resultat i Tabell 3b. Vid utvärdering, godkändes alla infärgningarna utom
de SMMS1 och HER2B som blev sist omkörda. Tumörproven på glas som infärgades
med Ki67 och PGR var positiva, vilket ledde till godkännande av analyserna. Positivitet
i proven var inte tillräckligt, eftersom färgen var svag. Därför bestämdes att alla resultat
av fall 3 skulle bli underkänt, även med hänsyn till HER2B och SMMS. Beslutet
fastställdes tillsammans med patologerna vid en ytterligare evaluering.
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Artefakter som vanligt förekom under arbetens gång var fragmentering, veck och
ojämhet i tjocklek. Figur 10 avbildar de vanligförekommande artefakterna vid snittning
av olika vävnader (Khan, Tijare, Jain & Desai 2014).

Godkända analyser presenterade optimala infärgningar enligt kvalitetskriterierna i
Tabell A4 i Bilaga 4 och kvalitetskriterierna i punkt 2.8. Dessutom, infärgades cellerna
specifikt och snittens kvalité hade bra morfologi. Alla snitt som infärgades med H & Erutinfärgning snittades till 4 µm, medan de till immunanalyser snittades till 3 µm.
Jämfört med H & E-glasen visade immunglasen ha en sämre snittkvalité som berodde
på skillnaden i tjocklek. Andra anmärkningar med avseende på färgintensiteten var icke
signifikanta, i relation till kontrolvävnaderna och kontrasten i stroman.
Tabell 3b. Utvärdering av bröstfärgningar med olika immunhistokemiska metoder.
Vävnad

Fall

Metod

Rutinglas
Valideringsglas
Stark Optimal Svag Stark Optimal
PGR
X
X
ER
X
X
1
Ki67
X
X
B
HER2B
X
X
R
SMMS1
X
X
Ö
PGR
X
X
S
ER
X
X
T
2
Ki67
X
X
HER2B
X
X
SMMS1
X
X
PGR
X
X
ER
X
X
3
Ki67
X
X
HER2B
X
X
SMMS1
X
X
G= godkänd; U= underkänd; X= specificerar om valideringsglasen blev G/U.

G

U

Svag
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Vidare utfördes evaluering av prostata och intestinumfallen som framstår i Tabell 3c,
enligt kvalitetskriterierna i Tabell A4 i Bilaga 4 och kvalitetskriterierna i punkt 2.8. Alla
infärgningarna från samtliga prostatafallen blev godkända utan anmärkningar. Varje
valideringsglas presenterade vävnader med bra snittkvalité och morfologi, med optimal
och specifik infärgning av cellerna. Glas framställda från det första intestinumfallet blev
godkända, där valideringsglaset bara hade något sämre snittkvalitet jämfört med
rutinglaset. Utan hänsyn till detta, var morfologin bra, med specifika och optimala
färgningar. Vid utvärdering godkändes valideringsglasen av fall 2. Sedan underkändes
dessa vid den andra evalueringen med patologerna, på grund av svagare infärgningar
med båda metoderna, jämfört med rutinglasen som var optimalt infärgade. Både rutinoch valideringsglaset av fall 3 blev stark infärgade, ett faktum som underkände samtliga
metoder. Överfärgningar i muscularis mucosa, lamina propria och kärl inträffade vid
infärgning med CK20. Däremot blev glasens kontroller bra, och utifrån dessa blev
proverna utvärderade. Analyser med CDX2 gav mycket cytoplasmainfärgningar där
enbart en del cellkärnor blev exponerade i kontrast. Denna anmärkning gällde för
vävnadssnitt i båda objektglasen. Vävnadskontrollerna visade motsatsen, med svagare
cytoplasmainfärgning och starkare kärninfärgning.
Tabell 3c. Utvärdering av prostata/intestinumfärgningar med olika immunhistokemiska metoder.
Vävnad

Fall
Metod

P
R
O
S
T
A
T
A

Svag

Rutinglas
Stark
Optimal

Valideringsglas
Svag
Stark
Optimal

G

1

AMCR+P63

X

X

X

2

AMCR+P63

X

X

X

3

AMCR+P63

X

X

X

CK20

X

X

X

X

X

U

1

I
CDX2
X
N
CK20
X
X
T
2
E
CDX2
X
X
S
T
CK20
X
X
I
N
3
CDX2
X
X
U
M
G= godkänd; U= underkänd; X= specificerar om valideringsglasen blev G/U.

Sammanfattningsvis blev immunhistokemiska analyserna av den tredje bröstfallet samt
andra och tredje intestinumfallen underkända. H & E -infärgningarna av dessa och även
av andra vävnadsfallen blev däremot godkända.
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X
X
X
X

3.4. Validering av små fettrika vävnadsprover
Samtliga resultat bedömda av patologerna sammanställs i Tabell 4a. Tabellen summerar
utvärdering av objektglas som färgades med H & E-rutinfärgning, där patologernas
kommentarer sammanställdes som anmärkningar. Utvärderingen utfördes genom
jämförelse mellan rutinglasen och glasen som blev validerade, enligt kvalitetskriterierna
i punkt 2.8. Utvärdering av alla H & E-objektglas validerades vid ytterligare
mikroskopering och jämförelse mellan dem. Valideringsglasen verkade ha en sämre
morfologi, kvalitet och färg, jämfört med rutinglaset. Enligt Tabell 4a blev två
valideringsglas olika bedömda. Trots patologernas olika åsikter och bedömningar, var
alla objektglas godkända.
Tabell 4a. Utvärdering av H & E rutinfärgningen enligt kvalitetskriterierna.
Vävnad

Fall

H & E -rutinglas
Anmärkningar
Bra färg/morfologi.

H & E- valideringsglas
G
Anmärkningar
Bröst
Morfologi: fragmentering av fettceller och
X
1
stroma. Bra färg.
Bra färg/morfologi.
Färg: blekare kollagen. Bra morfologi.
X
2
**Bättre färg/morfologi än rutinglaset.
Bra färg/morfologi.
Sämre morfologi: fragmentering. Blekare
X
3
bindvävnad/cellgränser.*Bäst!
Cutis
Bra färg/morfologi
Morfologi: fragmentering. Bra färg.
X
1
2
Bra färg/morfologi
Bra färg/morfologi.
X
G= godkänd; U= underkänd; X= specificerar om valideringsglasen blev G/U. * / ** = olika
åsikt/bedömningar av patologerna.

Figur 11 och 12 är illustrationer från histologiska preparat av ett cutis- och bröstfall.
Resultatet indicerade att cutisvävnaden som dehydrerades i det nya programmet (Figur
11b) hade sämre kvalitet av morfologin och samma färgintensitet av samtliga
komponenter, jämfört med cutisvävnaden som dehydrerades konventionellt (Figur 11a).
Vävnaden som dehydrerades i det nya programmet (Figur 12b) presenterade samma
kvalitet av morfologin och sämre färgning av stromat (kollagen framförallt), jämfört
med vävnaden som dehydrerades konventionellt (Figur 12a).
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I Tabell 4b finns det sammanfattade resultatet av bröstpreparat som infärgades med
olika immunhistokemiska metoder. HER2B infärgade snitten av fall 1 var inte
bedömbart eftersom valideringsglaset blev negativt, medan den andra var positivt. Detta
tydde på att två olika provbitar användes vid arbetet, där den ena som hade negativt
resultat inte innehöll något tumörområde. Däremot innehöll den andra ett tumörparti
som resulterade positivt. Ki67 och SMMS1 infärgade snitten av fall 2 hade dålig
snittkvalité med fragmenteringar. Vidare godkändes analyserna av fall 3 med
tveksamhet. Sämre eller färre celler blev infärgade, dålig snittkvalitet med
fragmenteringar var anledningar till att fallet godkändes tveksamt.
Tabell 4b. Utvärdering av bröstfärgningar med olika immunhistokemiska metoder.
Vävnad

Fall

Metod

Rutinglas
Valideringsglas
G
U
Stark Optimal Svag Stark Optimal
PGR
X
X
X
ER
X
X
X
1
Ki67
X
X
X
B
HER2B
R
SMMS1
X
X
X
Ö
PGR
X
X
X
S
ER
X
X
X
T
2
Ki67
X
X
X
HER2B
X
X
X
SMMS1
X
X
X
PGR
X
X
X*
ER
X
X
X*
3
Ki67
X
X
X*
HER2B
X
X
X*
SMMS1
X
X
X*
G= godkänd; U= underkänd; X= specificerar om valideringsglasen blev G/U.
- = HER2B analyserna var inte bedömbara/godkändbara eftersom rutinglaset var positivt och
valideringsglaset negativt. X*= samtliga analyser var tveksam godkända.
Svag

Immunhistokemiska analyserna av cutisvävnaden samt deras utvärderingar
sammanfattades i tabell 4c. Rutinglasen av fall 1 hade starka infärgningar av dermala
celler mot en gråare stroma, och snittens kvalitét var sämre. Vidare godkändes
analyserna av fall 2 tveksamt. Cellerna i snitten blev bra infärgade dock var
snittkvalitén sämre med fragmenteringar och sporadisk artefakter. Även i detta fall var
det svårt att jämföra glasen, eftersom snitten hade ursprung från olika vävnadsbitar.
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Tabell 4c. Utvärdering av cutisfärgningar med olika immunhistokemiska metoder.
Vävnad

Fall

Metod
Svag
HMB45

C
U
T
I
S

1

2

S100

Rutinglas
Stark
Optimal
X

Valideringsglas
Svag
Stark
Optimal
X

X

G
X

X

X

Melan
A
HMB45

X

X

X

X

X

X*

S100

X

X

X*

X

X*

Melan
X
A
G= godkänd; U= underkänd; X= specificerar om valideringsglasen blev G/U.
X*= samtliga analyser var tveksam godkända.

U

Sammanfattningsvis blev immunhistokemiska analyserna av den tredje bröstfallet samt
andra cutisfallen tveksam godkända. Totalt visade samtliga valideringsglas sämre
snittkvalité som gav upphov till sporadiska artefakter. H & E-infärgningarna av både
vävnadsproverna blev däremot godkända.

4. Diskussion
Det huvudsakliga syftet med studien, var att utprova samt validera två nya
dehydreringsprogram för olika stora respektive små, feta biopsier från de humana
vävnader som hade mest inflöde för histopatologiska undersökningar. Utvärdering av
samtliga objektglas utfördes av patologerna som evaluerade vävnadssnitten utan vetskap
om vilket dehydreringsprogram som användes.
Utprovningsresultatet visade att snittens kvalitet inte beror på det nya
dehydreringslösningen (Histolab Clear) utan på vävnadens tjocklek.
I de ofullständigt dehydrerade områdena där dehydreringslösningarna inte infiltrerade
vävnaden tillräckligt, blev vattnet inte avlägsnat (Chatterjee 2014; Bindhu,
Krishnapillai, Thomas & Jayanthi 2013). Följaktligen kunde inte heller paraffinet
impregnera vävnaden, ett faktum som ledde till att dessa porösa områden föll sönder vid
snittning och snittens kanter bildade artefakter. Histolab Clear kan därför substituera
JFC, eftersom effekten blev desamma. Därutöver är Histolab Clear miljömässig, luktfri
och betydligt billigare än JFC. För ett bättre dehydreringsresultat bör vävnadsskivorna
bli utskurna maximalt 5 mm tjocka. Det kommer att underlätta även det laborativa
arbetet och ge bättre snitt samt underlätta korrekt diagnos. Målet med utprovning av det
valda biologiska materialet uppnåddes och projektet gick vidare med validering av de
nya programmens säkerhet.
Efter utvärdering av vävnadssnitten på valideringsglasen i jämförelse med rutinglasen,
godkändes alla valideringsglas som infärgades med H & E-lösning som används för
rutinanalyser. Trots att vävnaderna på dessa objektglas fick sämre bedömning
konstaterades att anmärkningarna inte påverkade diagnosen och därför godkändes de.
Samtliga visades ha samma eller bättre morfologi med optimala infärgningar jämfört
med dem på rutinglasen. Vanligt förekommande artefakter som berodde på snittningen
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var veck, fragmentering och ojämn tjocklek, och detta uppstod i både rutin- och
valideringsglasen enligt Figur 10. Fragmentering av fettrika preparat, visade partier i
adiposvävnaden som vek undan på grund av dess instabila struktur. Hål i snitten eller
uppsplittring blev konsekvensen. Instabiliteten var vanligt förekommande i nästan alla
snitt som blev preparerades från fetthaltiga vävnadsprover. Beroende på ojämna snitt
som kan ha orsakakats av vibrationer/hopp av kniven eller klossen (Bindhu et al. 2013;
Ellis 2002a), innehöll ett enda prostatafall randiga portioner av färg i olika intensitet.
Att vävnaden var för hård med delvis förkalkning, kunde också ha varit en anledning till
de ojämna snitten (Ellis 2002b). Speciellt vid validering av små fettrika preparat, visade
resultatet att olika provbitar hade stort betydelse vid jämförande av vävnadssnitten.
Glasen bör innehålla snitt som har närliggande vävnadsursprung för att kunna jämföra
kvalitén och komponenternas morfologi. Det visade sig ha ännu större betydelse vid de
immunhistokemiska analyserna, där tumörområdet i båda snitt (på validerings/rutinglaset) var utskurna för långt från varandra i samma vävnad. Vid några av dessa
fall, innehöll vävnadssnittet antingen sparsamt med cancerceller, hela tumörområdet
eller saknade tumören/tumörcellerna helt. Läkarna hade därför svårt att bedöma dessa
objektglas.
En del immunhistokemiska infärgningar blev underkända, beroende på svaga
infärgningar, antikropparnas ospecificitet och dålig snittkvalité. I en studie där
dokumenterade preanalytiska variabler rapporterades, relaterade Engel och Moore
(2011) till att bland annat dehydrering (reagens, tider, temperatur) och clearing (tider,
temperatur) är variabler som i senare steg påverkar infärgningarnas intensitet och
antikropparnas specificitet. Författarna anmärker fixeringstiden som den primära
potentiella faktorn för felkällorna i de resterande preparationsmomenten. Eftersom
fixeringstiden av samtliga vävnadsprover i den aktuella studien hanterades enligt
metodbeskrivningen, blev denna faktor eliminerad som eventuell felkälla. Samma studie
poängterar vidare att reagenstypen som används vid dehydrering har betydelse och HC
intermediet var sämre i effektivitet än den konventionella Xylen. Samma anmärkning
konstaterades även i den aktuella studien.
Ur effektivitetsperspektiv verkade HC i den aktuella studien, ge acceptabla resultat vid
H & E-rutinfärgning (4 µm snitt) men oacceptabla vid några immuninfärgningar (3 µm
snitt). Visa immunanalyser vars infärgningar godkändes, presenterade däremot dålig
snittkvalité och tvärtom. Dessa två kännetecken kan vara resultat av insufficient
dehydrering eller clearing med HC som intermedium. Det visade sig att felaktig clearing
berodde på ofullständig dehydrering, och snittens kvalitét och infärgning var sämre på
grund av vatten resterna i vävnaden. Dålig paraffininfiltration beroende av dessa
faktorer, ledde till att preparaten krympte, vilket i sin tur ledde till fragmentering av
snitten i dessa områden med artefakter som följd (McInnes 2005). Sådana situationer
märktes oftast i histologiska cutispreparat, i dermis och hypodermis, i den aktuella
studien.
Klinisk patologi på Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås (2016), har också validerat
programmen med HC-dehydreringslösningen i LOGOS. Studiens partiella resultat
visade att både rutin- och immunfärgningarna godkändes. Immuninfärgningarna
bedömdes vara svagare, som i den aktuella studien. Skillnaderna i färgningsresultatet
var enligt patologernas bedömning minimala och irrelevanta. Till följd blev analyserna
godkända eftersom färgningen inte påverkade diagnostiken. Infärgning med H & E
godkändes också som i den aktuella studien. Små feta vävnader, bröst i deras fall,
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ansågs vara svårt att hantera på grund av fetthalten som gjorde dehydreringstid i HC för
kort. Varken denna och den aktuella studien anser de nya dehydreringsprogrammen
omfattar för korta dehydreringstider i HC. En ökning med en timme av HCdehydreringstiderna förväntas ge samma eller bättre resultat än det konventionella
rutinprogrammen.
Tjocka snitt är generellt svårt att utvärdera/diagnosticera, beroende av cellernas
överlagring (Bryant 2005) och därför kasserades misslyckade objektglas. Även dessa
preparat med tjocka snitt framstod med ospecifika/intensiva infärgningar i celler och
stromat. Eftersom antikropparnas ospecificitet kan bero på diverse faktorer, är detta
fortfarande ett diskuterat dilemma på forskningsnivå (Buchwalow, Samoilova, Boecker
& Tiemann 2011). Principiella anledningar verkar vara endogena Fc-receptorer av
diverse immunceller och proteiner/enzymer som via hydrofoba eller joniska
interaktioner, interagerar med de primära/sekundära antikropparna specifikt
(Buchwalow et al. 2011; Bussolati & Leonardo 2008). Att snitten inte fäste på glasen
berodde på ojämn tjocklek av vävnadssnitten, vilket ledde till dålig adhesion på
objektglasen. Vävnadssnitt på objektglas som kasserades representerade dessa problem
som ledde till misslyckade analyser. Snitten lossnade under analysens gång, splittrades
och gav upphov till flera artefakter. Dessutom kan en hypotes vara att
carcinomatumören var smetig och/eller nekrospartierna som var fragila och saknade
bindvävstruktur, fragmenterades och framstod i artefaktform (Wick 2008; Valencia1).
Det var påtagligt att 3 µm snitt alltid visade något sämre kvalité än 4 µm snitten, som i
första hand berodde på deras skillnad i tjocklek. 3 µm snitt var svårt att hantera,
speciellt vid tumörområdena som visade sig vara mer instabila. På grund av
instabiliteten, uppstod fragmenteringar och vissa artefakter. Artefakternas förekomst
gjorde svårt för en del utvärdering också, där tveksamt godkännande av respektive
objektglas påverkades även av det.

5. Slutsats
Studiens resultat visade att enbart H & E - objektglas gav optimala resultat. Däremot
resulterade en del immuninfärgningar suboptimala. Dehydreringstiderna i HC, verkade
vara problemet för detta. I avsikt att HC-dehydreringslösningen skulle verka optimerade
oavsett infärgningsmetod, bestämdes det att modifiera dehydreringsprogrammet. Detta
kommer att omfatta utökning av HC -dehydreringstiden med en timme i båda
programmen, för att optimera provernas kvalité. Patologernas olika åsikter av
bedömningarna och det sämre resultatet av immunhistokemiska analyserna, ledde till
utökning av provmängderna för validering av båda programmen. Utökningen kommer
också att utreda om felkällorna förekommer systematiskt eller enbart till enstaka fall.
Ytterligare två intestinum- och två bröstfall kommer att provas i programmet för stora,
blandade vävnadsprover. Eftersom provmängden av små, fettrika vävnadsprover
betraktades vara för lite (tre bröstfall), bestämdes det att utöka antalet med ytterligare
sju bröstfall, så att valideringen omfattar totalt tio olika bröstfall. Beträffande
cutisvävnaderna, kommer enbart ett ytterligare patientfall att köras, för att totalt få tre
fall såsom det planerades.

1

Dr. patolog Paola Lara Valencia, personlig kommunikation den 7 december 2016.
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Sammanfattningsvis gav inte valideringen det resultat som det förväntades. Därmed kan
inte dehydreringsprogrammen implementeras som rutin. Efter ökning av
dehydreringstiderna, förväntas provernas kvalité ha optimala resultat, för att kunna
införas i rutinarbetet. Immunanalyserna av bland annat bröstvävnader är mycket viktiga
och definitiva för patientens behandling. Därför måste dehydreringsprogrammen vara
säkra för att ge ett lika bra/bättre resultat än dem konventionella
dehydreringsprogrammen.
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Populärvetenskaplig sammanfattning
Patologi är läran om sjukdomarna. Patologin är viktig inom medicinska områden
eftersom den ger kunskap om förändringarnas mekanismer, deras ursprung, orsak och
utveckling i organ, vävnader och celler. Utredning och fastställning av diagnos utförs på
biologiskt provmaterial, så kallad biopsi, som opereras bort från patientens sjukliga
vävnad/organ. Biopsin inkommer sedan till Klinisk patologi laboratoriet där de
biomedicinska analytikerna är involverade i den laborativa bearbetningen av provet och
patologerna (specialiserade läkare inom patologi) i diagnostiken.
De laborativa momenten passerar vävnadsprovet igenom följande: fixering, utskärning,
dehydrering, inbäddning, snittning, färgning och montering. För att bevara provets form
och struktur samt undvika torkning, nedbrytning av bakterier/enzymer i cellerna, läggs
biopsin omgående efter den avlägsnas från kroppen eller direkt efter utskärning på
laboratoriet, i fixeringslösning (formalin). Detta steg omfattar fixering i minst 24
timmar. Vidare genomgår provet utskärning i form av tunna skivor som innehåller
respektive förändring i vävnaden, som sedan skall undersökas. Proverna placeras
därefter i plastkasseter med lock, som placeras i behållare för att genomgå
dehydreringsprocessen maskinellt. Dehydrering av vävnadsproverna omfattar olika
kemiska processer där vattnet avlägsnas ur vävnaden, som på detta sätt förbereds inför
nästa steg: paraffininbäddning. Paraffin är ett fast ämne som i flytande form (58-60ºC)
används som både impregnerings- och inbäddningsmedium av vävnadsprovet.
Dehydrering av proverna krävs eftersom paraffinet är ett icke- vattenlösligt ämne, vilket
gör att det inte kan tränga genom vävnader som inte har genomgått dehydrering. Det
stelnade paraffinet i form av ett fast paraffinblock/kloss, stabilisera vävnaden inför nästa
moment: snittning. Ur klossen skapas vid snittning 4 µm tunna vävnadssnitt som
placeras på speciella glas, i syfte till att framställa mikroskoppreparatet. Dessa passerar
sedan genom olika infärgningsmetoder, i avsikt att synliggöra olika strukturer i
mikroskopet. Efter infärgning täcks vävnadssnittet med ett täckglas för att bland annat
skydda det. Mikroskoppreparatet är nu färdigt att överlämna till patologen för att
undersökas, utreda samt ställa den morfologiska diagnosen på cellnivå.
Cancerdiagnostiken undersöks med immunhistokemiska infärgningar. Tumörens natur,
godartad eller elakartad, kan bestämmas och utifrån dessa infärgningar kan sedan
patientens behandling ordineras.
I den aktuella studien användes vävnadsprover från tre olika patientfall och olika
vävnadstyper, hud, bröst, tarm och prostata, användes. Två olika maskinella
dehydreringsprogram med en ny dehydreringslösning utprovades samt kvalitetssäkrades
med hjälp av dessa vävnadsprover. I syfte till att jämföra/bedöma snittens- och
infärgningarnas kvalité med det nya programmet, kördes vävnadsprover parallellt från
samma patientfall i det traditionella rutinprogrammet. Både immunhistokemiska- och
rutinfärgningar användes för utvärdering. Patologerna godkände samtliga
rutinfärgningar och underkände en del immunhistokemiska på grund av sämre
infärgningar med dålig kvalité på snitten. Eftersom provmängden i några fall ansågs
vara för lite, bestämdes det att dessa skall utökas för att utreda om felet förekommer i
enstaka eller vid alla fall. Dehydreringstiden kommer att utökas med en timme till,
eftersom det ansågs att vara den grundläggande anledningen av otillräcklig dehydrering
med sämre resultat som följd.
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Bilagor
Bilaga 1
Tabell A1. Dehydreringstider och reagenser för olika dehydreringsprogram i LOGOS(Medicinsk
service 2016c).
Kemikalie
Rutin SS
Nytt SS
Kemikalie
Nytt N
-program
– program
– program
LOGOS A
LOGOS B
LOGOS B
JFC/19,5 h
HC/ 18,49 h
HC/12,38 h
4% Formaldehyd
00:15
00:20
4% Formaldehyd
00:20
4% Formaldehyd
02:15
02:10
4% Formaldehyd
00:40
70% Etanol
00:05
00:05
4% Formaldehyd
00:10
99% Etanol
00:30
00:30
4% Formaldehyd
00:50
99% Etanol
00:30
00:30
70% Etanol
00:01
99% Etanol
00:20
00:20
99% Etanol
00:02
99% Etanol
00:10
00:10
99% Etanol
00:02
JFC
00:20
HC- 00:20
99% Etanol
00:10
JFC
05:40
HC- 04:40
99% Etanol
00:20
99% Isoopropanol
00:20
00:20
HC
00:20
99% Isoopropanol
01:00
00:60
HC
04:00
Histowax
00:02
00:04
99% Isoopropanol
00:15
Histowax
00:30
00:30
99% Isoopropanol
00:35
Histowax
00:30
00:30
Vaporisation
00:04
Histowax
00:20
00:20
Histowax
00:30
Histowax
00:20
00:20
Histowax
00:25
Histowax
00:20
00:20
Histowax
00:15
Histowax
00:20
00:20
Histowax
00:15
Histowax
04:00
04:00
Histowax
00:15
Histowax
02:00
02:00:30
Histowax
02:50
Histowax
00:19:30
LOGOS A = dehydreringsinstrument med rutinprogram för stora, blandade prover(SS)
med JFC lösning. LOGOS B= dehydreringsinstrument med nya program för stora, blandade
(SS) och små, fethaltiga(N) prover med HC lösning. HC= Histo-Clear; intermedium. JFC=
intermedium. Histowax = paraffin
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Bilaga 2
Tabell A2. Konventionell dehydreringsprogram med reagenser och tider för
små fettrika vävnadsprover i Tissue-Tek VIP 6(VIP) (Medicinsk service 2016d).
Kemikalie
Rutin N-program
Xylen/17,5 h
4% Formaldehyd
00:05
Vatten
00:15
70% Etanol
01:00
95% Etanol
01:00
95% Etanol
01:00
99% Etanol
02:00
99% Etanol
02:00
Xylen
01:00
Xylen
01.30
Xylen
01:30
Histowax
01:30
Histowax
01:30
Histowax
01:30
Histowax
01:30
Xylen = intermedium. Histowax = paraffin.
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Bilaga 3
Tabell A3. Schematisk information av blandade, stora vävnadsprover.
Vävnadstyp

Patientfall

Bröst

1

Bröst

Bröst

Prostata

2

3

1

Prostata

2

Prostata

3

Intestinum
Intestinum
Intestinum

1
2
3

Antal/Typ prov

Instrument/Reagens

Färgningsmetod

Antal glas

1 SS

LOGOS A- JFC

1 H & E + 5 immun

6

1 SS

LOGOS B- HC

1 H & E + 5 immun

6

1N

VIP- Xylen

1 H & E + 5 immun

6

1 SS

LOGOS A- JFC

1 H & E + 5 immun

6

1 SS

LOGOS B- HC

1 H & E + 5 immun

6

1N

VIP- Xylen

1 H & E + 5 immun

6

1 SS

LOGOS A- JFC

1 H & E + 5 immun

6

1 SS

LOGOS B- HC

1 H & E + 5 immun

6

1N

VIP- Xylen

1 H & E + 5 immun

6

1 SS

LOGOS A- JFC

1 H & E + 1 immun

2

1 SS

LOGOS B- HC

1 H & E + 1 immun

2

1 SS

LOGOS A- JFC

1 H & E + 1 immun

2

1 SS

LOGOS B- HC

1 H & E + 1 immun

2

1 SS

LOGOS A- JFC

1 H & E + 1 immun

2

1 SS

LOGOS B- HC

1 H & E + 1 immun

2

1 SS

LOGOS A- JFC

1 H & E + 2 immun

3

1 SS

LOGOS B- HC

1 H & E + 2 immun

3

1 SS

LOGOS A- JFC

1 H & E + 2 immun

3

1 SS

LOGOS B- HC

1 H & E + 2 immun

3

1 SS

LOGOS A- JFC

1 H & E + 2 immun

3

1 SS

LOGOS B- HC

1 H & E + 2 immun

3

84
Total
H & E = Hematoxylin och erytrosin rutinfärgning. SS= stora vävnadsskivor. HC= Histo-Clear.
Immun= preparat som genomgick även immunhistokemiska analyser. Numret representerar
antalet analyser/infärgningar som effektuerades från samma vävnadsprov. Resterande
vävnadsprover genomgick histopatologiska analyser med H & E rutinfärgning. HC/JFC=
intermediumar.
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Bilaga 4
Tabell A4. Kriterier för utvärdering av immunhistokemiska analyser/infärgningar med diverse
antikroppar, i övriga celler av positiva samt negativa vävnadskontroller.
Antikroppar
Vävnadsprov
Negativa kontroller
Positiva kontroller
Färgintensitet
Placenta och
Prostata: kärninfärgning
P63 + AMACR
Måttlig till stark
Thyroidea: ingen
Prostata
basalceller i körtelgångar
infärgning
Ren: granulär cytoplasmatisk
Måttlig till stark
infärgning av epitelceller
Tonsill, pankreas och
Appendix: körtelepitel,
CK20
Måttlig till stark
hepar: ingen
Intestinum
B-celler.
infärgning
Tonsill och hepar:
Appendix: epitelceller
CDX2
Måttlig till stark
Intestinum
ingen infärgning
Pankreas: kärninfärgning av
Svag till
kärlepitelceller
måttlig
Uterus: ej kärninfärgning av
PGR
Svag/ingen
Bröst
epitelcellerna i cervix
infärgning
Uterus: kärninfärgning av
ER
Stark
Bröst
epitelcellerna i cervix
Pankreas och hepar:
Ki67
Kärninfärgning i prolifierande
Stark
Bröst
ingen infärgning
celler
i appendix och tonsill
HER2B
Cellmembran av cancerösa
Svag 1+
celler som ligger in situ eller
Bröst
Måttlig 2+
invasiva grupper, i tre olika
Stark 3+
tumörvävnader från bröst
(1+/2+/3+)
Pankreas och hepar:
Appendix: släta muskceller
SMMS1
Måttlig till stark
Bröst
ingen infärgning
och blodkärl
Tonsill: follikulära dendritiska
Måttlig till stark
nätverk
Frisk Cutis: granulär
HMB45
Stark
Cutis
cytoplasmatisk infärgning av
melanocyter i epidermis
Cutis med malignt melanom:
Stark
granulär cytoplasmatisk
infärgning av maligna
melanocyter
Pankreas och hepar: Appendix: kärn och cytoplasma- Måttlig till stark
S100
Cutis
ingen infärgning
infärgning av perifera nerver och
makrofager i lamina propria
Tonsill: kärn och cytoplasmaMåttlig till stark
infärgning i follikulära celler i
germinala centra
Frisk
cutis:
granulär
Melan A
Cutis
cytoplasmatisk infärgning av
Stark
melanocyter
Glandula suprarenalis: granulär Måttlig till stark
cytoplasmatisk infärgning
P63= protein 63; AMACR= α-methylacyl-CoA racemase; CK20= cytokeratin 20; CDX2= cluster
of differentiation, X2= homebox gener som kodar för transkriptionsfaktorer av intestinum
organogenes; PGR= progesteron receptor; ER= östrogen receptor; Ki 67= nukleärt protein i
kärnan av prolifierande celler. HER2B= human epidermal growth factor receptor 2; SMMS1=
Myosin Smooth Muscle. HMB45= Human Melanoma Black 45; S100= proteinklass med 100 %
löslighet i ammoniumsulfatlösning; Melan A= melanosomantigen.
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Bilaga 5
Tabell A5. Utspädning av monoklonala antikroppar och reagenskit för deras detektion.
Antikropp
Klon
Spädning
Detektionskit
AMCR (Dako, California, USA)
13H4 kanin
1:50
uRed (v1.02.0013, Ventana,
Arizona, USA)
CDX2 (Cell Marque, California, USA) EPR2764Y mus
1:100
uDAB (v1.02.0018, Ventana,
Arizona, USA)
CK20 (Dako, California, USA)
KS20.8 mus
1:50
uDAB (v1.02.0018, Ventana,
Arizona, USA)
ER (Ventana, Arizona, USA)
SP1 kanin
RTU
uDAB (v1.02.0018, Ventana,
Arizona, USA)
HER2B (Ventana, Arizona, USA)
4B5 kanin
RTU
uDAB (v1.02.0018, Ventana,
Arizona, USA)
HMB45 (Ventana, Arizona, USA)
HMB45 mus
RTU
uRed (v1.02.0013, Ventana,
Arizona, USA)
Melan A (Dako, California, USA)
M7196 mus
1:25
uRed (v1.02.0013, Ventana,
Arizona, USA)
S100 (Dako, California, USA)
Poly kanin
1:3 000
uRed (v1.02.0013, Ventana,
Arizona, USA)
SMMS1 (Dako, California, USA)
SMMS1 mus
1:100
uDAB (v1.02.0018, Ventana,
Arizona, USA)
PGR (Ventana, Arizona, USA)
1E2 mus
RTU
uDAB (v1.02.0018, Ventana,
Arizona, USA)
P63 (Ventana, Arizona, USA)
4A4 mus
RTU
uDAB (v1.02.0018, Ventana,
Arizona, USA)
KI67 (Dako, California, USA)
MIB1 mus
1:50
uDAB (v1.02.0018, Ventana,
Arizona, USA)
P63= protein 63; AMACR= α-methylacyl-CoA racemase; CK20= cytokeratin 20; CDX2= cluster
of differentiation, X2= homebox gener som kodar för transkriptionsfaktorer av intestinum
organogenes; PGR= progesteron receptor; ER= östrogen receptor; Ki67= nukleärt protein i
kärnan av prolifierande celler. HER2B= human epidermal growth factor receptor 2; SMMS1=
Myosin Smooth Muscle. HMB45= Human Melanoma Black 45; S100= proteinklass med 100%
löslighet i ammoniumsulfatlösning; Melan A= melanosomantigen; uDAB = Ultra View Universal
DAB (3,3´-diaminobenzidine tetrahydroklorid kromogen); DetectionuRed= Ultra View Alkaline
Phosphatase Red; RTU= Ready to use, färdigspädd antikroppdispenser.
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Bilaga 6
Tabell A6. Schematisk information av små, fettrika vävnadsprover.
Vävnadstyp

Patientfall

Antal/Typ prov

Bröst

1

Bröst

Bröst

Cutis

Cutis

2

3

1

2

Instrument/Reagens

Färgningsmetod

Antal glas

1N

VIP - Xylen

1H&E

1

1N

LOGOS B- HC

1H&E

1

1N

VIP - Xylen

1 H & E + 5 Immun

6

1N

LOGOS B- HC

1 H & E + 5 Immun

6

1N

VIP - Xylen

1H&E

1

1N

LOGOS B- HC

1H&E

1

1N

VIP - Xylen

1 H & E + 5 Immun

6

1N

LOGOS B- HC

1 H & E + 5 Immun

6

1N

VIP - Xylen

1H&E

1

1N

LOGOS B- HC

1H&E

1

1N

VIP - Xylen

1 H & E + 5 Immun

6

1N

LOGOS B- HC

1 H & E + 5 Immun

6

1N

VIP - Xylen

1H&E

1

1N

LOGOS B- HC

1H&E

1

1N

VIP - Xylen

1 H & E + 3 Immun

4

1N

LOGOS B- HC

1 H & E + 3 Immun

4

1N

VIP - Xylen

1H&E

1

1N

LOGOS B- HC

1H&E

1

1N

VIP - Xylen

1 H & E + 3 Immun

4

1N

LOGOS B- HC

1 H & E + 3 Immun

4

Total
62
H & E = Hematoxylin och erytrosin rutinfärgning. N= små, fettrika vävnadsskivor. HC/Xylen=
intermediumar. Immun= preparat som genomgick även immunhistokemiska analyser. Numret
representerar antalet analyser/infärgningar som effektuerades från samma vävnadsprov.
Resterande vävnadsprover genomgick histopatologiska analyser med H & E rutinfärgning.
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Bilaga 7
Protokoll för ER- antikropp med uDAB som detektionskit (Klinisk patologi 2016)
Protokoll nr. 10188: ER(2016-01-27)
Procedur: U ultraView DAB(v1.02. 0018)
BenchMark ULTRA IHC/ISH Staining Module
Helsingborgs lasarett, Patologen Helsingborg
Samtliga reagenslösningar tillverkades av Ventana Medical Systems, Tucson, AZ,
USA. Varje protokoll blev modifierade i mindre steg.
1.
2.
3.

Uppvärmning av glas till 65ºC i 24 min.
Avparaffinering med 10X EZ Prep. (deparaffinering lösning) i 4 min., vid 72ºC.
Volymjustering, sköljning med EZ Prep. + Ultra Liquid Coverslip (LCS;
förebygger avdunstning).
4. Sköljning, justering* med EZ Prep. + LCS. 2 gånger (2X) upprepning av detta steg.
5. Pauspunkt i 8 min. tills värmen stängs av, därefter sköljning med EZ.
6. Applicering av Ultra Cell conditioning (pH 8,4) (CC1; buffert för antigen retrieval).
7. Inkubering i 8 min., vid 95ºC
8. Applicering av CC1 + LCS, 13X.
9. Pauspunkt i 8 min. tills värmen stängs av.
10. Sköljning, justering med 10 X reaktionsbuffert (pH 7,4) + applicering av LCS, 2X.
11. Uppvärmning av glas till 36ºC + sköljning, justering med reaktionsbuffert.
12. Applicering av en droppe 3% H2O2 ultraView inhibitor
13. Applicering av LCS och inkubering i 4 min.
14. Sköljning, justering med reaktionsbuffert + applicering av LCS.
15. Uppvärmning av glas till 36ºC och inkubering i 4 min.
16. Sköljning, justering med reaktionsbuffert.
17. Applicering av en droppe ER-primär antikropp + LCS och inkubering i 16 min.
18. Sköljning, justering med reaktionsbuffert + applicering av LCS.
19. Uppvärmning av glas till 36ºC + sköljning, justering med reaktionsbuffert.
20. Applicering av en droppe ultraView HRP multimer + LCS och inkubering i 8 min.
21. Sköljning, justering med reaktionsbuffert + applicering av LCS, 2X.
22. Sköljning, justering med reaktionsbuffert.
23. En droppe ultraView DAB Chromogen + en droppe ultraView DAB H2O2.
24. Applicering av LCS och inkubering i 8 min.
25. Sköljning, justering med reaktionsbuffert.
26. Applicering av en droppe ultraView Copper (enhancer för DAB Chromogen)
27. Applicering av LCS och inkubering i 4 min.
28. Sköljning, justering med reaktionsbuffert.
29. Applicering av en droppe Hematoxylin II (kontrastfärgning)
30. Applicering av LCS och inkubering i 12 min.
31. Sköljning, justering med reaktionsbuffert + LCS.
32. Sköljning, justering med reaktionsbuffert.
33. Applicering av en droppe Bluing reagent (efter-kontrastfärgning).
34. Applicering av LCS och inkubering i 4 min.
35. Sköljning med reaktionsbuffert + applicering av LCS + sköljning med
reaktionsbuffert.
* en droppe är en reagensdispensering.
*justering= Maskinen justerar tillräcklig glasvolym med respektive reagens.
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Bilaga 8
Protokoll för AMCR+P63 dubbelfärgning med två olika antikroppar och två olika
detektionskit(uDAB för P63 och uRed för AMCR) (Klinisk patologi 2016)
Protokoll nr. 1009: AMA_P63 (2016-10-10)
Procedur: U IHC DC uDAB-uRed (v1.02. 0013)
BenchMark ULTRA IHC/ISH Staining Module
Helsingborgs lasarett, Patologen Helsingborg
Steg 1-16 och 18-29 följer samma procedur som i Protokoll för ER- antikropp med
uDAB som detektionskit i bilaga 7. Resterande steg skiljer sig åt, enligt följande:
17. Applicering av en droppe P63- antikropp + LCS och inkubering i 32 min.
30. Uppvärmning av glas till 90ºC och inkubering i 4 min.
31. Uppvärmning av glas till 36ºC + sköljning + justering med reaktionsbuffer.
32. Applicering av LCS + uppvärmning av glas till 36ºC och inkubering i 4 min.
33. Sköljning/justering av glasvolymen med reaktionsbuffer.
34. Applicering av en droppe AMCR- antikropp + LCS och inkubering i 32 min.
35. Uppvärmning av glas till 36ºC + sköljning + justering med reaktionsbuffer.
36. Applicering av en droppe UV Red UNIV MULT + LCS och inkubering i 12 min.
37. Sköljning, justering av glasvolymen med reaktionsbuffer + LCS applicering, 2X.
38. Sköljning, justering av glasvolymen med reaktionsbuffer.
39. Applicering av en droppe UV Red Enhancer + LCS och inkubering i 4 min.
40. En droppe UV Fast Red A kromogen + LCS en droppe UV Red Naphtol substrat.
41. Inkubering i 8 min. + en droppe UV Fast Red B kromogen+ inkubering i 8 min.
42. Sköljning, justering av glasvolymen med reaktionsbuffer.
43. Applicering av en droppe Hematoxylin II (kontrastfärgning)
44. Applicering av LCS och inkubering i 12 min.
45. Sköljning, justering med reaktionsbuffert + LCS.
46. Sköljning, justering med reaktionsbuffert.
47. Applicering av en droppe Bluing reagent (efter-kontrastfärgning).
48. Applicering av LCS och inkubering i 4 min.
49. Sköljning med reaktionsbuffert + applicering av LCS + sköljning med
reaktionsbuffert.
* en droppe är en reagensdispensering.
*justering= Maskinen justerar tillräcklig glasvolym med respektive reagens.
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Bilaga 9
Protokoll för S100-antikropp med uRed som detektionskit (Klinisk patologi 2016)
Protokoll nr. 1183: S100_red test (2016-10-03)
Procedur: U ultraView Red (v1.02. 0018)
BenchMark ULTRA IHC/ISH Staining Module
Helsingborgs lasarett, Patologen Helsingborg
1. Uppvärmning av glas till 65ºC i 24 min.
2. Avparaffinering med 10X EZ Prep. (deparaffinering lösning) i 4 min., vid 72ºC.
3. Volymjustering, sköljning med EZ Prep. + LCS.
4. Sköljning, justering med EZ Prep. + LCS. 2 gånger (2X) upprepning av detta steg.
5. Pauspunkt i 8 min. tills värmen stängs av, därefter sköljning med EZ.
6. Applicering av Ultra Cell conditioning + inkubering i 8 min., vid 95ºC.
7. Applicering av CC1 + LCS. 6X. Därefter, inkubering i 8 min.
8. Sköljning, justering med 10 X reaktionsbuffert (pH 7,4) + applicering av LCS, 2X.
9. Uppvärmning av glas till 36ºC + sköljning, justering med reaktionsbuffert.
10. Uppvärmning av glas till 36ºC + sköljning, justering med reaktionsbuffert
11. Inkubering i 4 min. + sköljning, justering med reaktionsbuffert.
12. Applicering av en droppe S100- antikropp + LCS och inkubering i 32 min.
13. Resterande steg följer samma procedur som i steg 17-49 i Protokoll för AMCR+P63
dubbelfärgning med två olika antikroppar och två olika detektionskit (uDAB för
P63 och uRed för AMCR) bilaga 8.
Bilaga 10
Protokoll för HER2B- antikropp med uDAB som detektionskit (Klinisk patologi
2016)
Protokoll nr. 1110: HER2B (2016-01-27)
Procedur: U ultraView DAB (v1.02. 0018)
BenchMark ULTRA IHC/ISH Staining Module
Helsingborgs lasarett, Patologen Helsingborg
Steg 1-16 och 18-35 följer samma procedur som i Protokoll för ER- antikropp med
uDAB som detektionskit i bilaga 7. Enbart steg 17 skiljer sig åt, enligt följande:
17. En droppe HER2B-primär antikropp + LCS och inkubering i 32 min.
Bilaga 11
Protokoll för CDX2- antikropp med uDAB som detektionskit (Klinisk patologi
2016)
Protokoll nr. 1056: CDX2 (2016-09-28)
Procedur: U ultraView DAB (v1.02. 0018)
BenchMark ULTRA IHC/ISH Staining Module
Helsingborgs lasarett, Patologen Helsingborg
Steg 1-16 och 18-35 följer samma procedur som i Protokoll för ER- antikropp med
uDAB som detektionskit i bilaga 7.
17. Applicering av en droppe CDX2-primär antikropp + LCS och inkubering i 32 min.
Mellan steg 19 och 20, amplifieras signalen med UltraView Amplifiering kit:
a) Applicering av en droppe AMPLIFIER A + LCS och inkubering i 8 min.
b) Sköljning, justering med reaktionsbuffert.
c) Applicering av en droppe AMPLIFIER B + LCS och inkubering i 8 min.
d) Sköljning, justering med reaktionsbuffert.
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Bilaga 12
Protokoll för PGR-antikropp med uDAB som detektionskit (Klinisk patologi 2016)
Protokoll nr. 1168: PGR (2016-07-18)
Procedur: U ultraView DAB (v1.02. 0018)
BenchMark ULTRA IHC/ISH Staining Module
Helsingborgs lasarett, Patologen Helsingborg
Det gäller samma procedur som i Protokoll för ER- antikropp med uDAB som
detektionskit i bilaga 7. Enbart följande steg skiljer sig åt:
8. Applicering av CC1 + LCS. 6X.
17. Applicering av en droppe PGR-primär antikropp + LCS och inkubering i 32 min.
Bilaga 13
Protokoll för Ki67-antikropp med uDAB som detektionskit (Klinisk patologi 2016)
Protokoll nr. 1130: Ki67 (2016-01-27)
Procedur: U ultraView DAB (v1.02. 0018)
BenchMark ULTRA IHC/ISH Staining Module
Helsingborgs lasarett, Patologen Helsingborg
Det gäller samma procedur som i Protokoll för ER- antikropp med uDAB som
detektionskit i bilaga 7. Enbart följande steg skiljer sig åt:
8. Applicering av CC1 + LCS. 6X.
17. Applicering av en droppe Ki67-primär antikropp + LCS och inkubering i 32 min.
Bilaga 14
Protokoll för SMMS1-antikropp med uDAB som detektionskit (Klinisk patologi
2016)
Protokoll nr. 1186: SMMS1 (2016-01-27)
Procedur: U ultraView DAB (v1.02. 0018)
BenchMark ULTRA IHC/ISH Staining Module
Helsingborgs lasarett, Patologen Helsingborg
Det gäller samma procedur som i Protokoll för ER- antikropp med uDAB som
detektionskit i bilaga 7. Enbart följande steg skiljer sig åt:
8. Applicering av CC1 + LCS. 6X.
17. Applicering av en droppe SMMS1-primär antikropp + LCS och inkubering i 32
min.
Bilaga 15
Protokoll för CK20-antikropp med uDAB som detektionskit (Klinisk patologi 2016)
Protokoll nr. 1064: CK20 (2016-09-28)
Procedur: U ultraView DAB (v1.02. 0018)
BenchMark ULTRA IHC/ISH Staining Module
Helsingborgs lasarett, Patologen Helsingborg
Det gäller samma procedur som i Protokoll för ER- antikropp med uDAB som
detektionskit i bilaga 7. Enbart följande steg skiljer sig åt:
8. Applicering av CC1 + LCS. 6X.
17. Applicering av en droppe CK20-primär antikropp + LCS och inkubering i 32 min.
40

Bilaga 16
Protokoll för HMB45-antikropp med uRed som detektionskit (Klinisk patologi
2016)
Protokoll nr. 1116: HMB45_red (2016-01-27)
Procedur: U ultraView Red (v1.02. 0018)
BenchMark ULTRA IHC/ISH Staining Module
Helsingborgs lasarett, Patologen Helsingborg
Steg 1-16 är identiska som i Protokoll för ER- antikropp med uDAB som detektionskit i
bilaga 7. Resterande steg är följande:
17. Applicering av LCS + uppvärmning av glas till 36ºC och inkubering i 4 min.
18. Sköljning, justering med reaktionsbuffert.
19. Applicering av en droppe HMB45-antikropp + LCS och inkubering i 32 min.
20. Uppvärmning av glas till 36ºC + sköljning, justering med reaktionsbuffert
21. Applicering av en droppe AMPLIFIER A + LCS och inkubering i 8 min.
22. Sköljning, justering med reaktionsbuffert.
23. Applicering av en droppe AMPLIFIER B + LCS och inkubering i 8 min.
24. Sköljning, justering med reaktionsbuffert.
25. Applicering av en droppe UV Red UNIV MULT + LCS och inkubering i 12 min.
26. Sköljning, justering med reaktionsbuffert + LCS, 2X.
27. Sköljning, justering med reaktionsbuffert.
28. Applicering av en droppe UV Red Enhancer + LCS och inkubering i 4 min.
29. En droppe UV Fast Red A kromogen + LCS en droppe UV Red Naphtol substrat.
30. Inkubering i 8 min. + en droppe UV Fast Red B kromogen+ inkubering i 8 min.
31. Sköljning, justering av glasvolymen med reaktionsbuffer.
32. Applicering av en droppe Hematoxylin II (kontrastfärgning)
33. Applicering av LCS och inkubering i 8 min.
34. Sköljning, justering med reaktionsbuffert + LCS.
35. Sköljning, justering med reaktionsbuffert.
36. Applicering av en droppe Bluing reagent (efter-kontrastfärgning).
37. Applicering av LCS och inkubering i 4 min.
38. Sköljning med reaktionsbuffert + applicering av LCS + sköljning med
reaktionsbuffert.
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Bilaga 17
Protokoll för Melan A-antikropp med uRed som detektionskit (Klinisk patologi
2016)
Protokoll nr. 1141: Melana_red (2016-01-27)
Procedur: U ultraView Red (v1.02. 0018)
BenchMark ULTRA IHC/ISH Staining Module
Helsingborgs lasarett, Patologen Helsingborg
1. Uppvärmning av glas till 65ºC i 24 min.
2. Avparaffinering med 10X EZ Prep. (deparaffinering lösning) i 4 min., vid 72ºC.
3. Volymjustering, sköljning med EZ Prep. + LCS
4. Sköljning, volymjustering med EZ Prep. + LCS, 2X.
5. Pauspunkt i 8 min. tills värmen stängs av, därefter sköljning med EZ.
6. Applicering av CC1 + inkubering i 8 min., vid 95ºC.
8. Applicering av CC1 + LCS. 6X. Därefter, inkubering i 8 min.
9. Sköljning, volymjustering med 10 X reaktionsbuffert (pH 7,4) + LCS, 2X.
14. Uppvärmning av glas till 36ºC + sköljning, volymjustering med reaktionsbuffert.
15. Uppvärmning av glas till 36ºC + sköljning, volymjustering med reaktionsbuffert
16. Inkubering i 4 min. + sköljning, volymjustering med reaktionsbuffert.
17. Applicering av en droppe Melan A- antikropp + LCS och inkubering i 32 min.
18. Resterande steg, följer samma procedur som i steg 17-38 i Protokoll för HMB45antikropp med uRed som detektionskit, bilaga 16.
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