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Sammanfattning
Duktal bröstcancer är den vanligaste formen av invasiva brösttumörer. 
Graderingssystemet för bröstcancer har definierats av Elston och Ellis och är baserat på 
tre parametrar. En av dessa är räkning av antal mitoser på preparat färgade med 
Hematoxylin och Eosin (HE). Som ett komplement vid bedömning av bröstcancer 
analyseras Ki67, en proliferationsmarkör, med hjälp av immunhistokemi (IHC).  
Fosfohiston H3 (pHH3) är ett histonprotein som finns i cellkärnan. Proteinet tros vara 
en specifik markör för mitos eftersom den är fosforylerad enbart under M-fasen och i 
slutet av G2-fasen. Syftet med studien var att utvärdera pHH3 som potentiell markör för 
mitos vid diagnostiseringen av duktal bröstcancer. Syftet var även att jämföra metoden 
med räkning av antal mitoser och Ki67-positiva celler, samt att studera den 
interindividuella skillnaden vid bedömningen av preparaten. Materialet bestod av 20 
sektorresektat med invasiv duktal bröstcancer. Preparaten färgades med IHC och 
bedömdes mikroskopiskt. Celler som var positiva för pHH3 och Ki67 samt antal 
mitoser räknades, av tre läkare. Ett medelvärde för varje patientfall och metod 
beräknades från läkarnas bedömningar. Metodernas variationskoefficienter och dess 
medelvärden beräknades. Variationskoefficienterna uppvisade medelvärden på 0,21 för 
Ki67 +/- 0,10 SD, 0,33 för pHH3 +/- 0,14 SD och 0,46 för mitosräkning +/- 0,34 SD. 
Korrelationskoefficienterna för metoderna och respektive läkare uppvisade en 
spridning. Korrelationerna uppvisade medelvärden på r = 0,78 för Ki67 och pHH3, r = 
0,74 för Ki67 och mitos samt r = 0,83 för pHH3 och mitos. Enligt studien verkar anti-
pHH3 vara ett bra komplement vid bedömning av duktal bröstcancer. Dock krävs 
tydliga kriterier för vad som ska räknas som en pHH3-positiv cell. Intervariabiliteten 
verkar bli mindre med anti-pHH3 än vid räkning av mitoser, som är mer tidskrävande. 
Minst intervariabilitet ses vid bedömning av anti-Ki67 som en proliferationsmarkör. 
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Abstract
Ductal carcinoma of the breast is the most common form of invasive breast tumours. 
The grading system for breast cancer is defined by Elston and Ellis and is based on three
criterions. One of these criterions is the mitotic count in pathological sections of breast 
carcinomas stained with Hematoxylin Eosin. A common method often applied as a 
complement in diagnosis of breast carcinoma is immunohistochemical staining with use
of antibodies directed against Ki67, a proliferation marker. Phosphohistone H3 is a 
histone protein that is located in the cell nucleus. The protein is believed to be a specific
marker for mitosis since it only is phosphorylated during mitosis, and to some extent at 
the end of the G2-phase. The purpose of this study was to evaluate pHH3 as a potential 
marker for mitosis when diagnosing ductal breast cancer. The purpose was also to 
compare the method to mitotic figuring and the count of Ki67-positive cells, and to 
study the inter-individual variability when assessing the histological sections. The 
material consisted of 20 biopsies containing invasive ductal breast cancer. The sections 
were stained using IHC and all sections were evaluated microscopically. Cells positive 
for pHH3, Ki67 and mitotic cells were quantified, by three doctors. From the doctors 
results an average value was determined for each case and method. To be able to 
compare the methods the coefficient of variation was calculated. The average value of 
the coefficient of variation was determined for each method and also the standard 
deviation (SD). The coefficient of variation showed average values of 0,21 for Ki67 +/- 
0,10 SD, 0,33 for pHH3 +/- 0,14 SD and 0,46 for mitotic figuring +/- 0,34 SD. The 
correlation coefficients for the methods and each doctor showed dispersion. The 
correlations showed average values of r = 0,78 for Ki67 and pHH3, r = 0,74 for Ki67 
and mitosis and r = 0,83 for pHH3 and mitosis. According to this study it seems as 
though anti-pHH3 could complement the other methods. However explicit criteria 
which defines a threshold value of which cells should be considered pHH3-positive 
needs to be established. The inter-individual differences seem to decrease using anti-
pHH3 compared with mitotic counting, which is more time consuming. Although the 
minimum difference can be seen when assessing anti-Ki67 as a proliferation marker. 



Förkortningar

TDLU Terminal duct lobular unit
NOS Not otherwise specified
NST No specific type
HE Hematoxylin Eosin
EKG Elektrokardiografi
HER2 Human epidermal growth factor receptor 2
IHC Immunhistokemi
DAB Diaminobenzidintetrahydroklorid
AP Alkaliskt fosfatas
HRP ”Horse Radish Peroxidase”
H2O2 Väteperoxid
Ki67 Antigen Ki67 
pHH3 Fosfohiston H3
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1 Introduktion

1.1 Cancer allmänt
Cancer uppkommer genom en process som kallas carcinogenes. Denna uppstår när fel 
uppkommer i cellulära regulatoriska signaleringsvägar (1). En frisk cell genomgår ett 
begränsat antal celldelningar innan dessa upphör. Vid cancer upphör denna mekanism 
att fungera och cellerna prolifererar okontrollerat. Mutationer hos proto-onkogener, så 
kallade onkogener, och hos tumörsupressorgener kan leda till ökad cellproliferation och 
tumörbildning. Onkogener kan bidra till utvecklingen av cancer, t.ex. genom att 
proteiner som behövs för att driva cellcykeln blir överaktiva (2). 

Tumörsupressorgener, t.ex. p53, skyddar normalt celler mot DNA-skada. 
Tumörsupressor-proteinet p53 ackumuleras och aktiverar transkription av gener vars 
genprodukter stimulerar eliminering av potentiella cancerceller. Punktmutationer i 
tumörsupressorgener leder till inaktivering av genen eller en felaktig genprodukt och 
cancerceller kan på så vis överleva och fortsätta proliferera (2). Hur vår genbild ser ut 
kan variera och göra oss mer eller mindre predisponerade för cancer (3). Abnormala 
celler som prolifererar okontrollerat bildar till slut en tumör. Tumören är benign 
(godartad) så länge den inte blir invasiv. Tumören blir en cancer först om den 
metastaserar i annan vävnad och är då malign (elakartad) (2).  

1.1.1  Bröstet och bröstcancer
Bröstet är en körtel som är specialiserad på att sekrera mjölk och den finns både hos 
män och kvinnor. Hos kvinnor i fertil ålder utvecklas denna körtel gradvis under 
påverkan av ovarie-hormon (4). 

Kvinnans bröst består till stor del av adipos vävnad. I bröstet finns, förutom den adiposa
vävnaden, även lobulära strukturer (ca 12 – 20 stycken). Dessa i sin tur består av mindre
lobuli, vilka är de så kallade mjölkkörtlarna. De mindre loberna samt de större 
strukturerna är sammanlänkade via dukter. I dessa dukter transporteras mjölken hos 
ammande kvinnor till bröstvårtorna med hjälp av intilliggande glatt muskulatur (5). Det 
är dock först under graviditet som antalet mjölkkörtlar ökar och utvecklas, för att sedan 
vara aktiva just under perioden för amning (6). 

Utöver dessa strukturer innehåller bröstvävnad: kollagen, ligament (fibrös vävnad), 
nervvävnad, lymfkärl, lymfnoder samt blodkärl (5). Bröstet består av två regioner; 
själva kroppen med bröstvårtan vid apex samt den axillära svansen (delen som går upp 
mot armhålan). De lymfatiska kärl som är lokaliserade i detta område är av stor 
betydelse vid bedömning av eventuell metastasering av en brösttumör (6). Den axillära 
svansen sträcker sig lateralt och uppåt och penetrerar bindväven vid pectoralis major 
(stora bröstmuskeln) och är en förlängning mot armhålan (4). Figur 1 visar en 
strukturbild över det kvinnliga bröstets uppbyggnad. 
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Figur 1: En strukturell bild över det kvinnliga bröstet.  Bilden visar blodkärl, adipos vävnad, 
körtelstruktur med dukter samt muskelvävnad och bröstvårta med areola. Bild tagen från 
www.kenhub.com.

Bröstvårtan är omgiven av en cirkulär färgad zon; areola. Färgskillnaden vid detta 
område beror på att underliggande dermala blodkärl och nerver ligger närmare ytan än i 
omkringliggande områden. Areolära körtlar syns som små knölar vid hudytan. Dessa 
körtlar är hybrider mellan svettproducerande körtlar och mjölkkörtlar. Vid amning 
skyddar dessa tillsammans med svettsekrerande körtlar areolan mot uttorkning och 
skyddar dess hud. Dermis (läderhuden) hos areola innehåller glatt muskulatur som 
kontraherar vid stimulering (6). 

Den adiposa och kollagena vävnaden finns till merparten inuti bröstet. Ligamenten har 
till uppgift att fästa bröstet till den överliggande huden samt till fascia (en tunn 
vävnadshinna) mot bröstkorgen som återfinns hos pectoralis major. Loberna med sina 
lobuli (bestående av mjölkkörtlar) sitter åtskiljda i stromat av bindväv och möts sedan 
vid areolan via dukterna. Dessa dukter går från vardera lob och vidgas till ett sinus mot 
areolan. Lobuli består av tubuloalveolärer, säckliknande sekretoriska strukturer, som 
bildar klasliknande strukturer. Tubuloalveolärarena är uppbyggda av sekretoriska celler 
runt en lumen och är omgärdade av myoepiteliala celler som kan kontrahera och på så 
vis frigöra innehållet (6). 
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Till bröstcancer hör en grupp tumörer som har sitt ursprung hos de epiteliala cellerna 
kring de terminala lobulära dukterna i bröstvävnaden (7). Denna enhet benämns TDLU, 
och är de inre delarna av mjölkgångarna med dess lober (8). 
Bröstcancer namnges utifrån var den utvecklats i bröstvävnaden, oftast är detta vid lober
och dukter i bröstet (5). Tumörer som inte penetrerat basalmembranet vid TDLU 
klassificeras som icke-invasiva eller in situ cancer. Cancern blir invasiv först när den 
växer in i underliggande vävnad, genom basalmembranet. In situ cancer så väl som 
invasiv cancer klassificeras utifrån specifika karakteristiska drag. Invasiv cancer kan 
delas in i flera typer men de viktigaste är; duktal och lobulär bröstcancer.  Specifika 
bröstcancertyper som särskiljs idag är; tubulär-, mucinös-, cribriform-, papillär-, 
medullär- och klassisk lobulär bröstcancer (7). Duktal bröstcancer ingår i gruppen icke-
specifika brösttumörer (9). 

Varje år diagnostiseras cirka 61 000 individer med någon typ av cancer i Sverige och 
ungefär 9400 av dessa fall är bröstcancer. Det är mindre förekommande att kvinnor 
under 40 år utvecklar bröstcancer, därefter ökar risken. Medianåldern för att insjukna i 
är 64 år (3).

De vanligaste symtomen vid bröstcancer är att en knöl bildas, antingen i eller intill 
bröstet, vanligen nära armhålan. Förändringar i bröstets utseende är också vanligt, där 
indragningar av huden kan ses i ett visst område eller vid bröstvårtan. Bröstcancer 
upptäcks ofta vid mammografier. Mammagrafi, eller mammografiscreening, är en 
undersökning av bröstet som görs rutinmässigt hos kvinnor över 40 år. Vid 
undersökningen letar man efter tumörer i bröstet med hjälp av röntgenundersökning. 
Vid misstankar om bröstcancer utförs undersökningar på cellprover från tumören. För 
att kunna klassificera vilken cancertyp det rör sig om tas en biopsi, där en bit av bröstet 
där tumören finns avlägsnas och undersöks histologiskt (10). 

1.1.2  Duktal bröstcancer 
Duktal bröstcancer, eller invasiv duktal bröstcancer, är en av de icke-specifika 
tumörtyperna och utgör en heterogen grupp som är den största gruppen av invasiva 
brösttumörer. Denna grupp har inte tillräckligt specifika drag för att kunna klassificeras 
som en specifik histologisk typ. Invasiv duktal bröstcancer är, som de flesta andra 
cancertyper, ovanlig hos individer yngre än 40 år. Tumörerna i sig har inga specifikt 
utmärkande makroskopiska drag utan varierar i storlek mellan 10 mm och upp till 100 
mm i diameter. De är ofta oregelbundna utan definierade kanter. De är dock ofta fasta 
eller hårda vid palpation (9). 

1.1.3  Orsak 
 Orsaken till utvecklingen av bröstcancer är okänd, dock finns det faktorer som kan 
påverka denna cancerutveckling. En högre östrogenhalt än normalt kan öka risken att 
utveckla bröstcancer. Behandling med hormonpreparat kan därför över tid ha inverkan 
på bröstcancerutvecklingen. Mycket bröstkörtelvävnad kan även öka risken, varför är 
oklart. En hög alkoholkonsumtion verkar ge en ökad risk (10). 

Ärftlighet tros vara en faktor. Två högriskgener för bröstcancer har påträffats. Generna 
BRCA1 och BRCA2 kan vid mutationer öka risken för utveckling av ärftlig bröstcancer
med 50-80 %. Risken för insjuknande börjar genomsnittligen tidigare i dessa fall (3). 
Proteinerna som de två generna, BRCA1 och BRCA2, ger upphov till är proteiner som 
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medverkar vid reparationen av skadat DNA. Mutationer hos BRCA-generna kan därför 
leda till att skadad DNA inte repareras (2). HER2 är ett protein som är besläktat med 
EGF-receptorn. EGF-receptorn är en tillväxtfaktorreceptor som medverkar i 
utvecklingen av bröstepitel (2). Denna onkogen har vid överuttryck visat sig ha en roll i 
utvecklingen av bröstcancer av aggressiv typ. Undersökning av HER2-uttryck hos 
patienter med bröstcancer görs därför rutinmässigt (11).

1.1.4  Gradering 
Vid gradering av invasiv duktal bröstcancer, så väl som bröstcancer generellt, studerar 
man olika graderings-kriterier. Graderingssystemet har definierats av Elston och Ellis 
(12). Tre parametrar ligger som grund för bedömning vid bröstcancer, dessa tre 
parametrar är: körtelformation, kärnatypi/pleomorfism samt bedömning av mitotisk 
aktivitet. Varje parameter bedöms och får ett poängvärde från 1 – 3 (13).

 Körtelstrukturerna studeras i hela tumören och andelen körtelformationer i hela 
tumören bedöms i procent. Över 75 % acini (körtelstruktur) i tumören ger 1 poäng vid 
gradering, medan mindre än 10 % krävs för att 3 poäng ska ges. Ju färre tydliga 
strukturer som kan ses, desto högre bedöms alltså graden. 
Pleomorfism eller kärnatypi innebär att kärnans form, storlek och utseende bedöms, 
samt cellstorlek och om det finns synligt kromatin och nukleoler i cellkärnan. Ju mer 
avvikande utseende cellkärnan har, ju högre poäng ges. Stora, atypiskt formade kärnor 
med framträdande nukleoler samt vesikelformationer ger 3 poäng. Små, regelbundna, 
fina cellkärnor med slätt, regelbundet kromatin utan synbara nukleoler är ett typiskt 
utseende som ger en bedömning av 1 poäng (12,13).

Vid bedömning av mitosfrekvens räknas ett visst antal synfält, beroende på mikroskopet
som används då synfältsdiametern varierar mellan olika mikroskop. Poäng ges utifrån 
det totala antalet mitoser. Vid en diameter hos tumören på 0,55 mm ger 8 eller färre 
mitoser 1 poäng, mellan 9 – 17 mitoser 2 poäng samt 18 mitoser och fler 3 poäng. Dessa
parametervärden summeras till ett slutgiltigt värde och beroende på totalvärdet kan 
sedan cancern graderas. Poäng-värde upp till och med 5 bedöms som grad I, 6 -7 poäng 
bedöms som grad II och 8 – 9 bedöms som grad III. Denna gradering är viktig för 
patientens prognos (12,13). 

För en korrekt gradering av bröstcancer är det viktigt att man gör en noggrann 
bedömning av graderingskriterierna. Mitos (och kärnatypi) bedöms över de områden där
de finns högst frekvens, även kallade ”hot spots”, medan körtelformationen, bedöms 
över hela tumören (13). 
Bedömning av mitosfrekvens med hjälp av kärnfärgning görs på preparat färgade med 
Hematoxylin och Eosin (HE) (figur 2). Figur 3 visar ett preparat med tydlig mitos 
respektive en trolig apoptos. 
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Figur 2: Hematoxylin-eosin-färgning av ett preparat från bröstcancer. Bestämning av antal mitoser görs 
på preparat färgade med denna färgning (400x förstoring). 

Figur 3: Preparat med duktal bröstcancer färgat med Hematoxylin och Eosin. Pilen i figuren visar hur en
tydlig mitos kan se ut. Inringat område är en möjlig apoptos (400x förstoring). 

1.1.5  Behandling
Vanligen behandlas bröstcancer med kirurgiskt ingrepp (3). Innan operation utförs 
rutinundersökningar som EKG och ibland även hjärt- och lungröntgen (10). Oftast 
avlägsnas endast den delen av bröstet som innehåller tumörvävnad. Detta ingrepp kallas
för bröstbevarande kirurgi (3). Tumören är då inte så stor utan som mest upp till 30 – 40
mm i diameter (10). Under ingreppet identifieras samtidigt sentinel node, 
portvaktskörteln, för att fastställa om tumörceller spridit sig. Om så inte är fallet 
avlägsnas inga fler körtlar. Har cancern metastaserat tas ytterligare tiotalet lymfkörtlar 
från armhålan. Dessa körtlar bedöms sedan för att kunna ge den mest gynnsamma 
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behandlingen (3). Den avlägsnade tumören studeras mikroskopiskt för att undersöka om
tumören blivit borttagen i sin helhet. Undersökningen visar också om det finns 
tumörceller i borttagna lymfkörtlar, vilken typ av tumör det rör sig om, malignitetsgrad, 
hur snabbt cellerna prolifererar samt om tumören är positiv eller negativ för HER2 (3). 

Strålbehandling är en vanlig behandling av bröstcancer och görs ofta i samband med 
avlägsnande av tumören. Syftet är att förstöra eventuellt kvarvarande tumörceller vilket 
minskar risken för ett återfall. Denna behandling är ett komplement och ges vid behov. 

HER2-positiva patienter har en ökad risk för återfall och får antikroppsbehandling med 
Herceptin i kombination med cytostatikabehandling (11). Detta hämmar tillväxten av 
HER2-positiva tumörceller. En stor andel (70-80 %) av alla bröstcancrar är 
hormonkänsliga och i behov av, framför allt, östrogen för att växa. I dessa fall kan 
behandling med antihormon vara ett alternativ. Antihormoner är läkemedel som 
hämmar, i detta fall, östrogenets effekt. Ett annat alternativ är cytostatika, både som 
förebyggande för återfall och i behandlingssyfte (3). 

1.2  Immunhistokemi
Vid bedömning och diagnos av bland annat cancer, till exempel bröstcancer, använder 
man immunhistokemi (IHC). Vid immunhistokemisk metodik använder man 
antikroppars specificitet för olika antigen för identifiering av specifika cellulära 
strukturer. På så vis kan man mikroskopiskt påvisa cell- och vävnadskomponenter i ett 
fixerat eller fryst vävnadssnitt (14). Detta sker genom att en antikropp, som kallas  
primär antikropp, binder till ett antigen i en vävnad. Den primära antikroppen är riktad 
mot en eller flera epitoper hos antigenet i denna vävnad. Till den primära antikroppen 
tillförs sedan en sekundär antikropp. Denna är bunden till ett enzym som omvandlar ett 
substrat till en signal, oftast i form av färgomslag (15). 

De antikroppar som nyttjas kan vara polyklonala eller monoklonala. De polyklonala 
antikropparna är en blandning av olika antikroppar. Detta gör att de polyklonala 
antikropparna kan känna igen ett flertal olika epitoper hos samma antigen. De 
monoklonala antikropparna har enbart specificitet för en epitop, vilket gör dessa mer 
specifika för ett målantigen (11). De primära antikropparna som används är specifika 
antikroppar från kanin eller mus riktade mot ett visst specifikt humant antigen (16). De 
sekundära antikropparna är riktade mot den primära antikroppen. Är exempelvis den 
primära antikroppen tagen från kanin så är den sekundära antikroppen anti-kanin. 
Kromogena eller fluorescerande ämnen kan synliggöra en viss cell- eller 
vävnadskomponent och på så vis kan den identifieras. En fördel med kromogen 
infärgning är att det inte behövs ett fluorescensmikroskop för att synliggöra signalen. 
Fluorescensen kan även vara svag och svår att tolka och kommer att blekna med tiden, 
det sker inte vid kromogen färgning (15).
 

1.2.1  IHC med kromogener 
Vid användning av kromogena ämnen nyttjas enzym för att märka in de sekundära 
antikropparna. När antikropparna märkts in tillförs ett substrat samt ett kromogent ämne
vilket ger upphov till en reaktion. I reaktionen genereras en utfällning på platsen för det 
specifika antigenet. För att detta ska kunna ske förutsätts att antigenet är närvarande 
(15,17). 
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För detektion med hjälp av kromogener finns olika kommersiella kit att tillgå. 
Diaminobenzidintetrahydroklorid (DAB) Detection kit är vanligt och används idag 
(figur 4). DAB Detection kit innehåller enzyminmärkta sekundära antikroppar. HRP 
(horse radish peroxidase) är ett vanligt enzym som används vid immunhistokemiska 
färgningar och ingår i detta kit. Det innehåller ett substrat, väteperoxid (H2O2), samt 
DAB som är det kromogena ämnet.  I närvaro av väteperoxid och DAB sker en 
enzymatisk reaktion med HRP som omvandlar DAB till en produkt i form av en 
mörkbrun utfällning. I reaktionen bildas även H2O (15,16).  

Figur 4: Sekundär enzyminmärkt antikropp bunden till primär antikropp. Den primära antikroppen är 
bunden till ett antigen i ett vävnadssnitt. Enzymet HRP katalyserar reaktionen som ger upphov till 
färgomslaget i vävnaden om det eftersökta antigenet finns närvarande. Figur skapad av Hannah 
Sonesson.

Färgning sker instrumentellt och protokollen består av ett flertal steg där reagens 
inkuberas tillsammans med preparat vid olika temperaturer i olika tidsintervall. 
Vävnadskontroller (positiva och/eller negativa) utförs på samma objektsglas som 
patientfallet, för att säkerställa att alla reagens fungerar som de ska (15). Innan 
färgningen avparaffineras och förbehandlas vävnadspreparaten. Avparaffinering sker 
med hjälp av en rengöringslösning och inkubering under förhöjd temperatur. Till 
förbehandling används buffert, t.ex. citrat- eller trisbaserad buffert. Detta görs för att 
öka antikropparnas åtkomst för antigenen. Det sura eller basiska pH som medföljer, i 
kombination med förhöjd temperatur, kommer att hydrolysera kovalenta bindningar 
bildat av formalin och formaldehyd i vävnaden. Proteas kan användas för 
tillgängliggörande av epitop, beroende på typen av antikropp (16). 
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Vid färgningssteget blockeras ospecifika bindningar för att säkerställa att antikropparna 
enbart binder in specifikt. Detta kan göras med hjälp av ett serum, en proteinlösning 
eller en kommersiell buffert (16). 

Serumet innehåller antikroppar som förhindrar ospecifika bindningar. Proteinlösningen 
bildar en blockad som tvingar de primära antikropparna att utkonkurrera proteinerna i 
lösningen. De kommersiella buffertarna innehåller höga koncentrationer av framrenade 
protein och ingår ofta i färgningskiten. Den primära antikroppen tillförs sedan och får 
binda in till antigenen i vävnaden. Den enzyminmärkta sekundära antikroppen tillsätts 
och binder till den primära antikroppen. Till sist tillsätts substrat samt det kromogena 
ämnet för att reaktion ska ske och för visualisering med hjälp av fällningen som bildas 
vid närvaro av antigenet. Preparatet motfärgas med Hematoxylin som färgar 
cellkärnorna blå för att skilja positiva celler från övriga celler (16).

1.3  Ki67
Ki67 är ett protein som finns i kärnan hos proliferativa celler. Under cellcykeln 
förekommer Ki67-antigen i samtliga av dess faser utom G0-fasen, alltså i proliferativt 
aktiva celler. Detta gör Ki67 till en bra markör för proliferation vid olika cancerformer, 
som till exempel bröstcancer. Med hjälp av monoklonala antikroppar mot Ki67 kan man
med immunhistokemisk metodik identifiera prolifererande celler i vävnadspreparat (18).
Figur 5 visar celler infärgade immunhistokemiskt med hjälp av antikroppar mot 
kärnproteinet Ki67.  

Figur 5:  Immunhistokemisk kärnfärgning av Ki67 i ett preparat från duktal bröstcancer. Celler med brun
infärgning är celler positiva för Ki67 (400x förstoring). 
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1.4  pHH3
PHH3 är ett histonprotein som finns i cellkärnan och utgör en stor beståndsdel av 
kromatinet tillsammans med andra histonproteiner hos eukaryota celler. Den 
fosforylerade formen av H3, pHH3, är försumbar under interfasen, finns i viss nivå i 
slutet av G2-fasen, medan den finns i hög nivå under M-fasen. Polyklonala antikroppar 
mot pHH3 kan specifikt påvisa histon H3 när det är fosforylerat på serine 10 eller 28. 
Detta gör pHH3 till en specifik markör för mitos (19). Den är även differentierande 
mellan mitotiska celler och apoptotiska celler då ingen fosforylering sker av proteinet 
vid apoptos. Denna särskiljning kan vara svår att göra morfologiskt vid HE-färgning 
(20). Figur 6 visar celler infärgade med antikroppar mot pHH3.

Figur 6:  Immunhistokemisk kromatinfärgning av pHH3 i ett preparat från duktal bröstcancer. Bilden 
visar celler med varierande grad av infärgning med anti-pHH3 (400x förstoring). 

1.5 Syfte
Syftet med denna studie var att med IHC utvärdera pHH3 som en potentiell markör för 
mitos vid diagnos av duktal bröstcancer. Syftet var även att jämföra metoden med 
räkning av antal mitoser och Ki67-positiva celler, samt att studera den interindividuella 
skillnaden vid bedömningen av preparaten. 

2 Material och metod

2.1  Patientmaterial
Patientmaterialet bestod av olika sektorresektat från 20 olika patienter födda åren 1939-
74 som diagnostiserats med invasiv duktal bröstcancer. Diagnos ställdes i samtliga fall 
under åren 2012-2013. Urvalet av patienter baserades på tumörtypen men var i övrigt 
slumpmässigt. Av patienterna hade 4 individer tumör av grad I, 9 individer hade tumör 
av grad II och 7 individer hade tumör av grad III. Åldrarna var slumpmässigt spridda 
mellan de olika graderna ( I-III) av tumörfallen. 
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2.2  Snittning
De formalinfixerade paraffininbäddade patientmaterialen snittades med en rotations-
mikrotom från Thermo Scientific (MICROM HM 355 S, Walldorf, Tyskland) i 4 μm 
tunna snitt. För varje patientfall skapades ett preparat. Snitten placerades på 
objektsglasen (Superfrost Plusglas, Thermo Scientific) där en vattendroppe applicerats. 
Objektsglaset placerades sedan på ett värmeblock vid 45 °C för att torka. Detta gjordes 
för att undvika luftbubblor under vävnadssnitten och för att avlägsna allt vatten så att 
vävnadssnitten inte ska lossna från glasen. Denna behandling fick även snitten att 
sträcka ut sig ordentligt. 

Till varje patientfall snittades även kontrollmaterial innehållande vävnad från tonsill till 
samma objektsglas. Detta är en positiv kontroll för pHH3 som ska visa infärgade celler 
vid immunhistokemisk analys och vara den positiva kontroll som rekommenderas av 
antikroppsleverantören Roche (Tuscon, USA). Detta eftersom denna vävnad innehåller 
pHH3 i hög nivå. När preparaten torkat placerades de i rack och fick stå i ett värmeskåp 
i 60 °C, ca 1 timme, innan IHC-analys. Detta för att bränna fast snitten på objektsglasen.

2.3 IHC
Preparaten placerades i instrumentet Ventana ® BenchMark ULTRA (Tuscon, USA) 
tillsammans med reagenser samt antikropp pHH3 för IHC-analys. Protokollet som 
användes vid färgningen var ett rekommenderat protokoll för färgning med pHH3 från 
Roche Cell Marque (bilaga B). För färgningen av de 20 patientfallen användes 
ultraView ™ Universal DAB Detection kit (Ventana ® Medical System, Tuscon, USA) 
för att färga in cellstrukturerna bruna. DAB Detection kit innehåller sekundär antikropp 
med bundet enzym HRP, färgämnet DAB och substratet H2O2.

Objektsglasen värmdes upp till 75°C och avparaffinerades med Ventana ® Medical 
Systems EZ-Prep Concentrate 10X-lösning (Tuscon, USA). Glasen värmdes upp till 95 
° C och förbehandlades med Ventana ® Medical Systems Cell Conditioning Solution, 
CC1 (trisbaserad buffert, Tuscon, USA) för att hydrolysera kovalenta bindningar av 
formalin i vävnaderna. 

Därefter sker antikroppsinkubering. Objektsglasen värmdes upp till 37 °C och primär 
antikropp tillsattes. Antikroppen är en polyklonal pHH3-antikropp från kanin (Ventana 
® Medical Systems, Roche – Cell Marque). Sekundär antikropp med bundet enzym, 
HRP, applicerades. Därefter applicerades färgämnet DAB och substratet, H2O2 . 

Kontrastfärgreagens Ventana ® Medical Systems Hematoxylin (Tuscon, USA) 
applicerades och färgade cellkärnorna blå. Kontrastfärgningen förstärktes med Ventana 
® Medical Systems Bluing Reagent (vattenlöslig lösning av buffrat litiumkarbonat, 
Tuscon, USA) som blåfärgar hematoxylinfärgade preparat. 

Ventana ® Medical Systems Reaction Buffer Concentrate 10X (trisbaserad 
buffertlösning, pH 7,6 +/- 0,2) användes för att skölja objektsglasen mellan 
färgningsstegen (Tuscon, USA). Ventana ® Medical Systems ultra LCS (liquid 
coverslip, organiska oljemolekyler, Tuscon USA) användes som barriär mellan 
vattenlöslig reagens och luften mellan färgningsstegen. Detta genom att förhindra 
förångning och därmed skapa en stabil miljö.
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2.4  Efterbehandling
Efter färgning av preparaten dehydrerades och monterades dessa i instrumentet 
Symphony från Ventana ® Medical Systems, där även LCS avlägsnades. Preparaten 
kunde sedan studeras i ljusmikroskop (Nikon Eclipse 50i). 

2.5 Bedömning av preparat
Preparat som tidigare färgats med anti-Ki67 och med HE-färgning, från samma 
patientfall som använts i studien, erhölls från laboratoriet för klinisk patologi på 
länssjukhuset i Kalmar. 
I preparaten som färgats med anti-pHH3 räknades antalet positiva celler i 10 synfält 
(High Power Field, HPF) i ljusmikroskop (förstoring x 400). Ungefärligt tröskelvärde 
diskuterades då inget etablerat nationellt eller internationellt sådant finns. De tre läkarna
vid klinisk patologi vid länssjukhuset i Kalmar gjorde vardera en separat bedömning av 
antalet positiva celler hos 10 HPF för respektive patientfall (bilaga A). 

I preparaten färgade med anti-Ki67 räknades 200 tumörceller i ljusmikroskop 
(förstoring x 400) hos vardera preparat av samtliga tre läkare. Från dessa celler räknades
andelen Ki67-positiva celler och angavs sedan i procent (bilaga A).  
Preparaten färgade med rutinfärgningen HE bedömdes av samtliga tre läkare. Antalet 
positiva celler (mitoser) räknades hos 10 HPF i ljusmikroskop (förstoring x 400) (bilaga 
A). 

2.6 Statistiska beräkningar 
Ett medelvärde (m) för alla tre läkares resultat bestämdes för varje patientfall och 
metod. Från dessa medelvärden räknades standardavvikelse (SD) ut (bilaga A). 

SD=
∑ √(x− m)

2

n− 1

För att kunna jämföra de tre metoderna (Ki67, pHH3 samt mitos) med varandra 
beräknades variationskoefficient (CV) för alla 20 patientfall och metoder (bilaga A). 

Ett medelvärde för CV räknades ut för respektive metod (tabell I). Slutligen beräknades 
SD från CV för respektive metod (tabell I).

Korrelationskoefficienter har räknats ut för att beskriva linjäriteten hos mätvärdena i 
studien. Detta gjordes för respektive läkare och metod. Ett medelvärde av 
korrelationskoefficienterna räknades ut för respektive korrelation (tabell II).
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2.7 Etik
Klinisk patologi innefattar alla typer av somatiska sjukdomar. Att diagnostisera maligna 
tumörsjukdomar är en viktig del av verksamheten. Därför krävs ett stort ansvar vid 
klinisk forskning och utbildning av olika yrkesgrupper. Sekretess är alltid viktigt i 
arbete inom och bedrivande av sjukvård och personuppgifter eller annan känslig 
information är inget som får offentliggöras i studier. Det är därför viktigt att inte 
utlämna uppgifter som kan härledas till den enskilda individen. Individerna vars 
patientmaterial använts i denna studie är sedan tidigare diagnostiserade med 
bröstcancer. Skulle dock ny information framkomma måste man ta hänsyn till 
individens integritet och till sekretessen. Där har den som bedriver studien ett ansvar att 
bevara berörda individers integritet och hantera informationen på bästa sätt. Här är 
också människovärdesprincipen grundläggande (21). 

Materialet som använts i denna studie kommer från en biobank. Detta begrepp 
definieras enligt biobankslagen som biologiskt material från individer och där materialet
finns bevarat under en viss tid. Materialet kan härledas till dessa individer. Större delen 
av detta material tillhör rutinprover inom sjukvården (21). 
Hur detta biologiska material får brukas regleras av lagen (2002:297) om biobanker i 
hälso- och sjukvården. Ett syfte med denna lag är att skydda människans integritet och 
samtidigt kunna bedriva studier (21). 
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3 Resultat

Vävnadskontrollerna från tonsill visade alla positivt resultat för pHH3. Alla utvalda 
patientfall var invasiva cancrar av duktal typ och alla visade positivt resultat för pHH3. 
De positiva cellkärnorna färgades in med brun färg. Resultatet visade pHH3-positiva 
celler med infärgning av olika grad (figur 7). Hematoxylin och Eosin utgjorde 
bakgrundsfärgen med blå infärgade cellkärnor hos de pHH3-negativa cellerna (figur 7). 

Figur 7: Immunhistokemisk infärgning av pHH3 i ett preparat från duktal bröstcancer. Bilden visar brunt
infärgade pHH3-positiva celler med infärgning av olika grad (svagare till starkare infärgade celler). 
Pilen visar en infärgad pHH3-positiv cell. Som bakgrundsfärg ses blåfärgade cellkärnor (400x 
förstoring).  

Figur 8 visar en sammanfattning av den kvantitativa bedömningen av de 20 patientfallen
från de immunhistokemiska preparaten infärgade med anti-Ki67 och anti-pHH3 samt 
HE-preparaten (räkning av celler i mitos). 

Minst CV och SD uppvisades vid räkning av Ki67-positiva celler. Medelvärdet för CV 
för metod Ki67 uppvisade ett värde på 0,21 samt SD på 0,10 (tabell I). Metod pHH3 
gav ett medelvärde för CV på 0,33 och SD på 0,14 (tabell I). Störst CV samt SD erhölls 
vid räkning av antal mitoser med ett medelvärde för CV på 0,46 och SD på 0,34 (tabell 
I). 

Resultaten av Ki67-positiva celler skiljde sig relativt mycket åt i vissa fall. Exempelvis i
fall 1 (bilaga A) där det fanns en interindividuell skillnad på 21,5 %. Det högsta antalet 
Ki67-positiva celler räknade var 41,5 % och det lägsta antalet räknat var 20 %. I fall 9 
(bilaga A) är däremot den interindividuella skillnaden enbart 2 %.  
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Vid räkning av pHH3-positiva celler ses delvis stora interindividuella skillnader. Fall 13
(bilaga A) visade en differens på 32 pHH3-positiva celler med ett maxvärde på 86 
pHH3-positiva celler och ett minvärde på 54 pHH3-positiva celler. Däremot uppvisade 
fall 14 (bilaga A) en skillnad på enbart 1 räknad pHH3-positiv cell. 

Resultatet av antalet beräknade mitoser hos preparaten infärgade med HE-färgning 
uppvisade störst skillnad hos fall 5 (bilaga A) med en interindividuell skillnad på 12 
räknade mitoser. De tre läkarnas bedömningar av preparatet var i detta fall 3, 10 
respektive 15 räknade mitoser. 

Figur 8: En sammanfattning av läkarnas resultat för respektive metod, d.v.s. infärgning av preparat med 
antikropp (Ki67 och pHH3) eller räkning av antalet mitoser på preparat färgade med Hematoxylin Eosin.
För varje metod beräknades CV för samtliga 20 patientfall. Figuren redovisar medelvärdet för CV ±SD 
på y-axeln och metoderna på x-axeln.  

Tabell I: Medelvärden av CV med SD för respektive metoder (Ki67, pHH3 och mitos). 
Medelvärde av CV SD 

Ki67 0,21 0,10

pHH3 0,33 0,14

mitos 0,46 0,34

I figur 9, 10 och 11 visas korrelationen mellan metoderna pHH3, Ki67 och mitos. 
Korrelationskoefficienterna för korrelationen mellan pHH3 och Ki67 uppvisar ett 
medelvärde på 0,78 (tabell II). Korrelationen mellan pHH3 och Ki67 uppvisar delvis 
spridda värden. Till exempel finns fall med värden mellan 49 – 55 räknade pHH3-
positiva celler där korresponderande Ki67-positiva celler är spridda mellan 13 och 73 %
(figur 9). 
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Korrelationskoefficienterna för korrelationen mellan mitos och Ki67 uppvisar ett 
medelvärde på 0,74 (tabell II). Vissa fall avviker starkt vad gäller korrelationen mellan 
mitos och Ki67. En av läkarna erhöll hos fyra olika patientfall 0 mitoser, men på 
motsvarande preparat infärgade med anti-Ki67 erhölls värden mellan 10 – 45,5 % Ki67-
positiva celler. Det finns fall med Ki67-positiva celler med värden mellan 50 och 55 % 
med korresponderande antal mitoser på 10 och 23 (figur 10). 

Korrelationskoefficienterna för korrelationen mellan pHH3 och mitos uppvisar ett 
medelvärde på 0,83 (tabell II). Svårigheter kan ses även i korrelationen mellan pHH3 
och mitoser. Det finns fall, från en läkare, där antalet pHH3-positiva celler var mellan 2 
till över 50 celler men där inga mitoser i motsvarande preparat hittades (figur 11).

Figur 9:Korrelationen mellan antalet pHH3-positiva och antalet Ki67-positiva celler visas för respektive 
läkare (THKL, HANO och SUJO) och patientfall (n:20). Axlarna visar antalet räknade celler. 

Figur 10:Korrelationen mellan antalet Ki67-positiva celler och antalet räknade mitoser visas för 
respektive läkare (THKL, HANO och SUJO) och patientfall (n:20). Axlarna visar antalet räknade celler. 
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Figur 11: Korrelationen mellan antalet pHH3-positiva celler och antalet räknade mitoser visas för 
respektive läkare (THKL, HANO och SUJO) och patientfall. Axlarna visar antalet räknade celler. 

I tabell II redovisas korrelationskoefficienterna för de tre metoderna för respektive 
läkare. Detta för att visa om de tre metoderna tyder på samma sak, d.v.s. för att se om 
frekvensen av positivt räknade celler är densamma för respektive metoder i ett specifikt 
fall. Något högre korrelationer ses generellt hos läkare 2 och 3 i förhållande till läkare 1.

Tabell II: Korrelationskoefficienter för samtliga metoder bedömda av tre läkare. 
Ki67/pHH3 Ki67/mitos pHH3/mitos

1 (T) 0.77 0.60 0.74

2 (H) 0.85 0.82 0.86

3 (S) 0.72 0.80 0.90

Medelvärde 0,78 0,74 0,83
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4 Diskussion

Syftet med denna studie var att utvärdera pHH3, med immunhistokemisk metodik, som 
en potentiell markör för mitos vid diagnostisering av duktal bröstcancer. Preparaten som
användes vid mitosräkning var färgade med rutinfärgningen HE. 
Mitosräkning vid diagnostisering av vissa tumörer, bland annat bröstcancer, är en 
rutinprocedur vid malignitetsgradering och därför väldigt viktig (22). Preparat färgade 
med anti-Ki67 kan även användas som ett komplement vid bedömning av 
bröstcancerfall och är egentligen inte en markör som är specifik för mitos utan är en 
proliferations-markör (23). 

Antigenet mot Ki67 ingår inte i graderingssystemet, men används bland annat på 
avdelningen för klinisk patologi i Kalmar, som ett komplement vid bedömning av duktal
bröstcancer. Detta beror på att den är positiv under, i princip, hela cellcykeln. PHH3 är 
en mer specifik markör för mitos eftersom den bara finns närvarande i sen G2-fas i 
cellcykeln samt i M-fasen (meta- till anafas) (20, 24).
I denna studie har tre läkare från avdelningen för klinisk patologi på länssjukhuset i 
Kalmar räknat celler från preparat, erhållna från 20 patienter med duktal bröstcancer. 
Preparat med antikroppar mot Ki67 och pHH3 har använts i studien samt preparat 
färgade med HE. 

Vid bedömning av preparaten som färgats med anti-Ki67 räknades 200 celler (vid 400 
gångers förstoring) och antalet positiva celler angavs i procent. Ki67-positiva celler 
räknas i procent eftersom det finns många celler som är Ki67-positiva. De pHH3-
positiva cellerna räknades i 10 synfält med 400 gångers förstoring. Preparat infärgade 
med HE-färgning studerades för räkning av antalet mitoser, utan hjälp av IHC. Hos 
dessa preparat räknades celler i mitos i 10 synfält vid 400 x förstoring. I studien var det 
enbart preparat med anti-pHH3 som färgades, resterande preparat erhölls från 
laboratoriet för klinisk patologi på länssjukhuset i Kalmar. För att undersöka linjäriteten 
beräknades korrelationskoefficienterna för de tre metoderna för respektive läkare. 
Medelvärden från korrelationskoefficienterna för respektive korrelation räknades ut 
(tabell II). 

Bedömningen av preparaten gjordes av tre läkare för att studera om intervariabiliteten 
dem emellan minskar när man räknar preparat färgade med anti-pHH3. Vid bedömning 
av preparat färgade med anti-pHH3 sågs infärgade positiva celler hos kontrollerna och 
hos samtliga av patientfallen. Resultatet presenteras som medelvärden av CV från de tre
läkarnas bedömningar av preparaten för respektive metoder, pHH3, Ki67 och mitos 
(tabell I).
 
Figur 8 i resultatet visar att störst intervariabilitet ses vid räkning av mitoser i HE-
preparat. Mitos-räkningen uppvisar ett medelvärde av variationskoefficienten på 0,46 
med en standardavvikelse på 0,34. Minst intervariabilitet ses vid räkning av Ki67-
positiva celler. Ki67 uppvisade ett medelvärde av variationskoefficienten på 0,21 och en
standardavvikelse på 0,10. PHH3 uppvisade ett medelvärde av variationskoefficienten 
på 0,33 och en standardavvikelse på 0,14 (tabell I). Korrelationskoefficienterna för 
metoderna för respektive läkare uppvisade en spridning. Medelvärdena för 
korrelationskoefficienterna mellan pHH3, Ki67 och mitosräkning uppvisade relativt 
goda korrelationer. Medelvärdet för korrelationskoefficienten mellan pHH3 och Ki67 
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var 0,78. Medelvärdet för korrelationskoefficienten mellan mitos och Ki67 var 0,74 och 
medelvärdet för korrelationskoefficienten mellan pHH3 och mitos var 0,83 (tabell II). 

Det var inte oväntat att mitosräkningen skulle ge ett spritt resultat då det brukar vara en 
hög intervariabilitet vid bedömning av dessa preparat. Detta beror på att mitoser är svåra
att hitta, vilket ger en högst individuell bedömning. En anledning till detta kan vara att 
det inte är helt enkelt att skilja mellan mitos och apoptos vid mikroskopisk bedömning 
av preparat färgade med HE-färgning. En fördel med pHH3 är att man eventuellt slipper
detta problem eftersom pHH3 inte ska vara fosforylerad hos apoptotiska celler utan bara
hos celler i sen G2-fas eller celler i M-fas (20). 

Att kunna räkna mitoser på ett tillförlitligt sätt vid diagnos av duktal bröstcancer är 
viktigt och nödvändigt för att en korrekt gradering av tumören ska kunna göras. 
Mitosräkningen utgör en tredjedel av de kriterier (Elston & Ellis) som graderingen av 
bröstcancer baseras på, tillsammans med kärnatypi/pleomorfism och en bedömning av 
hur stor andel körtelstruktur som fortfarande är intakt (eg. hur stor andel maligna 
körtelstrukturer som finns, vilket säger något om differentieringsgraden hos tumören). 
Antal mitoser är viktigt eftersom det kan säga något om hur snabbt cancern växer och 
hur aggressiv den är. Vid räkning studerar man generellt så kallade ”hot spots” där man 
kan se en hög frekvens av positiva celler. Detta är dock inte alltid enkelt och påverkar 
den interindividuella variabiliteten (24, 25). Patientfall 5 (bilaga A) uppvisade en 
interindividuell skillnad på 12 mitoser mellan de tre läkarna. Läkarna kvantifierade i 
detta fall 3, 10 respektive 15 mitoser. Detta skulle vid gradering enligt Elston och Ellis 
graderingssystem innebära att de tre läkarna hade graderat mitos-räkningen med olika 
poäng (1, 2 respektive 3 poäng). 

Korrekt gradering av duktal bröstcancer är beroende av en god fixering och en god 
allmän hantering av vävnaden, snittningen, och färgningsmetodiken samt att 
graderingen görs med noggrannhet (9). I Japan har en studie gjorts där man undersökt 
och studerat fastställandet av de diagnostiska kriterierna för att kunna standardisera 
cancerdiagnos och behandling. Standardiseringen gällde immunhistokemisk färgning 
med anti-Ki67 för gradering av gastrointestinala stromala tumörer. Trettiotre 
laboratorier besöktes och det framkom skillnader mellan dessa vad gäller metodik. 
Skillnaderna gällde exempelvis reaktionstid, förbehandling för tillgängliggörande av 
antigen samt perioden från snittning till färgning. Merparten av laboratorierna menade 
att färgningsresultatet påverkas av och varierar med färgningsförhållandena. Framförallt
vad gäller tillgängliggörande av antigen. Fixering är viktig eftersom den gör att 
materialet behåller sin ursprungliga morfologi och inte förändras. Detta är en 
förutsättning när man sedan ska räkna celler i ett preparat. Det skyddar bland annat mot 
proteolytiska enzym samt mikrobiell kontamination (25). 

I en tidigare studie har antikroppar mot pHH3 använts för att undersöka kopplingen 
mellan kondenseringen av kromosomerna under mitos och fosforyleringen av H3. Deras
resultat visar att fosforyleringen startar i sen G2-fas och fortlöper under kondenseringen 
av kromatinet. Defosforylering av pHH3 sker vid anafasen och fortsätter fram till 
dekondenseringen av kromatinet. I studien bedömdes pHH3 som en av de bättre 
mitosmarkörerna som finns att tillgå idag. I studien fann man även att det sker en 
gradvis fosforylering från sen G2-fas, med en ökad intensitet under själva mitosen (26). 

Samma fenomen kunde ses vid bedömning av preparaten färgade med anti-pHH3 i 
denna studie (figur 7). De infärgade cellerna visade olika grader av infärgning vilket 
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tyder på att cellerna befinner sig i något olika stadier i G2- och M-fasen. Detta bidrar till 
en viss svårighet vid bedömning av dessa preparat eftersom man behöver en standard att
följa. Ett tröskelvärde måste fastläggas där man bestämmer vilka celler som räknas som 
positiva respektive negativa. Trots detta uppvisade pHH3 i denna studie en minskad 
intervariabilitet jämfört med mitosräkning.

I en studie har både pHH3 och Ki67 tillsammans med andra markörer använts (mitosin, 
survivin och DNA-topoisomeras Iiα) och utvärderats som proliferationsmarkörer. Här 
valde man att bara räkna celler som ansågs ha en distinkt infärgning i kärnan (27). 
Något som eventuellt kunde ha minskat intervariabiliteten i denna studie hade varit om 
en tydligare definition av vad som ska räknas som en pHH3-positiv cell eller inte, hade 
funnits. 

En nackdel med att räkna mitoser från HE-färgade preparat är att det är tidskrävande 
och svårbedömt. Att kunna använda pHH3 som mitosmarkör skulle på detta vis kunna 
vara en fördel. Detta för att mitoser i HE-preparat kan vara svåra att urskilja, framförallt
svåra att skilja från apoptoser. En annan fördel är att det är relativt enkelt att hitta ”hot 
spots” som kan räknas i preparat som färgats med anti-pHH3 (28). Dock kan det vara en
svårighet vid bedömning av vad som räknas som positiv respektive negativ, då cellerna 
färgas in med olika intensitet beroende på om den färgas in i G2-fas eller under mitos. 
Tydliga kriterier för hur bedömningen ska göras behövs därför och måste finnas. 
I denna studie kan man se stora skillnader i resultaten för antal räknade mitoser på HE-
preparat mellan de olika läkarna (bilaga A). Vilket visar på svårigheten i att räkna 
mitoser. Antalet räknade mitoser är även, generellt, betydligt färre per fall än om man 
jämför med antal räknade positiva celler för pHH3 och Ki67 (bilaga A). Denna skillnad 
är ett bra exempel på hur svårt det är att bedöma vad som är en mitos hos ett preparat 
färgat med HE-färgning. På grund av denna skillnad i frekvens användes i denna studie 
CV för att kunna jämföra metoderna. 

En fördel med att använda anti-pHH3 är att resultatet tydligare visar vad som är positivt 
och vad som är negativt. Även om det med pHH3 krävs en tydligt definierad gräns för 
vilka celler som ska och inte ska räknas som mitotiska celler. 
Möjligheten att digitalisera cellräkning för immunhistokemiska preparat finns, där 
analysprogram snabbt kan räkna ett stort antal celler. I en studie har man utvecklat ett 
sådant program som bland annat ska kunna nyttjas till IHC. Metoden är dock inte 
färdigvaliderad. En nackdel är att sådana program inte kan skilja tumörceller från 
stromala celler. Detta är ett problem vid exempelvis räkning av Ki67-positiva celler 
(29). 

Vid IHC är det viktigt att alla steg fungerar för att resultatet ska bli tillförlitligt. Under 
snittning är det bra att spara på vävnad så att man inte förlorar material man kanske 
behöver senare. Tillägg av kemikalier kan påverka strukturerna i vävnaden, t.ex. 
användning av kemikalier innehållande aldehyder. Dessa kan bilda kemiska föreningar 
med vissa amino-grupper hos proteiner (15). 

Fixeringen förhindrar vävnadens strukturer från att brytas ned av cellulära enzym 
(autolys) eller av bakterier. Därför bör detta göras snabbt efter att vävnaden avlägsnats 
från kroppen. Fixeringsvätskan behöver diffundera ordentligt för att fixering ska bli 
optimal. Samtidigt kan en för lång fixering blockera epitopen hos antigenen så att de 
blir svåra att tillgängliggöra igen (14). 
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Som förbehandling används ofta tris- eller citratbaserad buffert. Det basiska eller sura 
pH som uppkommer gör att kovalenta bindningar som bildats av formalin och 
formaldehyd bryts. Detta är nödvändigt för att epitopen hos proteinerna i vävnaden ska 
tillgängliggöras och ökar åtkomsten för antikropparna. Olika antikroppar behöver olika 
förbehandlingar och därför optimeras färgningsprotokollen efter vilken färgning som 
görs (16). I denna studie användes ett tidigare optimerat färgningsprotokoll för pHH3 
(bilaga B).  

En inhibitor behövs för att blockera ospecifika bindningar. Detta är viktigt för att 
förhindra att oönskade strukturer färgas in. Detta kan försvåra eller göra resultatet 
omöjligt att tolka (16). 

4.1 Slutsats
Metoden, anti-pHH3, kan vara ett bra komplement som gör bedömningen av duktal 
bröstcancer enklare och snabbare. Det största problemet vid utvärderingen ligger i 
räkningen av mitoser, då den används vid graderingen av bröstcancer. Problemet med 
intervariabiliteten beror troligen på vilket område som räknas och att det är olika 
individer som ska kvantifiera. Intervariabiliteten verkar bli mindre med anti-pHH3 än 
vid räkning av mitoser hos HE-färgade preparat. En förutsättning för en god bedömning 
med  pHH3 är att tydligt utarbetade kriterier för vad som räknas som pHH3-positiv cell 
finns. Minst intervariabilitet ses vid användning av anti-Ki67 som proliferationsmarkör. 

Tack
Jag vill ge ett stort tack till min handledare på länssjukhuset i Kalmar, Thomas Klöckl, 
som har hjälp mig mycket. Utan den hjälpen hade det blivit kämpigt, så den är jag 
hjärtligt tacksam över. Jag vill tacka alla på avdelningen för klinisk patologi på 
länssjukhuset i Kalmar som har varit både trevliga och hjälpsamma. Även ett stort tack 
till Christina Gustafson-Svärd på Linnéuniversitetet.
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Bilagor
Bilaga A Resultat av cellräkning
I övre tabell visas antal Ki67-positiva celler/200 celler i % räknat av de tre läkarna 
(THKL, HANO, SUJU), samt medelvärdet (MW) för respektive fall och dess 
standaravvikelse (SD) och variationskoefficient (CV). Andra tabellen visar antal 
mitoser i 10 HPF räknat av de tre läkarna, samt dess MW för respektive fall och dess 
SD, och CV. Tredje tabellen visar antal pHH3-positiva celler i 10 HPF räknat av de tre 
läkarna, samt dess MW för respektive fall och dess SD, och CV. 





Bilaga B Färgningsprotkoll
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