
  

Institutionen för naturvetenskap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examensarbete 

 

 Ing-Marie Johansson 
Huvudområde: Biomedicinsk laboratorievetenskap 
Nivå: Grundnivå 
Nr: 2011:BL4 

 

 
 

Kan en utökning av befintlig 
antikroppspanel underlätta för att 
skilja Klassiskt Hodgkinlymfom från 
svårklassificerade varianter av Diffust 
storcelligt B-cellslymfom? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Kalmar Växjö 
 
 
391 82 Kalmar 
Tel 0480-446200 
info.nv@lnu.se  
Lnu.se 

 

 



Kan en utökning av befintlig antikroppspanel underlätta för att skilja Klassiskt 
Hodgkinlymfom från svårklassificerade varianter av Diffust storcelligt B-
cellslymfom? 

Ing-Marie Johansson 

Examensarbete i Biomedicinsk laboratorievetenskap, 15 högskolepoäng         
Filosofie Kandidatexamen 

Handledare 

M. D. Lennart Mellblom Avdelningen för Klinisk patologi 
Blekingesjukhuset,    
SE-371 85 Karlskrona 

Docent, Christina Gustafsson – Svärd Institutionen för naturvetenskap 
Linnéuniversitetet                                     
SE- 391 82 Kalmar 

Examinator 

Dr. med. vet Maria Mattsson Institutionen för naturvetenskap 
Linnéuniversitetet                                      
SE- 391 82 Kalmar 

Examensarbetet ingår i Biomedicinska analytikerprogrammet 180 högskolepoäng 

Sammanfattning                                                                                                                 

På sjukhusens avdelningar för klinisk patologi har man ibland problem med att skilja 
Klassiskt Hodgkinlymfom från Diffust storcelligt B-cells lymfom. I Klassiskt 
Hodgkinlymfom finns speciella tumörceller, Reed-Sternbergceller. Problemet är att de kan 
förväxlas med de stora B-lymfocyter som finns i Diffust storcelligt B-cells lymfom. Syftet 
med studien var att undersöka om en utökning av befintlig antikroppspanel med 
antikropparna riktade mot BCL-6, BOB-1, CD 15 och Fascin kan göra det lättare att skilja 
Klassiskt Hodgkinlymfom från svårklassificerade varianter av Diffust storcelligt B-cells 
lymfom.                                                                                                                                   
I studien användes sparad vävnad från tio kända lymfomfall; fem Klassiska 
Hodgkinlymfom och fem Diffusa storcelliga B-cells lymfom. Immunopanelen bestod av 
fem tidigare använda antikroppar riktade mot CD 3, CD 20, CD 30, CD 45 och CD 79 α 
och fyra nya antikroppar riktade emot BCL-6, BOB-1, CD 15 och Fascin. 
Vävnadscellerna färgades i ett instrument för immunohistokemiska färgningar från 
Ventana, Roche. Alla Klassiska Hodgkinlymfom var negativa för CD 45, CD 3 och BOB-
1. Ett fall var positivt för BCL-6. CD 79 α var svagt positivt i två av fem fall. CD 20 var 
positiv i tre fall av fem. CD 15, CD 30 och Fascin var samtliga positiva. Alla Diffusa 
storcelliga B-cellslymfom var negativa för CD 3 och CD 15 och samtliga fall var positiva 
för CD 20, CD 45, CD 79 α, och BCL-6. CD 30, Fascin och BOB-1 uppvisade positivitet 
i två fall. Slutsatsen blir att Fascin och BCL-6 kommer att införas i rutinpanel. BOB-1 och 
CD 15 måste optimeras innan de kan införas i rutinen. 



Summary 

At the hospital departments of clinical pathology, there is sometimes a problem to 
separate Classical Hodgkin lymphoma from Diffuse large B-cell lymphoma. In 
Classical Hodgkin lymphoma, there are special tumor cells called Reed-Sternberg 
cells. The problem is that they are easily confused with the large B-lymphocytes that 
can be found in Diffuse large B-cell lymphoma. The purpose of this study was to 
investigate if an increase of the existing antibody panel with antibodies against  
BCL-6, BOB-1, CD 15 and Fascin can make it easier to separate Classical Hodgkin 
lymphoma from variants of Diffuse large B-cell lymphoma that are difficult to 
classify.                                                                                                                         
In the study saved tissue from 10 known lymphoma cases were used; five Classical 
Hodgkin lymphoma and five Diffuse large B-cell lymphoma. The antibody panel 
consisted of previously used antibodies against CD 3, CD 20, CD 30, CD 45 and CD 
79 α and four new antibodies against BCL-6, BOB-1, CD 15 and Fascin. The cases 
were run in an instrument for immunohistochemistry staining from Ventana, Roche. 
All Classical Hodgkin lymphoma were negative for CD 45, CD 3 and BOB-1. One 
case was positive for BCL-6. CD 79 α was slightly positive in two cases out of five. 
CD 20 was positive in three cases out of five. CD 15, CD 30 and Fascin were all 
positive. All Diffuse large B-cell lymphoma were negative for CD 3 and CD 15 and 
all cases were positive for CD 20, CD 45, CD 79 α and BCL-6. CD 30, Fascin and 
BOB-1 showed positive results in two cases. The conclusion is that Fascin and BCL-
6 will be introduced into the routine panel. BOB-1 and CD 15 must be optimized 
before they can be introduced into the routine. 
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Förkortningslista 

CHL Klassiskt Hodgkinlymfom 

DLBCL Diffust storcelligt B-cellslymfom   

RS-celler Reed-Sternbergceller 

REAL Revised European American Classification of Lymphoid Neoplasms 

NLPHL Nodulärt lymfocytdominerat Hodgkinlymfom 

R-CHOP R-Rituximab, C-Cytoxan, H-Hydroxydaunorubicin, O-Oncovin,  
 P-Prednisolon 
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Introduktion 

 

Bakgrund 

På sjukhusens avdelningar för klinisk patologi är det ibland problem med att skilja B-
cellslymfomen Klassiskt Hodgkinlymfom (CHL) och Diffust storcelligt B-cells 
lymfom (DLBCL) ifrån varandra. I CHL finns speciella tumörceller, Reed-Sternberg 
(RS)- celler. Dessa celler är mycket större än vanliga lymfocyter. Problemet är att de 
kan förväxlas med de stora B-lymfocyter som finns i DLBCL. Ett av de svåraste 
fallen är när DLBCL har sparsamt med tumörceller eller tumörceller med RS-
cellsliknande utseende, och dessutom uppvisar positivitet för cellmarkörer som är 
typiska för RS-celler (1). Korrekt tumörklassifikation är en förutsättning för rätt 
behandling och riktig information om sjukdomsprognos (2). 

 

Hodgkinlymfom   

Hodgkinlymfom uppstår vanligast i en lymfkörtel i halsregionen (75 %), men kan 
även starta i mediastinala, axillära eller para-aortala lymfkörtlar. Sjukdomen är 
vanligast hos unga vuxna (15-35 år), men har en andra incidenstopp efter 55 års 
ålder. Symtomen kan vara feber, nattliga svettningar och stor viktnedgång. Detta kan 
ses hos upp till 40 % av patienterna (1, 3). 

Sjukdomen beskrevs första gången 1832 av Thomas Hodgkin. 1898 och 1902 
beskrev Carl Sternberg och Dorothy Reed oberoende av varandra de typiska RS-
cellerna. 1956 beskrev Cohen och Smetana en annan variant av Hodgkins lymfom. 
Denna döptes senare till nodulär skleros när Butler, Hicks och Lukes kom med sitt 
förslag till klassificering av CHL 1964 (4).  1976 kom världshälsoorganisationen 
(WHO) med ”Classification of leukemias and lymphomas”. 1994 kom ”Revised 
European-American Classification of Lymphoid Neoplasms” (R.E.A.L 
klassificering). R.E.A.L tar hänsyn till morfologisk bild, kliniskt sjukdomsförlopp 
samt fenotyp och genotyp. WHO uppgraderar kontinuerligt klassificeringen och 
använder sig då av principerna från R.E.A.L. 1998 kom WHO ut med ”World Health 
Organization Classification of lymphomas: A work in progress” (5). Den senaste 
uppgraderingen från WHO kom 2008 (6). 

Hodgkinlymfom delas in i två huvudgrupper: 

• Klassiskt Hodgkinlymfom (CHL) 
• Nodulärt lymfocytdominerat Hodgkinlymfom (NLPHL) 

CHL utgör 95 % av alla Hodgkinfall, medan endast 5 % utgörs av NLPHL.  
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NLPHL ingår inte i denna studie, p.g.a. att det är så få fall i Karlskrona. 

CHL är en lymfoid tumör utvecklad från B-lymfocyter. Tumören består av stora 
enkärniga Hodgkinceller och stora celler med två eller flera kärnor s.k. RS- celler. 
Morfologiskt domineras cellbilden ofta starkt av icke- tumörceller, exempelvis 
lymfocyter, eosinofila och neutrofila granulocyter, plasmaceller och histiocyter. RS-
celler är stora, har en sparsam basofil cytoplasma och måste ha minst två cellkärnor 
med grova nukleoler i två separata kärnlober. En stor cell, som bara har en kärna, 
kallas Hodgkincell (1), se figur 1.  

 

 

Figur 1 Reed-Sternbergcell och Hodgkinceller vid Klassiskt Hodgkinlymfom Pilen visar på en Reed-
Sternbergcell. Övriga bruna infärgade celler är Hodgkinceller (förstoring 400 x). CD 30 färgning av 
Fall 4 i aktuell studie. Foto författaren. 

 

CHL delas in i fyra undergrupper: 

• Nodulär skleros 
• Blandad celltyp 
• Lymfocytrik 
• Lymfocytfattig 
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Nodulär skleros består av kollagena fibrotiska band som omger knutformiga 
tumörhärdar. Även RS-celler och Hodgkinceller får ett speciellt utseende. Det ser ut 
som cellerna sitter i en lakun (hålrum) och de kallas därför ”lakunceller”, se figur 2. 
I övrigt ses reaktiva lymfocyter, plasmaceller och eosinofila granulocyter. Nodulär 
skleros är den vanligaste av Hodgkinvarianterna (70 % av alla CHL i Europa och 
USA) (1, 3). 

 

 

Figur 2 Lakunceller vid Nodulär skleros. Pilarna visar på två “lakunceller” av Reed-Sternberg typ. 
De mörkare mindre cellerna är lymfocyter förstoring 400 x. Hematoxylin/ erytrosinfärgning av Fall 1 
(Klassiskt Hodgkinlymfom) i aktuell studie. Foto författaren. 

 

Blandad celltyp är också en vanlig undergrupp, 15-25% av alla CHL tillhör denna 
grupp. Den består av en blandning av RS-celler och ett stort antal inflammatoriska 
celler, som t.ex. histiocyter, lymfocyter, plasmaceller och eosinofila granulocyter. I 
tumörcellerna kan ofta påvisas genfragment av Epstein-Barr virus (EBV) (3, 4).  

Lymfocytrik är en sällsynt undergrupp och utgör endast 6 % av alla CHL. Den har en 
nodulär bakgrund med inslag av histiocyter. Det finns inga neutrofila eller eosinofila 
celler. Många lymfomceller ser ut som klassiska Hodgkinceller eller RS-celler. 
Denna typ kan lätt förväxlas med NLPHL. Lymfocytrik är den CHL-typ som har 
bästa prognos (3, 4).  
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Lymfocytfattig är en mycket sällsynt undergrupp. Den utgör bara 1 % av alla CHL 
och har sämst prognos. Den består av många stora RS-celler, som ofta har ett 
pleomorft utseende och man ser bara några enstaka lymfocyter. Denna CHL- typ 
kan lätt förväxlas med DLBCL (3, 4).  

 

CHL delas även in i fyra stadier efter Ann Arbors stadieindelning (1), se tabell I. 
Cirka 50 % av patienterna tillhör stadium I eller II (4). 

 

Tabell I Ann Arbors stadieindelning av CHL (1, 3). 

 Stadie:   Definition: 
I  Endast en lymfkörtelregion eller lymfoidstruktur, t.ex. mjälte 

eller thymus är involverad. 
II    Två eller fler lymfkörtelregioner på samma sida av diafragma 

är involverade. 
III   Flera lymfkörtelregioner eller strukturer på båda sidorna av 

diafragma är involverade. Mjälten kan ingå eller angränsande 
extralymfatiska organ eller ställen. 

IV  Spritt engagemang av ett eller flera extralymfatiska organ, 
exempelvis benmärg   

 

  

Personer som haft mononukleos (körtelfeber) har en ökad risk för att få 
Hodgkinlymfom. Epstein-Barr viruset, som orsakar mononucleos, kan spela en viss 
roll till att man utvecklar Hodgkinlymfom. Man har bara hittat EBV i en del fall, 
särskilt vid den blandade celltypen och lymfocytfattiga varianten av Hodgkinlymfom 
(1). 

CHL behandlas med cellgifter eventuellt kompletterat med strålbehandling (1). 

Prognosen för CHL är god, mer än 70-80 % av alla CHL förväntas bli botade (4).       
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Diffust storcelligt B-cells lymfom 

DLBCL är en tumör som består av stora B-lymfocyter. Cellerna har en kärna som är 
lika stor som en normal makrofagkärna eller mer än dubbelt så stor som en normal 
lymfocytkärna, se figur 3. Tumören har ett diffust växtmönster. DLBCL utgör 25-30 
% av non-Hodgkinlymfomen, d.v.s. de lymfom som inte tillhör Hodgkinlymfom. 
Denna lymfomtyp är vanligast bland äldre, men kan även förekomma hos barn och 
unga vuxna. Den är lite mer vanlig hos män än hos kvinnor (1). 

 

 

Figur 3 Stora B-lymfocyter vid Diffust storcelligt B-cellslymfom. De flesta större celler med stora, 
bleka, veckförsedda kärnor och tydliga nukleoler är tumörceller, pilarna visar på två. De mörkare 
mindre cellerna är lymfocyter (förstoring 400 x).  Hematoxylin/erytrosinfärgning av Fall 10 i aktuell 
studie. Foto författaren.  

 

DLBCL uppkommer oftast som primär cancer, men den kan också ha transformerats 
från t.ex. follikulärt lymfom, marginalzons lymfom eller kronisk lymfatisk leukemi. 
Vanligtvis upptäcks patienten p. g. a. en snabbt förstorad lymfkörtel eller knuta 
utanför lymkörtelregionerna, t.ex. i magen eller tarmregionen (1). 
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Det finns tre vanliga varianter av DLBCL (1): 

• Centroblastisk variant 
 

• Immunoblastisk variant 

• Anaplastisk variant 

Centroblastiska varianten är den vanligaste varianten. Centroblasterna är 
mellanstora till stora lymfoida celler med en oval till rund blåsig kärna, som 
innehåller två medelstora nukleoler vid kärnmembranet. Tumören innehåller oftast 
en blandning av centroblaster och immunoblaster (1). 

I den immunoblastiska varianten består 90 % av cellerna av immunoblaster. 
Immunoblasten har en centralt lokaliserad stor nukleol och riklig basofil cytoplasma 
(1). 

Den anaplastiska varianten består av stora till mycket stora runda, ovala eller 
polygonala celler med bisarra pleomorfa kärnor, som kan vara mycket lika 
Hodgkinceller och/eller RS-celler (1). 
 

DLBCL behandlas med R- CHOP, där R (Rituximab) är en monoklonal antikropp 
riktad mot CD 20, C (Cytoxan), H (Hydroxydaunorubicin) och O (Oncovin) är 
cellgifter och P (Prednisolon) är en steroid. Strålbehandling kan även förekomma. 

 60 % av behandlade patienter lever i mer än 5 år (1, 7).   

 

På avdelningen för klinisk patologi i Karlskrona finns inte tillräckligt stor 
immunohistokemisk antikroppspanel för att säkert särskilja CHL från vissa 
svårklassificerade varianter av DLBCL. I dagsläget har avdelningen bara en T-
lymfocytmarkör (CD 3), två B-lymfocytmarkörer (CD 20, CD 79 α), en markör som 
tar alla lymfocyter (CD 45) och en markör (CD 30) som tar RS-cellerna i CHL.  

Vid CHL förväntas CD 3 och CD 45 vara negativa, medan CD 30 ska vara positiv. 
Även CD20 och i sällsynta fall CD79 α kan vara positiva (1). 

Vid DLBCL förväntas CD 3 vara negativ och CD 45, CD 20 och CD 79 α vara 
positiva. CD 30 kan vara positiv (1). 

Fem olika markörer är ganska få för att särskilja CHL från DLBCL, särskilt om fallet 
uppvisar ett immunohistokemiskt utfall som inte överensstämmer med det förväntade 
resultatet enligt ovan. 
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Användning av immunohistokemiska paneler för tumörklassificering är allmänt 
accepterat. Enstaka immunohistokemiska markörer är inte tillräckligt för att skilja en 
lymfomtyp från en annan. Finns det en större antikroppspanel är det större chans att 
det är fler markörer som ger ett förväntat utfall, och möjligheterna blir bättre att 
klassificera lymfomet rätt (6). 

I litteraturen finns det många förslag på paneler som kan vara användbara (1, 8). Från 
dessa förslag valde Lennart Mellblom, medicinskt ansvarig läkare på avdelningen för 
klinisk patologi i Karlskrona, ut en immunohistokemisk panel som är relevant för 
avdelningen. 

De nya antikroppar som valdes var riktade mot BCL-6, BOB-1, CD 15 och Fascin. 
BCL-6 är ett protein som normalt uttrycks på lymfocyter i de germinala centran och 
fungerar som en transkriptionsfaktor. BCL-6 proteinet finns i kärnan på 
tumörcellerna och uttrycks i en rad olika B-cellstumörer. Är en cell positiv för BCL-
6 så talar det för att cellen har ett germinalt centrum som ursprung (6). BOB-1 är ett 
B-lymfocytspecifikt transkriptionellt koaktivatorprotein. BOB-1 spelar en viktig roll 
för kontrollen av ökningen och/eller bevarandet av de mogna B-lymfocyterna. Vid 
bl.a. DLBCL har man sett stark positivitet för BOB-1 (6). CD 15 kallas även X 
hapten eller Lewis X antigen. Anti- CD 15 är en markör för monocyter och 
myeloidaceller, men upptäcktes även vara en markör för RS-celler (6). Fascin är ett 
protein som korsbinder och buntar ihop aktinfilament och uttrycks övervägande i de 
dendritiska cellerna i normal vävnad. Fascin uttrycks även i de flesta fall av CHL, 
men är dock inte specifik för CHL (8).  

 

BCL-6 kan vara positiv i enstaka fall av CHL (9). Enligt WHO:s senaste 
uppgradering är BOB-1 endast i sällsynta fall positiv i CHL (1). CD 15 uppges vara 
positiv i de flesta och Fascin i samtliga fall av CHL (1, 8). 

BCL-6 och BOB-1 förväntas vara positiva i de flesta fall av DLBCL. CD 15 och 
Fascin förväntas vara negativa (1, 6, 8). 

 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka om en utökning av befintlig antikroppspanel 
med antikropparna riktade mot BCL-6, BOB-1, CD 15 och Fascin kan göra det 
lättare att skilja CHL från svårklassificerade varianter av DLBCL. 
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Material och metoder 

 

Patientmaterial 

I studien användes sparad vävnad från tio kända lymfomfall som tidigare 
diagnostiserats vid avdelningen för klinisk patologi i Karlskrona: Fem CHL (Fall 1-
5) och fem DLBCL (Fall 6-10). Fall nr 1 och 3 hade diagnosen nodulär skleros. Fall 
nr 2 och 5 hade diagnosen blandad typ och nr 4 hade enbart diagnosen klassiskt 
Hodgkinlymfom. Fall nr 6, 7, 8 och nr 10 av DLBCL var diagnostiserade som enbart 
diffusa, medan fall nr 9 var av anaplastisk variant.  I samtliga fall hade patienten 
valt att spara sina prover enligt gällande biobankslag, så det var möjligt att utföra 
studien.  

 

Snittning 

Från varje paraffinklots togs nio stycken tre mikrometer tjocka snitt (Leica RM 2165 
mikrotom). Snitten lades på superfrostglas (Menzel, Thermo Scientific; särskilt 
coatade glas för immunofärgning). Varje glas märktes med en av antikropparna från 
den immunohistokemiska panelen (se nedan). Överst på glasen lades ett snitt från 
fallet och längst ner på glasen lades ett snitt från en kontroll. För de flesta av 
antikropparna var en normal tonsill kontroll, förutom för CD 30 och CD 15. För CD 
30 användes ett snitt från ett Hodgkinlymfom och för CD 15 användes ett snitt från 
en normal njure som kontroll. Därefter torkades glasen i 58- gradigt värmeskåp 
under en timme. 

 

Immunohistokemisk panel 

Immunopanelen bestod av fem tidigare använda antikroppar och fyra nya 
antikroppar. De tidigare antikropparna var riktade mot CD 3, CD 20, CD 30, CD 45 
och CD 79 α. De nya antikropparna var riktade mot BCL-6, BOB-1, CD 15 och 
Fascin. Samtliga antikroppar var monoklonala musantikroppar förutom CD 3 som 
var en monoklonal kaninantikropp. Se nedan för mer detaljerad information.         
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BCL-6 (B-cell CLL/lymphoma 6, zinc finger protein 51) är en proto-onkogen som 
kodar ett zinkfingerprotein. Tillsammans med zinkfingerproteinet binder BCL-6 till 
specifika DNA-sekvenser hos målgener där BCL-6 agerar som en transkriptionell 
repressor. BCL-6 proteinet är nödvändigt för att bilda germinal centra (10, 11). 
BCL-6 uttrycks övervägande i normala B-lymfocyter som finns i germinala centra 
och relaterade lymfom(12). Används för klassificering av bl. a. DLBCL.  
Antikroppen visar en diffus färgning begränsad till kärnan (11).                          
BOB-1 (B-cell specific octamer binding protein-1) uttrycks i alla B-lymfocyter som 
finns i reaktiva lymfoida vävnader. BOB-1 uttrycks starkast i B-lymfocyter och 
plasmaceller som finns i folliklarna. BOB-1 har ett varierande uttryck i B-cells 
tumörer. Anti- BOB-1 ger en cytoplasmainfärgning och cytoplasma/kärn- infärgning 
i folliklarna (13).                                                                                                         
Anti-CD 3 märker in membran och cytoplasma på både normala och 
tumöromvandlade T-lymfocyter (14).                                                                                                      
CD 15 (3-fukosyl-N-acetyllaktosamin) är en kolhydratadhesionsmolekyl och inte ett 
protein. Antikroppar mot CD 15 känner igen en pentasackaridsekvens som finns i 
högre glykolipider och glykoproteiner. Anti-CD 15 märker in Hodgkinceller och 
RS-celler i Hodgkinlymfom även neutrofila och eosinofila granulocyter, samt 
makrofager färgas in. Antikroppen uppvisar en membran- och cytoplasmainfärgning 
(15). Anti-CD 15 färgar in främst den del i cytoplasman där Golgiapparaten sitter(1).                                                                                             
CD 20 är ett protein som är en markör för B-lymfocyter, både normala och 
tumöromvandlade. Finns från B-cellernas förstadier till mogna B-lymfocyter, men 
försvinner vid övergång till plasmaceller. Anti- CD 20 färgar in cytoplasman (16).         
CD 30 tillhör tumörnekrosfaktor (TNF) receptor superfamiljen. Antikroppen märker 
in Hodgkin- och RS-celler i Hodgkinlymfom och en del aktiverade B-lymfocyter i 
folliklar. Anti- CD30 ger framför allt en membran- men även cytoplasmainfärgning 
(17). Anti- CD 30 färgar även in den del där Golgiapparaten sitter (1).                                                                                    
CD 45 är ett membranprotein med tyrosinfosfatasaktivitet (6), även kallad LCA 
(Leucocyte Common Antigen). Det finns på alla typer av vita blodkroppar, både 
granulocyter, monocyter och lymfocyter och antikroppen ger en cellmembran- så väl 
som cytoplasmainfärgning (18).                                                                                        
CD 79 α är ett dimert transmembranprotein, som är en del av B-cell 
receptorkomplexet. CD 79 α är en B-lymfocytmarkör och uttrycks tidigare i cell-
linjen än CD 20 (8). Den finns på pro-B lymfocyten och hela vägen under B-
lymfocytens mognad, men försvinner i början av plasmacellsbildningen. Anti- CD 
79 α ger en cellmembran- och/eller cytoplasmainfärgning (19).                                               
Fascin är ett protein som korsbinder och buntar ihop aktinfilament. Finns normalt i 
histiocytära celler, där de dendritiska cellerna ingår. Används för inmärkning av 
Hodgkin- och RS-celler i Hodgkinlymfom (8). Anti-Fascin färgar in cytoplasman och 
membranet (20). 

För klon, artikelnummer och leverantör se Tabell II. 
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Immunohistokemi 

Glasen färgades automatisk i ett instrument för immunohistokemiska färgningar, 
BenchMark från Ventana, Roche. Det detektionskit som användes i maskinen var 
Ventanas ”Ultra view universal DAB detection kit”. Alla antikroppar var spädda i 
Ventanas antibody diluent, förutom CD 3, som var färdigspädd (= Ready to use). De 
nya antikropparna optimerades innan studien började. Det slutgiltiga protokollet 
framgår av Tabell II. 

 

Tabell II Klon, artikelnummer, antikroppsspädning och protokoll i immunomaskin 

Antikropp Klon Art. Nr Spädning Protokoll 
BCL-6 PG-B6p M7211 4 1:20 Standard1+ amplifiering3 

BOB-1 TG14 NCL-L-
BOB-1 5 

1:20 Standard1+ amplifiering3 

CD 3 2GV6 790-4341 4 Ready to use Mild2 

CD 15 Carb-3 M3631 4 1:50 Mild2 

CD 20 L26 M0755 4 1:100 Mild2 

CD30 Ber-H2 M0751 4 1:20 Mild2+ amplifiering3 

CD 45 2B11+PD7/26 M0701 4 1:400 Mild2 

CD 79 α  JCB117 M7050 4 1:50 Mild2 

Fascin IM20 NCL-Fascin 5 1:200 Standard1 
1 Standard = kokning i 60 minuter; 2 Mild = kokning i 30 minuter; 3 Amplifiering = 
Förstärkningssteg innan tillsats av den sekundära antikroppen, 4Dako, 5Leica                                                                                                                                       

 

Utförandet i immunomaskinen    

Alla glasen avparaffinerades i immunomaskinen i en EZ-buffert, bestående av en 
vattenbaserad avparaffineringslösning utan organiskt lösningsmedel. Därefter 
kokades proverna i Cell Conditioner 1 (CC1)-buffert pH 8.4, (se tabell II). Den 
primära antikroppen inkuberades i 32 minuter för samtliga glas. En del antikroppar 
behövde förstärkas och då tillsattes ett amplifieringssteg mellan den primära och 
sekundära antikroppen (se, tabell II) (21, 22).  Amplifieringssteget kunde ge 3-5 
gånger starkare signaler genom att det fanns anti-mus-kanin-IgG-heavy eller mus-
anti-kanin-IgG-heavy (beroende på om primärantikroppen var en mus eller kanin) 
och light chains i amplifieringslösningen. Kedjorna band in till den primära 
antikroppen och på så sätt ökade antal bundna antikroppar till antigenstället (23). 
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Nästa steg var att koppla på Ventanas biotinfria multimermolekyl, som kunde binda 
in till primärantikroppar riktad mot mus IgG och IgM samt kanin IgG, för att kunna 
visualisera resultatet. Denna molekyl bestod av en sekundär antikropp. På den 
sekundära antikroppen satt ”linkers” med påkopplade enzym, se figur 4 (24). 

 

                       

Figur 4 Den sekundära antikroppen. Det röda är själva antikroppen, det lila är ”linkers” och det 
gröna är enzymet (24) (Bilden publiceras med tillstånd från Ventana-Roche). 

         

Enzymet på ”linkern” var Horseradish peroxidase (HRS, ”pepparrotsperoxidas”). 
HRP omvandlade väteperoxidsubstrat + diaminobenzidintetrahydroklorid 
(DAB)kromogen till en mörkbrun färg som kunde detekteras i ljusmikroskop (25). 
Infärgning satte sig i cytoplasman/cellmembranet, kärnan eller alltihop (se 
immunohistokemisk panel ovan). Innan kärnfärgningen droppades 
kopparsulfatpentahydrat blandat med ättiksyra på glaset för att förstärkta den bruna 
färgen.  Sedan färgades kärnorna med Gills hematoxylin, det sista steget droppade 
maskinen på ett ”Bluingreagens”, som efterkontrastfärgade vävnadsstrukturerna i 
provet. ”Bluingreagenset” var en lösning innehållande litiumkarbonat som gjorde att 
det blev en färgskiftning till blått på hematoxylinet genom en höjning av pH:t  (21, 
22, 26). 

Efter att varje reagens hade lagts på glasen täcktes glasen ytterligare med en olja, 
high temperature liquid coverslip (LCS), för att förhindra att reagenset avdunstade. 
Mellan varje steg tvättades oljan bort med trisbaserad reaktionsbuffert, pH 7.6- 7.8. 
Förutom oljan och sköljningstegen tillsattes alla reagenser i en volym av 100 
mikroliter (21, 22). 
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Efterbehandling av glasen 

Glasen plockades upp ur immunomaskinen och sköljdes i en kyvett med ljummet 
kranvatten och några droppar vanligt diskmedel, för att oljan skulle försvinna. 
Därefter sköljdes glasen först i en kyvett med destillerat vatten och sedan i 95 % 
etanol. Glasen fick sedan stå i fem minuter i absolut etanol och till sist fem minuter i 
xylen. Samma kyvett användes till samtliga lösningar, förutom xylenkyvetten. Allra 
sist monterades ett täckglas på med hjälp av Pertex, ett xylenbaserat klister.  

För att glasen inte skulle avge xylenånger (xylen är hälsovådligt), torkades glasen i 
ett 60- gradigt värmeskåp i ungefär 30 min. Genom att titta på infärgningen av 
kontrollen på varje glas konstaterades att analysomgången i maskinen hade gått bra. 
Det innebar att samtliga patientfall var korrekt färgade.  

Utvärdering 

Infärgningen av glasen utvärderades av författaren tillsammans med Lennart 
Mellblom. Glasen studerades först i 100 x förstoring (Nikonljusmikroskop) för 
orientering i preparaten. Därefter studerades glasen i 400 x förstoring för att se om 
cancercellerna var positiva eller negativa. För att få en överblick över var vissa 
tumörceller fanns i patientmaterialet behövdes ibland även ett hematoxylin- och 
erytrosinfärgat glas, från ett tidigare tillfälle. Immunohistokemiskt infärgade glas 
gav bara en blå kärninfärgning och en brun antikroppsinfärgning vilket inte alltid var 
tillräckligt för att se om det var rätt celler som färgats in.  

Tumörcellerna bedömdes vara positiva om de uppvisade en brun infärgning på rätt 
ställe i cellen, d.v.s. om det bruna satt i kärnan, cytoplasman/membranet eller både 
och (se respektive antikropps infärgningsmönster under ”immunohistokemisk panel” 
ovan). Annars bedömdes tumörcellerna som negativa. 

(+) betyder att tumörcellerna var positiva, men inte så starkt infärgade. En optimal 
färgning ska vara mörkbrun, men i de här fallen var färgningen bara ljusbrun. Det 
fanns ändå så mycket infärgning att resultatet kunde tolkas som positivt. 

+/- betyder att de flesta tumörcellerna var positiva, d.v.s. mer än 50 % var infärgade. 

-/+ ska tolkas som flest negativa tumörceller, d.v.s. mindre än 50 % var infärgade. 

De fall där mindre än 1 % av tumörcellerna var positiva, d.v.s. endast enstaka 
tumörceller var positiva, betraktades som negativa. Det måste finnas ett flertal celler 
infärgade för att provet ska bedömas som signifikant positivt. 

Kvantitativ bedömning av immunohistokemiska färgningar av proven gjordes 
genom visuell uppskattning. Det räknades således inte ett visst antal celler, men 
bedömningen utfördes uppskattningsvis på några tusen celler/glas. 
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Tumörcellerna var ofta insprängda bland normala celler vid CHL. Vid DLBCL var 
det ofta en tätare matta av tumörceller. 

Proverna fotograferades med en digitalkamera kopplad till ett vanligt ljusmikroskop 
(Nikon). 

 

 

 

Etik 

Det är viktigt att tänka på att bakom varje prov finns en patient som ska få ett svar 
på sina prover och att provet bildar underlag för behandlingsval och information om 
sjukdomsprognos. Det är alltså viktigt att arbetet sker på ett säkert och dokumenterat 
sätt enligt avdelningens anvisningar så att inte patientens eller provets säkerhet 
äventyras (27).  

Tumörvävnad inbäddas i paraffinklotsar för att möjliggöra snittning. I dessa klotsar 
ska det helst finnas material kvar för framtida analyser för att möjliggöra underlag 
för ställningstagande till framtida behandlingsmöjligheter. 

Varje patient, som genomgår någon form av provtagning, ska bli informerad om 
biobankslagen. I stora drag betyder det att patienten medger att provet får sparas och 
användas för ev. forskning. Patienten måste aktivt säga nej, genom att fylla i en 
blankett som ska följa med remissen. Om patienten väljer att inte spara provet slängs 
allt material som finns från patienten när provet är besvarat och alla analyser är 
utförda (28). 
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Resultat och diskussion 

Alla CHL-fall var negativa för CD 45, CD 3 och BOB-1, tabell III. Bara ett fall var 
positivt för BCL-6. CD 79 α var svagt positivt i två fall och i tre fall negativt. CD 20 
var i två fall negativt och i tre fall delvis positivt. CD 30 och Fascin var mer eller 
mindre av positiv karaktär. För CD 15 fanns positivitet hos samtliga fall, men den 
var svagare än för CD 30 och Fascin. (Resultaten för CHL finns sammanställda i 
tabell III). 

 

 

Tabell III Klassiskt Hodgkinlymfom. Resultatet av immunohistokemisk infärgning 
av tumörceller1. 

CHL CD 45 CD 3 CD 79 α  CD 20 CD 30 Fascin CD 15 BCL-6 BOB-1 

Fall 1 
- - (+)/- (+)/- +/- + -/(+) - - 

Fall 2 
- - - - + + -/+ - - 

Fall 3 
- - - +/- (+) (+) +/- - - 

Fall 4 
- - -/(+) (+) + + -/+ + -  

Fall 5 
- - - - + + -/(+) - - 

1  + = infärgade;       (+) = svagt infärgade;         - = ej infärgade;                              
+/- eller (+)/- = > 50 % infärgade;      -/+ eller -/(+) < 50 % infärgade 

 

 

Alla DLBCL-fall var negativa för CD 3 och CD 15 och i princip var samtliga fall 
positiva för CD 45, CD 79 α och CD 20, tabell IV. CD 30 och Fascin uppvisade 
positivitet i två fall varav ett av fallen var det samma (fall nr 9). BCL-6 visade upp 
någon form av positivitet hos samtliga fall, dock endast svagt. BOB-1 var positiv i 
två fall. Resultaten för DLBCL finns sammanställda i tabell IV.  
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Tabell IV Diffust storcelligt B-cells lymfom. Resultatet av immunohistokemisk 
infärgning av tumörceller1. 

DLBCL CD 45 CD 3 CD 79 α  CD 20 CD 30 Fascin CD 15 BCL-6 BOB-1 

Fall 6 
+ - + + - - - + -  

Fall 7 
+ - + + - - - (+)/- (+) 

Fall 8 
+ - + + -/(+) - - (+)/- (+)/- 

Fall 9 
+/- -  +/- + + (+) - -/(+) - 

Fall 10 
-/+ - + + - -/+ - +/- -  

1  + = infärgade;           (+) = svagt infärgade;              - = ej infärgade;                    
+/- eller (+)/- = > 50 % infärgade;             -/+ eller -/(+) < 50 % infärgade 

 

 

Två viktiga detaljer som inte kunde kontrolleras i den här studien var fixeringen av 
proverna och valet av detektionssystem. Proverna som ingick i studien var 
diagnostiserade sedan tidigare och immunoinstrumentet som användes hade ett 
bestämt detektionssystem.  

Det var ibland svårt att avgöra om det fanns några positiva tumörceller eftersom 
tumörcellerna vid ff. a. CHL ofta utgjordes av ett fåtal procent av det totala antalet 
celler. I något av fallen fanns det väldigt få tumörceller kvar, p. g. a. att materialet 
delvis hade snittats bort vid tidigare undersökningar.   

Vid CHL var det inga problem att tolka infärgningarna för CD 45, CD 3, BCL-6 och 
BOB-1 (CD 79 α och CD 20 diskuteras längre fram). De antikroppar som skulle 
vara specifika för CHL var CD 30, Fascin och CD 15 (1, 8). 

CD 30 var positiv i alla CHL- prover, men var väldigt svag i fall 1 och fall 3.  Detta 
skulle kunna bero på att dessa prover inte var optimalt fixerade från början. 
Lymfkörtlar måste ligga minst 1 och högst 3 dygn i 4 % fosfatbuffrad 
formaldehydlösning för optimal fixering (27). 

Fascinfärgningen vid CHL var svårare att tolka, för den färgade flera benigna celler 
och var inte lika distinkt som infärgningen med CD 30. Fascin färgade bl. a. in 
retikelceller, som fanns lite överallt och tillhörde de dendritiska cellerna. Den 
enskilda cellen fick studeras i hög förstoring för att kunna avgöra om den var en klar 
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Hodgkins tumörcell eller någon annan cell. Alla celler med smala cellutskott och 
långsträckt form (dendritiska celler) som var bruna tolkades som benigna, se figur 5. 
Till hjälp fanns även CD 30, för att visa var Hodgkin och RS-cellerna fanns i provet.  

 

 

 

Figur 5 Fascinfärgning vid Klassiskt Hodgkinlymfom. Svarta pilar visar på dendritiska celler och 
röda pilar pekar på Hodgkinceller (förstoring 400 x). Fall 4 i aktuell studie. Foto författaren. 

 

 

 

CD 15 var mycket svagare färgad än CD 30 och Fascin. CD 15 färgade inte alla 
Hodgkin- och RS-celler, vid jämförelse mellan samma fall med färgning för CD 30 
och Fascin, se figur 6.  Däremot färgade CD 15 granulocyter väldigt starkt, vilket 
gjorde det svårt att se cellkärnan. Cellkärnan studerades noggrant för att se vad det 
var för typ av cell. De starkt infärgade cellerna var avsevärt mindre än RS-celler och 
tolkades därför som benigna celler (granulocyter), se figur 7. 
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Figur 6 CD 15- färgning vid Nodulär skleros.  Pilen visar en Hodgkincell Fall 3 (Klassiskt 
Hodgkinlymfom) i aktuell studie (förstoring 400 x). Foto författaren. 
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Figur 7 CD 15- färgning vid Nodulär skleros. Samma Fall 3 som figur 6, men i ett annat område av 
provet; området var kraftigt infärgat och bestod nästan enbart av starkt färgade granulocyter. Pilarna 
visar på Hodgkinceller som inte var infärgade (förstoring 400 x). Foto författaren. 
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Vid DLBCL var det bara problem med infärgningen av BCL-6 och BOB-1. De 
färgades in ganska svagt, se figur 8. 

 

 

 

Figur 8 BCL-6 färgning vid Diffust storcelligt B-cellslymfom. De svagt bruna cellerna är tumörceller 
(Förstoring 400 x). Fall 10 i aktuell studie. Foto författaren. 

 

 

Hur överensstämmer resultat med tidigare studier av Klassiskt Hodgkinlymfom? 

I en studie (1) var nästan alla Hodgkin och RS-celler positiva för CD 30 och för CD 
15 var de positiva i 75-85 % av fallen. Det angavs också i denna studie att CD 15 
kan vara positiv i bara en liten del av tumörcellerna och då främst i det område där 
Golgi-apparaten är belägen (1). Detta sågs också i något av fallen i den här studien. 

I en annan studie (8) var även CD 30 positiv i samtliga studerade fall och CD 15 var 
positiv i cirka 68 % av fallen. Fascin var också positivt i alla fallen, särskilt i 
nodulär skleros (8). I denna studie tycktes det även att det kunde vara svårt att se om 
CD 45 uttrycktes i cancercellerna, p. g. a stark immunoreaktion på cellerna runt 
omkring (8). 
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I en tredje studie (2) där en jämförelse av infärgning av Fascin vid CHL och DLBCL 
var Fascin positiv i samtliga CHL medan endast 15 % var positiva i DLBCL. 
Studien menade att om Fascin var negativt så talade detta starkt mot att det var CHL. 
De fall av DLBCL som var positiva för Fascin tillhörde alla den centroblastiska 
varianten. Studien visade också att Fascin var mycket starkare färgat än CD 30 och 
CD 15. Det påpekades att Fascin även färgade in endotelceller och enstaka 
histiocyter (2). I en annan artikel (29) stod det att det bildades ett komplicerat 
nätverk av interdigitära retikelceller och RS-celler, särskilt vid nodulär skleros-
typen av CHL. Interdigitära retikelceller tillhör de antigenpresenterande cellerna 
som bildar fingerliknande utskott mellan lymfoida celler och skapar en 
nätverksliknande bild. Positivitet sågs även för endotelceller, kärl och alla RS-
cellerna (29). Den här blandningen med positiva icke-tumörceller sågs även i den 
här studien, se figur 5. 

CD 20- positivitet kan ses i varierande styrka vid CHL dock vanligen endast i liten 
omfattning i lymfomcellerna. CD 79 α uttrycks endast i sällsynta fall vid CHL (1, 
30). 

I en annan studie (31)  där utfallet på CD 79 α, BCL-6 och BOB-1 på 107 fall av 
CHL testades blev resultatet att 6 % av fallen uttrycker CD 79 α. BCL-6 var positiv 
i 15 % av fallen och BOB-1 var positiv i ungefär hälften av alla fall (31). Det 
anmärkningsvärda är enligt WHO:s senaste bok om BOB-1, så står det att det är 
sällsynt att BOB-1 är positiv vid CHL, möjligen i mindre än 10 % av fallen (1).  I en 
ytterligare undersökning (30) ansågs det att BOB-1 var positiv i 28 % av fallen, men 
påpekade att uttryck av BOB-1 varierade i litteraturen. Samma undersökning 
beräknade genom en litteraturgenomgång att 34 % av alla CHL uttryckte BOB-1 
(30). 

Ytterligare undersökningar visade att BCL-6 uttrycktes i enstaka fall av CHL i en 
liten del av tumörcellerna (9).       

 

Hur överensstämmer resultat med tidigare studier av Diffust storcelligt B-
cellslymfom? 

Ett par studier (1, 6) har visat att DLBCL är positiv för CD 45, CD 79 α, CD 20 och 
BOB-1 och negativ för CD 15 och CD 3. Uttrycket av BCL-6 varierade mellan 47- 
84%. DLBCL kunde vara CD 30- positiv fr. a. i den anaplastiska varianten (1, 6).  

I en annan undersökning (30) var BOB-1 positiv i 100 % av alla DLBCL-fall, 
medan 97 % var positiv för CD 20 och 86 % var positiva för CD 79 α. Även andra 
resultat beskrivna i litteraturen har enligt studien påvisat samma sak (30). 
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Ovanstående stämde väl med resultaten i våra studier, förutom att BOB-1 inte 
uppvisade så mycket positivitet i våra fall.  

I ett annat arbete (9) där de använt samma BCL-6 klon som vi var 83 % av DLBCL-
fallen (39 av 47 fall) positiva för BCL-6 (9).  

 

Hur kan avdelning gå vidare? 

I undersökningen kan avdelningen gå vidare med de fall där antikroppspanelen inte 
helt stämde överens med det typiska reaktionsmönstret. Detta gällde särskilt CD 15 
vid CHL samt BOB-1 och BCl-6 vid DLBCL. Här kan retrievaltekniken och 
spädningen av antikropparna optimeras och på så sätt få en starkare infärgning. 

Ovanstående tre antikroppar tillhörde alla den nya panelen. Av ekonomiska skäl 
(antikroppar är dyra) kunde bara en liten mängd av varje antikropp, 0.1 eller 0.2 
milliliter, beställas hem. Endast två-tre olika protokoll/antikropp kunde därför 
genomföras. Framtida planer blir att försöka optimera de antikroppar som var svaga 
så att de får en starkare infärgning.  

En annan förklaring till svaga färgningsresultat är att avdelningen inte använde den 
bästa klonen. Avdelningen valde att beställa från de leverantörer avdelningen brukar 
köpa av och som också kunde erbjuda små mängder av antikropparna.  

I en undersökning (32) testades tre olika kommersiella kloner för CD-15. Det fanns 
90 stycken olika kloner ute på marknaden och uttrycket för CD-15 i RS- celler 
varierade mellan 37-100 % i olika fallstudier. Den klon som var överlägset bäst hette 
MMA och kom från ett företag som hette Cell Marque Corp, Hot Springs, USA 
(32). Leverantören av immunomaskinen Ventana-Roche hade med den i sin katalog, 
som en Ready to use antikropp (14). 

Om avdelningen byter ut klonen för CD 15 (Carb-3) mot MMA-klonen borde 
resultatet bli bättre. 
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Hur vet laboratorierna att de immunohistokemiska färgningarna är korrekta? 

Det finns ett kontrollorgan som heter Nordiqc, en nordisk oberoende vetenskaplig 
organisation som står för en bra kvalitet på immunohistokemiska färgningar. Varje 
år skickar Nordiqc ut ett antal ofärgade prov som ska färgas med bestämda 
antikroppar. Resultatet som laboratoriet får tillbaka anger om antikroppen är 
”optimal, good, borderline eller poor”. På Nordiqcs hemsida finns alltid det bästa 
protokollet tillgängligt och en bild på hur varje antikropp ser ut infärgad. Om 
laboratoriet får ett dåligt testresultat kan alltid laboratoriet begära att få ett nytt prov. 
Efter optimering av det egna protokollet kan provet sedan skickas tillbaka och 
markören bli godkänd. Laboratoriet kan alltid gå in och titta på alla de antikroppar, 
som har färgats under årens lopp och se om antikropp är lika stark som Nordiqcs. En 
optimalt färgad antikropp är den som märker in från det svagaste antigenutrycket i 
en cell till det starkaste. På kontrollglasen från Nordiqc finns alltid prov med olika 
starka antigenuttryck (33). De flesta kliniska patologilaboratorier i Sverige och 
Norden är med i denna organisation. Det är frivilligt att vara med, men ska 
laboratoriet ha bra kvalité på antikropparna bör laboratoriet vara med. 
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Slutsats 

Immunopanelen på laboratoriet för klinisk patologi i Karlskrona kommer att 
modifieras enligt nedan:  

• Fascin och BCL-6 i kommer att införas i rutinpanelen. Detta trots att resultatet 
inte blev så klart och distinkt som var önskvärt.  

• BOB-1, som inte tillförde något nytt i studien kommer eventuellt att optimeras. 

• CD 15 färgade inte så många Hodgkinceller som den borde ha gjort, men färgade 
andra celler väldigt starkt. Eventuellt kommer laboratoriet därför att byta den till 
en bättre klon på CD 15, exempelvis till MMA från Ventana-Roche.  

 

 

Avslutningsvis är det viktigt att påpeka att tumörceller kan variera i sina genetiska 
skador så att immunohistokemiska färgningar kan ge avvikande och överraskande 
resultat, positiva såväl som negativa. Det krävs därför att såväl analys av ett flertal 
markörer som korrelation till morfologi, flödescytometri och patientens anamnes vägs in 
i den slutgiltiga diagnosen (6).  

 

Sista ordet kommer från en klok person, som 1957 sa: ”The urge to classify is 
fundamental human instinct; like a predisposition to sin, it accompanies us into the 
world at birth and stays with us to the end” (34). 
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