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SAMMANFATTNING 

Trichoepiteliom och basalcellscancer är två olika typer av hudtumörer. 

Trichoepiteliom är en benign hudtumör och basalcellscancer är en malign hudtumör. 

De båda tumörerna kan vara svåra att differentiera vid diagnostisering. I 

trichoepiteliom finns det cytokeratin (CK) 20-positiva merkelceller vilket det inte 

gör i basalcellscancer. Syftet med studien var att undersöka om immunhistokemisk 

färgning av CK 20 kan vara till hjälp i rutindiagnostik för att skilja basalcellscancer 

från trichoepiteliom.  I denna studie användes immunhistokemi (EnVision, Dako, 

Danmark), med monoklonala antikroppar (FLEX monoclonal antihuman Cytokeratin 

20 klon Ks 20.8 ready-to-use kod IR 777 Dako, Danmark), som är riktade mot CK 

20. Resultatet visade att 11 av 13 fall med trichoepiteliom innehöll CK 20-positiva 

merkelceller. Samtliga 12 fall med basalcellscancer saknade CK 20-negativa 

merkelceller. Av resultatet blev slutsatsen att om det finns CK 20-positiva 

merkelceller kan detta stödja att det är ett trichoepiteliom om morfologin talar för 

detta.  

 



 
 

ABSTRACT 

Trichoepitelioma and basal cell carcinoma are two different types of skin tumors. 

Trichoepitelioma is a benign skin tumor whereas basal cell carcinoma is a malignant 

skin tumor. Both tumors can be difficult to differentiate and diagnose. In 

trichoepitelioma there is cytokeratin (CK) 20-positive merkel cells whereas there is 

no merkel cell in basal cell carcinoma. The purpose of this study was to investigate 

whether immunohistochemical staining of CK 20 may be helpful in routine 

diagnostics to distinguish basal cell carcinoma from trichoepilelioma. In this study, 

immunohistochemistry (EnVision, Dako, Danmark) has been used, with monoclonal 

antibodies (FLEX monoclonal antihuman Cytokeratin 20 clone Ks 20.8 ready-to-use 

code IR 777 Dako, Danmark) directed against CK 20. The results show that in11 of 

13 cases with trichoepiteliom the staining for CK 20 was evident. However in all 

cases with basal cell carcinoma the staining for CK 20 was absent. All 12 cases of 

basal cell carcinoma were missing CK 20-positive merkel cells it may indicate that, 

if there is CK 20-positive merkel cells may support that it is a trichoepitelioma if 

morphology support this conclusion. 
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1. INTRODUKTION 

Basalcellscancer är en malign hudtumör och trichoepiteliom är en benign hudtumör. 

Den maligna tumören växtsätt är att den inte enbart håller sig i en typ av vävnad utan 

att den växer in i annan intilliggande. Celler från den maligna tumören kan lossna 

och spridas via blodet och lymfvätskan till andra organ i kroppen, då bildas så 

kallade metastaser. Den benigna tumören växer inte igenom till andra vävnader och 

bildar inga metastaser. Basalcellscancern har sitt ursprung i de basala cellerna i 

epidermis och trichoepiteliom har sitt ursprung ifrån celler i hårfolliklar. De båda 

tumörtyperna kan vara svåra att skilja åt morfologiskt med vanlig hematoxylin och 

eosin färgning (1-5). 

Tidigare studier har utförts för att se om det går att hitta en tillförlitlig metod för 

differentialdiagnostik. En metod som har undersökts är immunhistokemisk färgning 

av Cytokeratin (CK) 20 i fall där de båda tumörerna har varit svåra att skilja åt. CK 

20 finns i merkelceller, dessa celler förekommer i epidemis och vid hårfolliklar (6). I 

trichoepiteliom finns det merkelceller vilket inte förväntas finnas i basalcellscancer 

(1-4).  

 

1.1 Huden  

Huden är kroppens största organ och består av 10-20 % av den totala kroppsvikten. 

Den är uppbyggd av tre vävnadslager epidermis (överhud), dermis (läderhud) och 

subcutis (underhud) (Figur 1). Huden har viktiga funktioner som att skydda mot 

mekanisk påverkan och patogener. Den innehåller melanocyter som skyddar mot 

UV-strålning. Huden reglerar temperaturen, bidrar till att reglera vätskebalansen 

samt tillverkar D-vitamin (6).  
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Figur 1. I bilden visas hudens tre vävnadslager, epidermis, dermis och subcutis 

(hypodermis). 
Bilden är tillverkad av Crystal Mason,http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diagram_of_human_skin.jpg 

 

Den vanligaste maligna hudtumören är basalcellscancer (7). Den näst vanligaste är 

skivepitelcancer (7, 8). Malignt melanom är också en hudcancer, som blir allt 

vanligare (9). Alla tre tumörerna har gemensamt att de växer på hud, som exponerats 

för mycket sol (7-9). Skivepitelcancer botas i regel. Dock kan skivepitelcancer bilda 

metastaser (7). Malignt melanom kan bilda metastaser, och är den allvarligaste typen 

av hudcancer, 85 % av de som insjuknat botas (9).  

 

1.2 Basalcellscancer 

Basalcellscancer förekommer främst på hud, som exponerats för sol. Det är vanligast 

att tumörerna förekommer på huvud och nacke men de uppträder även på skuldror 

och bröst (10). Hudtumören är vanligare hos äldre personer. Medelålder för 

debuterande basalcellscancer är 69 år för kvinnor och 70 år för män. I Sverige 

drabbas varje år 30 000-35 000 personer av basalcellscancer (7).  

Risk för att utveckla basalcellscancer ökar vid intensivt solande, hos ljushyade 

personer som har en solkänslig hud, immunosupprimerade patienter, samt vid 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diagram_of_human_skin.jpg
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arsenikförgiftning (7, 10). Har man en gång haft basalcellscancer ökar risken för att 

utveckla nya tumörer av basalcellscancer, inom 2 år med 33 % (7).  

Dödligheten vid basalcellscancer är låg, därför att det är ovanligt att tumören sprider 

sig till lymfkörtlar och att metastaser bildas. Basalcellscancer kan växa invasivt och 

förstöra vävnaden den växer i. Skadan kan bli stor särskilt om tumören växer vid 

näsan och runt ögonen, tumören kan till och med växa in i hjärnan (10). 

Internationell ”gold standard” för behandling av basalcellscancer är kirurgisk 

excision med histopatologisk bekräftelse på radikalitet. Större excisionsmarginaler 

krävs ju större och aggressivare tumören är. Annan behandling är curretage med 

kryobehandling (7). Curretage utförs med en curret, som är ett hudkirurgiskt 

instrument. Med en curret skrapas hudtumören bort i nivå med hudytan (11). 

Metoden kan användas vid nodulär basalcellscancer som sitter vid ögonlock, öron 

och näsa. Basalcellscancer har delats in i fem undergrupper och sorterats efter hur 

dessa växer och behandlas;  

 Ulcerativ och nodulär variant: Den ulcerativa varianten är till en början en 

liten halvgenomskinlig tumör med ett sår i mitten som inte vill läka. Den 

nodulära varianten är rund och slät och det syns smala röda strimmor av 

blodkärl i tumören. Den kan bli mer än två cm i diameter och kan misstas för 

en kutan cysta (10). 

 Diffus variant: Är en tumör med oregelbunden form, platt och vit-rosa färg. 

Tumören kan vara sårig och vätskas. Den är svår att behandla därför att den 

växer över ett större hudområde (10). 

 Superficiell variant: Är en långsamt växande tumör som är röd, fjällig och 

kan misstas för psoriasis (10). 

 Pigmenterad variant: Är mörkfärgad och kan misstas för malignt melanom 

(10). 

 Giant basalcellscancer: Är en tumör som växer på ett hudområde på tio cm 

eller ännu större. Den kan bilda metastaser och kan vara dödlig. Tumörerna är 

ofta stora och växer invasivt. Den som får den här typen av hudtumör har 

oftast nonchalerat sin sjukdom. Orsak kan vara bieffekter efter en tidigare 

radiologisk behandling (10).  
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Det förekommer morfologiska variationer mellan de olika typerna av 

basalcellscancer. Men flera subtyper har även en del gemensamt. Basalcellscancer 

växer i öar eller med basaloida celler med palissadställda celler perifert (figur 2 och 

3). Med perifer palissadering menas att cellerna växer på rad i utkanten av öarna av 

basaloida celler. Ofta ses både mitoser och apoptoser i tumören. Tumörcellen är 

relativt liten, har en hyperkromatisk cellkärna och innehåller lite cytoplasma. Det 

finns flera olika subtyper av basalcellscancer, beroende på växtmönster (12). Enligt 

Sabbatsbergsmodellen (13) indelas de i: 

 Superficiell basalcellscancer, typ IB, växer i kontinuitet med epidermis eller 

hårfolliklar. Tumörvegetationerna har en rund kontur och perifer 

palissadering. Tumören förekommer endast i dermis (12, 13). 

 Nodulär eller nodulo-ulcerativ basalcellscancer, typ IA, har ett sammanhållet 

växtmönster med en eller flera tätt ställda tumörvegetationer som är stora 

med rund kontur och perifer palissadering. Tumören förekommer inte i 

subkutan vävnad, brosk, muskulatur eller ben (12, 13).  

 Medelaggressiv basalcellscancer, typ II, har ett infiltrativt växtmönster. 

Tumörvegetationerna är oregelbundna och kolvformiga. Palissaderingen är av 

varierande grad. Tumören kan förekomma i subkutan vävnad, brosk, 

muskulatur eller ben (12, 13).  

 Högaggressiv basalcellscancer, typ III, har ett infiltrativt växtmönster med 

finkolviga spetsiga utlöpare. Den har ingen palissadering. Tumören 

förekommer ofta i subkutan vävnad, brosk, muskulatur eller ben (12, 13).  
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Figur 2. Basalcellscancer, hematoxylin och eosin färgad. I bilden syns basaloida 

tumörkolvar delvis i kontinuitet med dermis. Tumörkolvarna är de” mörkare” cellerna  

som växer i grupper. Pilarna i bilden pekar på basaloida tumörkolvar.   

Bilden är tagen av Suzanne Johansson, avdelningen för klinisk patologi, Länssjukhuset Kalmar. 

Förstoring 1:200 

 

Figur 3. Basalcellscancer, hematoxylin och eosin färgad. Bilden 

visar det samma som bilden ovan, men i en annan förstoring. Pilarna pekar 

på basaloida tumörkolvar som växer delvis i kontinuitet med epidermis 

Bilden är tagen av Suzanne Johansson, avdelningen för klinisk patologi, Länssjukhuset Kalmar. 
Förstoring 1:100 
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1.3 Trichoepiteliom  

Trichoepiteliom är en benign hudförändring. Det är en genomskinlig, hudfärgad rund 

upphöjning i huden, som växer långsamt och blir oftast inte större än 5 mm i 

diameter. Det är ovanligt med sårbildning på tumören. Ibland kan tumören ha röda 

strimmor på ytan. Oftast ger tumören inga symtom. Trichoepiteliom kan delas in i 

multipel familjär, solitär eller desmoplastiskt trichoepiteliom; 

 Multipel familjär trichoepiteliom nedärvs autosomalt dominant. Sjukdomen 

debuterar vanligen i puberteten och oftast syns de multipla förändringar i 

huden runt näsa, ögonbryn och kind. Andra placeringar av de multipla 

tumörerna är hårbotten, nacke, på övre extremiteter, skinka och genitalier 

(10). 

 Vid solitär trichoepiteliom förekommer en ensam tumör i huden i ansiktet. De 

kan även förekomma precis som hos den familjära multipla varianten i 

hårbotten, nacke, på övre extremiteter, skinka och genitalier (10). 

 Desmoplastiskt trichoepiteliom har vanligtvis inga symtom. Utseendet på 

hudförändringen är en hård rund vit eller gul fördjupning i huden med en 

upphöjning i kanten, den blir ca 3-8 mm i diameter och brukar inte vara 

såriga. Förändringen växer långsamt och förkommer vanligast i nacke, 

ansikte och panna (10). 

Trichoepiteliom förekommer i övre och mellersta dermis. Trichoepiteliom är en 

tumör som har sitt ursprung från hårfollikeln men kan växa i kontinuitet med 

epidermis (figur 4 och 5). Tumören består av basaloida celler som ibland kan ha 

perifer palisadering, det kan skapa differentialdiagnostiska svårigheter gentemot 

basalcellscancer, om inte hårfollikeldifferentiering är framträdande (12). 
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Figur 4. Trichoepiteliom, hematoxylin och eosin färgad. I bilden syns spretiga 

basaloida tumörkolvar som växer i kontinuitet med epidermis (pil 1) och 

hårfollikeldifferentiering (pil 2). Tumörkolvarna är de cellerna som är” mörkare” 

och växer i ansamlingar. Hårfollikeldifferentieringar är de cirkelformade  

strukturerna i vävnaden.  

Bilden är tagen av Suzanne Johansson, avdelningen för klinisk patologi, Länssjukhuset Kalmar. 
Förstoring 1:200 

  

Figur 5. Trichoepiteliom, hematoxylin och eosin färgad. I bilden syns  

spretiga basaloida tumörkolvar (pil 1) och hårfollikeldifferentiering 

(pil 2).  

Bilden är tagen av Suzanne Johansson, avdelningen för klinisk patologi, Länssjukhuset Kalmar 

Förstoring 1:100 
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1.4 Antikroppar 

Vid immunhistokemi används antikroppar som får binda till antigen i vävnaden. 

Antigen-antikroppskomplexet som bildas påvisar att det sökta antigenet finns i 

vävnaden, resultatet är således positivt (14). 

Antikroppar är detsamma som immunoglobuliner och är stora proteiner. En IgG-

antikropp består av fyra polypeptidkedjor, två identiska tunga kedjor H (heavy) 

kedjor på ca 55 000 Da och två identiska lätta, L (light) kedjor på ca 22 000 Da (15). 

L-kedjan består av två domäner en konstant del och en variabel del. H-kedjan består 

av fyra domäner, tre konstanta delar samt en variabel del (14).  

Antikroppen är Y-formad, skaftet på Yet kallas kristalliserbart fragment (Fc) 

eftersom den kan kristalliseras. Toppen på Yet, de två skänklarna kallas 

antigenbindande fragment (Fab) därför att den delen av antikroppen binder till 

antigenet (figur 6). De två kedjorna hålls samman av disulfidbryggor. Mellan Fc 

delen och Fab delen är antikroppen rörlig, det gör att antikroppen lättare kan binda 

till ett antigen. Detta område som kallas hinge region. Längst ut på antikroppens 

variabla del, finns den hypervariabla delen av antikroppen. Den utformas i tre loopar 

på varje domäns topp, tillsammans blir det tolv loopar på de fyra domänerna. 

Looparna kallas CDR 1, CDR 2 och CDR 3, det är dessa loopar som binder till 

antigenet (14, 15). 

 

Figur 6. Bilden visar en antikropp av typen IgG. Den hypervariabla delen som binder till 
antigenet (1), Fab delen (2) och Fc delen (3). 
Bilden är tillverkad av Artur Jan Fijałkowski, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Antibody_scheme.svg 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Antibody_scheme.svg
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Vid immunhistokemi används både monoklonala och polyklonala antikroppar. 

Polyklonala antikroppar kommer från olika B-cellskloner, de binder till samma 

antigen men har olika epitoper. Polyklonala antikroppar tillverkas genom att 

proteinet som antikroppar ska bildas mot injiceras intramuskulärt i ett djur upprepade 

gånger under en viss tid. När de önskade antikropparna har bildats, tappas djuret på 

blod. Djurets blod renas från blodceller och fibrinogen. För att isolera de önskade 

antikropparna, får dessa binda in till agaroskulor. På agaroskulornas yta finns 

antigenet som djuret immuniserats med. Först tvättas de antikropparna som inte har 

bundit till agaroskulorna bort. Därefter tvättas de önskade antikropparna av från 

agaroskulorna och samlas upp (14). 

Monoklonala antikroppar kommer ifrån samma B-cellsklon och binder till samma 

ställe på epitopen. Monoklonala antikroppar tillverkas genom att ett immunogen 

sprutas in i t.ex. en mus under en viss tid. Musen dödas sedan och ur dess mjälte och 

lymfvävnad utvinns B-lymfocyter. B-lymfocyter delar sig normalt inte och har 

begränsad livs längd (14).  

För att man ska åstadkomma en cellpopulation som ska producera monoklonala 

antikroppar behövs egenskapen som gör att cellen kan dela sig. För att B-

lymfocyterna ska få celldelningsegenskapen skapas hybridceller, genom att B-

lymfocyterna får hybridisera med myelomceller (B-cellscancer) i polyetylenglykol 

(PEG). PEG gör cellerna klibbiga det gör att de fastnar i varandra och nya celler 

bildas, s.k. hybridceller. När hybridcellerna upptäcker att de har för många 

kromosomer gör cellen sig av med överskottet. Vilka kromosomer som ratas är 

slumpmässigt. Det innebär att cellerna kommer ha olika egenskaper, som att alla 

celler inte kommer att producera de önskade monoklonala  antikropparna. De B-

lymfocyter som inte sammanslagits med en myelomcell kommer att dö inom några 

dagar (14).  

För att undvika att två sammanslagna myelomceller överlever, används 

myelomceller med metabola defekter och specifikt näringsodlingsmedium, HAT-

medium. HAT-mediumet innehåller hypoxantin, aminopterin och thymidin. 

Aminopterins funktion är att inhibera DNA-syntes hos myelomcellerna. Hypoxantin 

och thymidin är förstadier till purin respektive pyrimidin som är molekyler i DNA. 
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Syftet med att inhibera DNA-syntesen med aminopterin hos myelomcellen, är att den 

inte ska kunna dela sig om den inte har slagit sig samman med en immuniserad B-

cell. Myelomcellerna som används saknar genen för hypoxantinguanin-

fosforibosyltransferas (HGPRT-genen) som är ett enzym, som medverkar i en 

alternativ väg (räddningsväg, salvage pathway) i nysyntes av DNA (14, 16, 17). 

Den immuniserade B-cellen måste däremot ha HGPRT-genen för att hybridcellen 

ska kunna syntetisera DNA. Syntesen sker via den alternativa vägen med hjälp av 

hypoxantin och thymidin (16, 17).  

De hybridceller som sedan finns kvar späds och odlas i brunnar, en cell i varje brunn. 

När cellerna har delat sig kan bl.a. en enzymkopplad immunadsorberande analys 

(ELISA) utföras på odlingsmediet för att ta reda på vilken av cellpopulationerna som 

producerar antikroppar mot det specifika antigenet som musen immuniserades med 

(14, 16).  

1.5 Cytokeratin 20 

Cytokeratin 20 (CK 20) är ett intermediärt filament som ingår i cellens cytoskelett 

(18). En av de intermediära filamentens uppgift är att hålla samman celler så att de 

inte går sönder under mekanisk påfrestning. Det finns tre olika typer av filament i 

cellers cytoplasma, aktinfilament, mikrotubulifilament och intermediära filament. Av 

de tre typerna är intermediära filamenten det starkaste och mest tåliga filamentet. 

Intermediära filamentet är repliknande och byggs av två identiska monomerer som 

bildar en dimer genom att tvinna ihop sig. Två dimerer lägger sig antiparallellt och 

omlott och bildar en tetramer, åtta stycken tetramerer tvinnas till ett filament. Det 

finns fyra olika typer av intermediära filament, keratinfilament som förekommer i 

epitelceller, vimentinfilament som förekommer i bindväv, neurofilament som 

förekommer i nervceller och kärnfilament som figurerar i cellkärnan (19, 20). 

Keratiner delas i två familjer, cytokeratiner och hårkeratin. Cytokeratiner är sura. 

Genen för CK 20 finns på kromosom 17 i området av q12-q21. CK 20 uttrycks 

främst i den gastriska och intestinala mukosan (21). 

I hudens lager stratum basale, i hårsäckarnas epitel samt i mukösa membran finns 

merkelceller som innehåller CK20. Merkelceller är små celler som har keratin i 

cytoplasma. Merkelcellens cytoplasma innehåller även golgi, kärna och 
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neurosekretoriska granula. Cellerna har kontakt med sensoriska nerver och deltar i 

känselsinnet (6). Merkelceller delar sig normalt inte. Denna egenskap beror 

förmodligen på kopplingen med nervsynapser. I vanlig hematoxylin och eosin 

färgning synliggörs inte merkelcellen. Däremot går det att synliggöra merkelcellens 

keratin, cytokeratin (CK), med immunhistokemi. Merkelcellen innehåller flera olika 

cytokeratiner, CK 8, 18, 19 och 20, som även kan ses i olika epitelceller. 

Merkelceller kan förekomma en och en men oftast är de aggregerade i epidermis 

eller vid hårfolliklarna (6, 22). 

 

1.6 Immunhistokemi  

I den här studien används Dako EnVisions Två-Stegs Polymer Metod, som innebär 

att både primär och sekundär antikropp används i analysen.  

Formalin bevarar vävnadens morfologi men förändrar strukturen på vävnadens 

proteiner. Det medför till förändring av strukturen som försvårar den 

immunhistokemiska färgningen av inbindningen av antikroppen till antigenet i 

vävnaden. För att återställa epitopens affinitet och tillgänglighet används i den här 

studien, värmeinducerad epitopåtervinning (HIER). Epitopåtervinningen sker i 

vattenbad som innehåller en buffert med högt pH i instrumentet Dako PTLink (23, 

24). 

I den här studien utförs den immunhistokemiska färgningen i instrumentet Dako 

AutostainerLink 48. Först sker en blockering av kroppsegen peroxidasaktivitet. 

Peroxidas är ett enzym som kan förekomma normalt i vävnaden. Om det kroppsegna 

enzymet får reagera med substratet, i immunofärgningen, kommer en färgutfällning 

ske och ge ett felaktigt resultat. För att förhindra att detta sker blockeras vävnadens 

peroxidasaktivitet av ett peroxidas-blockerings reagens (25, 26). 

Därefter får den primära antikroppen binda till antigent i vävnaden. Den primära 

antikroppen är en monoklonal musantikropp (27). 
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Sedan får den sekundära antikroppen binda till den primära antikroppen. Den 

sekundära antikroppen är från get, mot kanin- och mus- immunoglobuliner, det gör 

antikroppen mera flexibel med bredare användningsområde (27, 28). 

De sekundära antikropparna är bundna i en större molekyl. Stommen i molekylen är 

en dextrankedja. Till kedjan är upp till 100 molekyler av enzymet 

pepparrotsperoxidas (horseradish peroxidase, HRP) samt upp till 20 sekundära 

antikroppar bundna. HRP har en järninnehållande hemgrupp (hematin) (27, 28).  

Färgutfällning sker när substratet tillsätts. Substratet innehåller 3, 3´ 

diaminobenzidintetrahydroklorid (DAB), som är en elektronavgivande kromogen. 

Hematin och väteperoxid som finns i substratet bildar ett komplex. Peroxidas, 

katalyserad av elektronavgivande kromogen, orsakar därefter ett söderfall av 

komplexet som resulterar i en färgad produkt och vatten (27).  

Som bakgrundsfärg används hematoxylin. Hematoxylin färgar cellkärnan (26, 27). 

 

1.7 Syfte 

Syftet med studien var att undersöka om man vid rutindiagnostik kan vara hjälpt av 

immunhistokemisk metod med markören CK 20, för att bestämma om tumören är en 

basalcellscancer eller trichoepiteliom. 

 

2. MATERIAL OCH METODER 

2.1 Patientmaterial  

Studien genomfördes på avdelningen för klinisk patologi på Länssjukhuset i Kalmar. 

De valda proverna som analyserades hade sedan tidigare fått diagnosen 

basalcellscancer eller trichoepiteliom. Samtliga fall har valts slumpmässigt. Det var 

12 fall med olika histologiska typer av basalcellscancer (ytlig, nodulär, 

medelaggressiv och högaggressiv) och 13 fall med trichoepiteliom. Av proverna som 

fått diagnosen basalcellscancer, var 6 prover ifrån män i åldrarna 58-84 år och 6 

prover var ifrån kvinnor i åldrarna 42-65 år. Av fallen med trichoepiteliom som 
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analyserades var 4 prover ifrån män i åldrarna 20-60 år och 9 prover ifrån kvinnor i 

åldrarna 22-85 år. Alla fallen med basalcellscancer var ifrån år 2010. Fallen med 

trichoepiteliom var ifrån åren 1996-2009.  

Enligt biobankslagen förutsätts samtycke från patienten för arkivering av 

vävnadsprover. I samtycke har patienten gett tillstånd till vidare studier och 

forskning av provmaterialet (28).  

 

2.1 Utförande 

Immunhistokemisk analys utfördes på formalinfixerat paraffinbäddat material. 

Vävnaderna snittades på mikrotom (MICROM HM 355 S) i 4 µm tunna snitt. På ett 

objektsglas (Superfrost Plusglas, Thermo Scientific), placerades ett par droppar 

vatten, ovanpå vattnet placerades sedan vävnadssnittet, ett snitt per fall. På glaset 

placerades även en kontroll som bestod av fyra olika vävnader, blindtarm, tonsill, 

lever och bukspottkörtel. Positiv kontrollvävnad var blindtarm, bukspottkörtel kan 

vara CK 20 positiv. Negativ kontrollvävnad var tonsill och lever. Glasen placerades 

på en värmeplatta som höll temperaturen 45°C för att snitten skulle sträcka ut. 

Därefter placerades glasen i värmeskåp i 60°C i två timmar för att vävnaderna skulle 

bränna fast (29).  

För att avparaffinera vävnaden användes xylen. Rehydrering av vävnaden utfördes i 

sjunkande koncentration etanol till destillerat vatten, etanolens koncentrationer 

bestod av 99 % och 95 %. Avparaffinering och rehydrering utfördes i instrumentet 

Shandon Varistain Gemini. När glasen togs ut ur instrumentet placerades de i 

destillerat vatten i väntan på demaskering av epitop (29).  

Glasen placerades i rack som var avsedda för instrumentet Dako PTLink och Dako 

AutostainerLink 48. Glasen placerades i Dako PTLink för demaskering av epitop. I 

Dako PTLink fanns en 65°C förvärmd buffert (pH 9,0, 1:50, EnVison FLEX Target 

Retrieval Solution high pH, Dako Danmark). När glasen placerats i instrumentet 

startades det, temperaturen ökade då upp till 98°C, den temperaturen höll den i 30 

min och därefter sjönk den igen till 65°C. När vävnaderna var färdigbehandlade i 
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Dako PTLink placerades racken med proverna i tvättbuffert i 5 min. (1:20, EnVision 

FLEX Wash Buffer, Dako Danmark) för att glasen skulle bli rumstempererade (29).  

Racken med proverna placerades i instrumentet Dako AutostainerLink 48 för att 

färgas immunhistokemiskt. För att förhindra vävnaderna från att torka, sprutades 

försiktigt lite tvättbuffert (1:20, EnVision FLEX Wash Buffer), på varje glas. 

Reagenserna som tillsattes i instrumentet var i turordningen och mängden var per 

glas. Först tillsattes 300 µL EnVision FLEX Peroxidase-Blocking Reagent (Dako, 

Danmark) som inkuberades i 5 min.  Sedan tillsattes den primära antikroppen, 300 

µL FLEX monoklonal antihuman Cytokeratin 20 klon Ks 20.8 ready-to-use kod IR 

777 (Dako, Danmark), som inkuberades i 20 min. Därefter tillsattes peroxidas och 

sekundär antikropp, 300 µL EnVision FLEX/HRP (Dako, Danmark), som 

inkuberades i 20 min. Efter detta tillsattes 400 µL EnVision FLEX Substrate 

Working Solution (Dako, Danmark) innehållande DAB (Dako Danmark) (till 20 mL 

substrat tillsätts 20 droppar DAB) som inkuberades i 10 min.  

Slutligen tillsattes 450 µL EnVision FLEX Hematoxylin (Dako, Danmark), 

bakgrundsfärg, som inkuberades i 5 min (29).  

När proverna var färgade dehydrerades de i Shandon Varistain Gemini i stigande 

koncentration av etanol, koncentrationerna bestod av 70 %, 95 % och 99 %. Täckglas 

monterades i instrumentet LEICA CV 5030.  

Proverna lämnades ut till läkare som bedömde resultaten. Vid bedömningen 

studerades infärgningen av CK 20, som är strukturer (cytoskelett) i cytoplasma, 

strukturerna färgas bruna. Vävnaden bedöms CK 20 positiv om det förekommer 

celler som har brunfärgat membran och cytoplasma (figur 7) (19, 29).  

 

3. RESULTAT 

Samtliga kontroller av CK 20-positiv vävnad hade alla CK 20 positiva celler, som 

var brunfärgade (figur 7). Den CK 20-negativa vävnaden visade endast den blå 

bakgrundsfärgen, med blåfärgade cellkärnor. 
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Figur 7. Den positiva kontrollen innehöll vävnad från blindtarm.  

De CK 20-positiva cellerna är brunfärgade och finns framförallt i 

ytepitelet (se pilen i bilden). Det blå som syns i bilden är cellkärnor. 

Bilden är tagen av Suzanne Johansson, avdelningen för klinisk patologi, Länssjukhuset Kalmar. 

Förstoring 1:200 

 

I studien var det 13 fall som fått diagnosen trichoepiteliom. 11 av dessa innehöll 

enstaka CK 20-positiva merkelceller (figur 8). I 2 fall saknades CK 20-positiva 

merkelceller. 
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Figur 8. Trichoepiteliom färgad med immunhistokemi. Brunfärgad 

 CK 20-positiv merkelcell syns inringad i bildens nedre kant lite till vänster.  

Övrig blåfärgad vävnad är bakgrundsfärgad med hematoxylin. 
Bilden är tagen av Suzanne Johansson, avdelningen för klinisk patologi, Länssjukhuset Kalmar. 
Förstoring 1:200 

 

I studien var det 12 fall som fått diagnosen basalcellscancer. Samtliga 12 fall saknade 

CK 20-positva merkelceller. I ett av fallen fanns dock en CK 20-positiv merkelcell i 

en hårsäck, som bedömdes att inte tillhöra tumören. 

 

4. DISKUSSION 

Syftet med studien var att med immunhistokemisk metod färga in CK 20 i 

tumörvävnaden i basalcellscancer och trichoepiteliom. Förväntade resultat var att fall 

som morfologiskt fått diagnosen trichoepiteliom ska innehålla merkelceller. 

Merkelcellerna innehåller CK 20. Basalcellscancer förväntas däremot inte innehålla 

merkelceller och ska således vara negativ för infärgningen med CK 20.  

Sammanfattningsvis visar resultaten att av 13 fall av trichoepiteliom innehöll 11 CK 

20-positiva merkelceller. Två av fallen saknade CK 20-positiva merkelceller. Detta 

kan bero på att merkelcellerna är få och till exempel inte har funnits i den nivån som 

färgats för immunhistokemi.  
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Samtliga 12 fall av basalcellscancer bedömdes vara negativa för CK 20. Dock 

innehöll ett av fallen en CK 20-positiv merkelcell. Detta tolkades som ett falskt 

positivt svar. Denna cell hittades i strukturen på en hårsäcksrest som inte tillhörde 

tumören. Detta kan utgöra en felkälla. Normalt finns CK 20-positiva merkelceller i 

hårsäckar. Och hårsäckar kan förekomma i basalcellscancer (3, 22). 

Betydelsen av att särskilja trichoepiteliom och basalcellscancer är stor, eftersom den 

senare är en malign tumör. Basalcellscancer som sitter i ansiktet kan även 

utseendemässigt ge stor skada när den ska tas bort. Tumören sitter ofta runt ögon och 

näsa. När tumören opereras bort sker det med marginal för att minska risken för 

recidiv, ju större den är desto större marginal. Trichoepiteliom däremot är en benign 

tumör och kräver inte så radikala ingrepp och ger inte någon större skada kosmetiskt 

sett (1-4).  

Metoden immunhistokemi med antikroppar riktade mot CK 20 i vävnaden för att 

särskilja trichoepiteliom och basalcellscancer, har studerats tidigare med positiva 

resultat (1-4). I dessa studier har även andra markörer (PHLDA 1, p75 neutrophin 

receptor och androgen receptor) använts för att differentiera de båda tumörerna åt. I 

de tidigare studierna har det påvisats, att det finns CK 20-positiva merkelceller i 

trichoepiteliom och att det är övervägande frånvaro av dessa celler i basalcellscancer. 

Resultaten i de tidigare studierna av CK 20 redovisas nedan;  

 Av 17 fall med trichoepiteliom visade 16 fall positivt och ett fall negativt 

resultat. Av 14 fall av basalcellscancer var samtliga 14 fall negativa (1). 

 Av 15 fall med trichoepiteliom visade samtliga 15 fall positivt resultat. Av 31 

fall av basalcellscancer visade ett fall positivt och 30 fall var negativa (2). 

 Av 19 fall med trichoepiteliom visade samtliga 19 fall positivt resultat. Av 18 

fall av basalcellscancer var samtliga18 fall negativa (3). 

 Av 19 fall med trichoepiteliom visade 16 fall positivt och tre fall negativt 

resultat. Av 11 fall av basalcellscancer var två fall positiva och 9 fall var 

negativa (4). 

Sammantaget visar dessa studier att av 70 fall med trichoepiteliom visar 66 fall 

positivt resultat för CK 20. Av 74 fall av basalcellscancer var det 3 som visade 
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positivt för CK 20. Det innebär att 94 % av fallen med trichoepiteliom innehöll CK 

20-positva merkelceller. Av fallen basalcellscancer visade 4 % positivt för CK 20 (1-

4). 

I den här studien snittas vävnaden i 4 µm. För att få en optimal färgning bör 

vävnaden snittas i 3-5 µm tjocka snitt. Om vävnaden snittas i för tjocka snitt ger det 

flera cellager och resultaten kan bli svårare att tolka. Snitten behöver vara sträckta 

därför att veck påverkar färgningsresultatet. För att snitten ska sitta kvar under 

färgningen är det viktigt att de är torra och fastbrända. Innan objektsglasen med 

vävnaden placeras i värmeskåpet, ska vattnet som finns under snitten tömmas och 

torkas på värmeplatta 45°C (29). 

Det är viktigt att fixeringen alltid utförs på samma sätt för att få tillförlitliga resultat. 

Det finns ingen standardmetod av fixering av vävnad, som är optimal för samtliga 

markörer i vävnaden. Vanligast är en fixeringstid på 6-24 h. Om fixeringstiden blir 

för lång blir vävnaden överfixerad med korsbryggor som maskerar epitoperna. 

Formalinet ska vara färskt och buffrat till ett pH mellan 7,0–7,6 (22). Vid fixering 

går proteiners 3D struktur förlorad och elektriska laddningar försvinner. Vid 

epitopåtervinning är målet att återställa struktur och laddningar. Vid 

epitopåtervinning ska epitoperna tillgängliggöras och återfå sin affinitet så att den 

primära antikroppen kan binda till epitopen. Viktigt vid värmeinducerad 

epitopåtervinning är att temperatur, tid och pH är rätt för att få ett optimalt resultat 

(24). 

Blockering av endogena enzymer sker för att förhindra oönskad bakgrundsfärgning, 

som kan försvåra resultattolkningen. HRP-molekylen innehåller peroxidas som ska 

reagera med substratet, för att få en färgutfällning. Normalt förekommer peroxidas i 

vävnaden, som utan blockering kan reagera med substratet (25).  

Reagenserna ska förvaras i 2-8°C och bör förbrukas inom en månad. EnVision FLEX 

Substrate Working Solution är endast hållbar i 5 dagar. Hematoxylinet förvaras 

mörkt och i rumstemperatur. EnVision FLEX DAB+chromogen och EnVision FLEX 

Substrate Working Solution är känsliga för starkt ljus.  



19 
 

EnVision FLEX DAB+chromogen ska hanteras försiktigt. Det kan vara 

cancerframkallande och ge allergi vid hudkontakt (29). 

Innan resultatet av den färgade vävnaden tolkas måste kontrollen godkännas. Först 

kontrolleras att den positiva vävnaden har färgats. Sedan kontrolleras att den 

negativa kontrollen endast är bakgrundsfärgad (28). Kontrollen som användes 

innehöll fyra olika vävnader, som CK 20-positiv vävnad användes blindtarm, som 

CK 20-negativa vävnader användes tonsill, lever och bukspottkörtel. 

En fördel med metoden är att det är enkelt att tolka resultaten. Det enkla i 

diagnostiseringen är att vävnaden är antingen CK 20-positiv eller CK 20-negativ. 

Om vävnaden är CK 20-positiv finns antigen i vävnaden. Det innebär att en 

merkelcell har detekterats. Tumören är då en benign tumör av typen trichoepiteliom.  

Däremot om vävnaden är CK 20-negativ saknas merkelceller. Det kan tolkas som att 

tumören är malign och att tumören är av typen basalcellscancer. 

En nackdel med metoden är att merkelcellerna är få, och att en enda merkelcell kan 

räcka för positivt resultat. Detta är ett problem med metoden och frånvaro av 

merkelceller behöver inte betyda att det inte är trichoepiteliom. Den enda merkelcell 

som kan förväntas att finnas i vävnadsprovet kanske inte kommer med vid 

snittningen, för att cellen inte finns i den nivån där snittet togs. Andra orsaker till att 

merkelcellen inte har identifierats är att hela tumören inte har tagits bort, t.ex. vid 

stansbiopsi, eller att allt material inte är inbäddat (1, 4). 

 

5. SLUTSATS 

Om det finns CK 20-positiva merkelceller kan detta stödja att det är ett 

trichoepiteliom om morfologin talar för detta. Dock måste fyndet alltid tolkas 

tillsammans med morfologi. Frånvaro av positivitet för CK 20 behöver inte betyda 

att det inte är ett trichoepiteliom.   
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