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Sammanfattning 

Att från laboratoriets sida snabbt få fram diagnostiserbart material är önskvärt när 

patienten snabbt är i behov av behandling för till exempel olika typer av cancer. Med 

Cellient
TM

, som använder alkoholfixering, kan diagnos erhållas samma dag som provet 

tas. Standardmetoden med formaldehyd tar över 48 timmar innan patienten kan få en 

diagnos. Preparering av prover med Cellient
TM

 går snabbt och minskar mänskliga 

felkällor, men hur materialet infärgas med immuncytokemi är inte helt fastställt. Syftet 

med arbetet var att metodvalidera Cellient
 TM

 för klinisk användning. Valideringen 

skulle kontrollera om cytologiskt material som prepareras med denna metod var 

jämförbart med material som prepareras enligt standardmetod. Detta genom att se till 

eventuella skillnader vid immuncytokemisk infärgning med olika antikroppar. 

Metodvalidering användes genom att parallellt preparera patientmaterial med Cellient-

metod och standardmetod och sedan färga preparaten med antikroppar riktade mot 

CDX2, CK5, CK7, ER, Ki67, p63, TTF-1 och WT1. Infärgningar genererade med de 

båda metoderna jämfördes mellan patientfall.  

På grund av för litet statistiskt underlag men också på grund av för stora skillnader 

mellan standardmetodens infärgning och Cellient-metodens infärgning kunde inte 

Cellient
TM

 valideras. Cellient
TM

 genererade i de flesta fall en svagare infärgning. Arbetet 

visar behovet av vidare studier genom optimering av infärgningsprogram för att i 

framtiden kunna validera antikroppar för klinisk användning med Cellient
TM

. 

Alternativet skulle vara att utveckla på arbetsplatsen redan etablerade ThinPrep-metoden 

för användning med immuncytokemisk infärgning. Det är önskvärt att på sikt lämna 

metoder som involverar den hälsofarliga formaldehyden.  

 

Nyckelord 
Cellient, immuncytokemi, metodvalidering, cytologi.  



  
       

 
 

ABSTRACT 
When a patient is in urgent need of treatment, for a condition like cancer, a fast method 

to produce diagnosable material from the laboratory is desirable. Cellient
TM

 uses 

alcohol-fixation and enables diagnosis the same day the sample is received, while the 

standard method using formaldehyde takes over 48 hours before a diagnosis can be 

provided. Cellient
TM

 is fast and reduces human errors, but the affect it has on 

immunocytochemistry is not fully established. The purpose of this work was to validate 

Cellient
TM

 for clinical use. The validation was to establish whether cytological 

specimens prepared using the Cellient
TM

 gave comparable results to specimens prepared 

using the standard method. Specimens were prepared using both methods before 

immunocytochemical staining with antibodies was performed. Validation was 

performed using a parallel analysis of patient specimens using the Cellient
TM

 method 

and the standard method and then immunocytochemically staining the material with 

antibodies targeting CDX2, CK5, CK7, ER, Ki67, p63, TTF-1 and WT1. Staining was 

then compared between the methods for each specimen.  

Because of an unsatisfactory number of specimens but also because of statistical 

differences between staining of the Cellient
TM

 material and the standard methods 

material the clinical use of the Cellient
TM

 could not be validated. The Cellient
TM

 

provided a weaker staining in many cases. Thus further studies are needed which by 

optimizing the staining procedure might validate Cellient
TM

 for clinical use with ICC. 

An alternative would be to further utilize the already existing ThinPrep-method for ICC. 

It is desirable to leave methods involving hazardous formaldehyde.  

  



   

 
 

FÖRKORTNINGAR 

 
AA Amplifier A 

AB Amplifier B 

CC1 Cell Conditioner 1 

CC2 Cell Conditioner 2 

CCB Cellient
TM

 Cell Block 

CDX2 Caudal-related homeobox-protein 2 

CK5 Cytokeratin 5 

CK7 Cytokeratin 7 

Coverslip Ultra LCS 

DAB 3,3'-diaminobenzidine tetrahydrochlorid 

ER Östrogen-receptor 

HRP Horseradish Peroxidase 

ICC Immuncytokemisk infärgning 

O1 Option 1, Antibody Diluent.  

P63 Tumor protein 63 

P3 Proteas 3 

TCB Standardmetodens cellblock 

TTF-1 Tumor Transcription factor 1 

UV UltraView 

WT1 Wilms tumor 1  
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INTRODUKTION 
Mängden vätska som finns i buk- och brösthåla är noga reglerat via tryckskillnader 

mellan hålrummen och omgivande kapillärer (1). Med brösthålan avses en eller båda 

lungsäckarna (2). En onormal ansamling av vätska benämns ascites eller ascitesvätska 

för buken respektive pleuravätska för brösthålan (1).  

 

Exsudat och transudat 

Beroende på orsak till vätskans uppkomst och därmed dess innehåll så delas vätskan in i 

antingen exsudat eller transudat. Exsudat har orsaker så som inflammation eller 

tumörväxt, transudat har sin orsak i ökat permeabelt tryck i kapillärerna som vid till 

exempel hjärtsvikt. Exsudat är generellt rikt på protein och har ett högre cellinnehåll, 

transudat har ett lågt proteininnehåll och en mindre andel celler (1). En av de vanligaste 

orsakerna till exsudat är cancer, för lunga är det oftast lungcarcinom, mesoteliom samt 

metastatiska neoplasier från lunga eller pleura (3). En annan vanlig orsak är cancer som 

spridit sig till lungsäckarna, så som exempelvis bröstcancer (2). Det är vanligt att 

lungcancer diagnostiseras via pleuravätska och eventuella fynd av maligna celler i 

pleuravätska är därför mycket viktigt (4). För bukhålan är en vanlig orsak till ascites 

malign neoplasi där cancer av olika ursprung genererar tumörer vilka invaderar 

bukhålan, som till exempel äggstockscancer (5, 6). För att utreda orsaken till vätskans 

uppkomst kan en kombination av undersökningar krävas, både med avseende på 

proteininnehåll och cellmorfologi samt egenskaper hos eventuellt förekommande celler 

(2). Exfoliativ cytologi används för att studera celler i vätskeansamlingar. Om onormala 

celler observeras så kan informationen kompletteras med andra undersökningar, till 

exempel immuncytokemi (7). Celler finns i vätskan eftersom de exfolieras, exfoliering 

påverkar epitelvävnader och är en del av mekanismerna för att upprätthålla homeostas i 

cellpopulationers storlek (8). Vid invasiva tumörer i till exempel buk eller pleura 

kommer exfolierade tumörceller finnas i exsudatet, dessa är viktiga att identifiera (5).  

 

Analys av exsudat 

Orsaken till exsudat måste utredas för att kunna ställa en diagnos och sedan ge patienten 

en lämplig behandling (4). Att utreda om orsaken till exsudatet är en av flera olika typer 

av tumörer eller cancer, malignitetsgraden och också var maligniteten har sitt ursprung 

är mycket viktigt för att utreda patientens behandlingsmöjligheter. De vanligaste typerna 

av tumörer som kan ses i exsudat är adenocarcinom, småcelliga tumörer och dåligt 

differentierade carcinom av olika ursprung (9). Undersökning med olika metoder av 

exsudat är vitalt, och för att få material till undersökning av exsudat kan tappning av 

vätska utföras (4). På grund av proteinförluster måste mängden vätska som tappas 

begränsas. För pleuravätska kan till exempel 1000-1500 ml avlägsnas (av ett total på 

2000-4000 ml) i akuta skeden, men efter det måste åtgärder vidtas för patientens hälsa 

(2). Målet är att kunna utföra morfologisk diagnostik för att fastställa förekomst av 

eventuell tumör eller andra orsaker till exsudatets uppkomst. För att kunna skilja på 

olika typer av maligna tillstånd används som regel immuncytokemisk infärgning (ICC) 
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av exsudatets celler (4). För att generera material för ICC så rekommenderas generellt en 

paraffininbäddning av materialet. Det görs via centrifugerat material som genererar en 

pellet eller via paraffininbäddning av celler i vätska (10). Vid Länssjukhuset i Kalmar är 

paraffininbäddning av pellet som formaldehydfixerats standardmetoden vid 

prepareringen av exsudat (11). Cellient
TM

-systemet paraffininbäddar alkoholfixerade 

celler direkt från vätska (12). Båda sätten att preparera genererar en kloss där materialet 

efter snittning ska kunna färgas med ICC.  

 

Standardmetoden för preparering av exsudat 

Länssjukhuset i Kalmar använder formaldehydfixerat material som sedan 

paraffininbäddats för ICC med antikroppar i BenchMark ULTRA (Ventana Medical 

Systems Inc. Tucson Arizona, USA).  I produktdatablad för antikroppar samt reagens 

anges att produkterna är utformade för just formaldehydfixerade material (13-25), se 

bilaga I. För att uppnå detta används centrifugering av prover där supernatanten 

dekanteras och kvarvarande pellet fixeras med formaldehyd (4 %) (11). Metoden kräver 

en synlig och tydlig pellet, något som försvårar formationen av en pellet för lågcellulära 

material (26). Efter fixering kan pelleten sedan behandlas som ett vävnadsprov (11). I 

formaldehyd finns metylenglykol som fixerar provet genom att glykol binder till 

proteiner och skapar metylenbryggor, processen kräver en fixeringstid på minst 12-24 

timmar (27). Den långa fixeringen medför att varje prov tar lång tid att bearbeta innan en 

läkare kan titta på preparaten och ställa diagnos (28). Fixeringen skapar mjuka och 

lättsnittade material, men den kan påverka cytoplasmatisk infärgning negativt och 

formaldehyd i sig är mycket giftig. De giftiga egenskaperna hos formaldehyd är en stor 

nackdel för en annars adekvat fixeringsmetod (27). Efter fixering utförs dehydrering i 

etanol för att avlägsna vatten ur preparatet (26). Formaldehyd är löst i vatten och vattnet 

avlägsnas från materialet med hjälp av en stigande koncentration alkohol (dehydrering). 

Paraffin blandar sig inte med vatten eller alkohol och processen som följer dehydrering 

där alkoholen avlägsnas benämns som clearing och utförs med xylen (11). Under 

dehydreringsprocessen finns en risk att material försvinner. Denna potentiella förlust av 

material är problematisk (26). Ytterligare problematik uppstår när materialet ska bäddas 

i paraffin då materialet kan fördela sig över hela klossen, något som kan generera snitt 

av varierande kvalitet (26). Att använda cellblock fixerade med formaldehyd är 

tidskrävande och ställer höga krav på laboratoriets personal, men det ger material som är 

väl lämpade för infärgningar av olika slag, till exempel ICC (29).  

 

Preparering med Cellient
TM 

Cellient Automated Cell Block System
TM

 (Cellient
TM

, Hologic Inc., Bedford, 

Massachusetts USA) använder kontrollerat vakuum för att samla cellerna i ett lager mot 

ett filter, dehydrera, utföra clearing och bädda cellerna i paraffin. Cellient
TM

 ska därför 

kunna ge block med cellerna samlade längst fram mot snittytan (26). Översiktsbild i 

figur 1 och 2.  
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Figur 1. Cellient

TM
 och dess utrymmen. I reagensutrymmet (reagent compartment) finns xylen, 

isopropanol och eosin. I processutrymmet laddas prov och alla förbrukningsmaterial som krävs för att 

paraffininbädda celler från prov. Använd med tillstånd från Hologic Inc. samt dotterbolag©.   

 

Cellient
TM

 ska genom sin vakuumteknik kunna ge preparat med mer koncentrerad 

ansamling av celler än traditionella metoder. Proceduren från att ett prov placerats i 

Cellient
TM

 tills att en färdig kloss erhålls är under en timme, något som minskar tiden 

tills patienten får sin diagnos (28). Metoden kräver minimalt med manuellt arbete, den 

genererar snabba svarstider och kan därför vara mycket positivt för patientvården (29).  

 
Figur 2. Detaljbild för ingående delar i Cellient

TM
 processutrymmen. I processutrymmet finns sensor för 

provmängden, kassetthållare, paraffinreservoar, pipettplatser, plats för provbehållare och avfallsport bland 

annat. Använd med tillstånd från Hologic Inc. samt dotterbolag©.  

 

Cellient
TM

 använder metanolbaserad fixering istället för formaldehyd vilket medför att 

preparat kan bearbetas snabbare, men hur ICC påverkas är inte helt fastställt. 

Standardmetoden använder traditionellt kontrollmaterial som är formaldehydfixerat, 

något som medför att kontrollmaterialens användning tillsammans med alkoholfixerade 

material inte ger helt jämförbara resultat. ICC av Cellient-preparat kräver ofta 
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modifieringar av infärgningsprogrammen för varje antikropp, till exempel kan antigen-

retrieval behöva avlägsnas eftersom epitopen inte påverkas av alkohol på samma sätt 

som av formaldehyd (28). Att använda metanolbaserande fixeringsmedel är positivt i 

avseendet att den giftiga formaldehyden avlägsnas från processen och därmed minskar 

negativ påverkan på laboratoriets personal (29). Alkoholfixering är också positivt i 

avseendet att det inte lägger till metylenbryggor eller andra kovalenta bindningar så som 

formaldehyd gör. Det kräver alltså inte öppnande av epitop på samma sätt. Alkoholen 

byter istället ut vattenmolekyler mot alkoholer vilket i sin tur ändrar tertiärstrukturerna 

hos molekylen som fixeras. Molekylen ska inte ändras vad gäller reaktiva grupper vid 

alkoholfixering, det innebär stor potential för cytokemiska analyser. Alkohol gör dock 

celler hårda och känsliga, något som kan försvåra snittning av materialet (27). Cellient
TM

 

använder prover som behandlats med Cytolyt
TM

, en buffrad metanollösning som löser 

mukoida substanser och är proteolytiskt samt hemolytiskt (29, 30).  Cytolyt
TM

 ska 

förhindra proteinutfällning och bevara morfologi (11). Proverna fixeras sedan med den 

buffrade metanollösningen PreservCyt
TM

, ett fixeringsmedel som tidigare visat att det 

kräver omfattande valideringsarbete för att kunna användas för ICC (29). Det är viktigt 

att validera antikroppar för varje individuellt laboratorium eftersom de 

infärgningsprogram som genererar godtagbara resultat på ett laboratorium inte 

nödvändigtvis ger samma resultat vid ett annat vid användande av Cellient
TM

 (31). För 

dehydrering använder Cellient
TM

 isopropanol och för clearing används xylen.  

 

ThinPrep-metoden 

På avdelningen för klinisk Patologi i Kalmar finns metoden ThinPrep etablerad, den 

använder alkoholfixerade celler och en teknik där celler via vakuum samlas i ett filter 

och sedan trycks fast mot ett glas. Metoden använder Cytolyt
TM

 samt PreservCyt
TM

 och 

kan likt Cellient
TM

 arbeta med lågcellulära material men är inte optimal för användning 

med ICC (11).  

 

Antikroppar för diagnostik 

Vid rutindiagnostik med ICC av pleura- och ascitesvätska används antikroppar mot 

CDX2, CK5, CK7, ER, Ki67, p63, TTF-1 och WT1 (se nedan), ofta i kombination med 

flera andra antikroppar (31). Samtliga antikroppar är enligt respektive tillverkare gjorda 

för att användas på formaldehydfixerat material (bilaga 1). Enligt tillverkare är det också 

viktigt att avsaknaden av infärgning inte automatiskt innebär att antigenet i fråga saknas, 

utan bara att inbindning av antikropp inte detekterats. All infärgning, positiv eller ej, bör 

sättas i relation till kontrollmaterial och övrig patientinformation för att fastställa 

infärgningens rimlighet och hur det påverkar diagnosen.   

 

Caudal-related homeobox-protein 2 (CDX2) 

Caudal-related homeobox-protein 2 (CDX2) är en nukleär transkriptionsfaktor som 

normalt finns i magtarm-kanalens epitel (20). För att utreda metastaser och carcinoiders 

ursprung, om de härstammar från magtarm-kanalen eller pleura, kan antikroppar mot 

CDX2 användas (20, 32). Om maligniteten har sitt ursprung i magtarm-kanalen bör 
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celler kärninfärgas av anti-CDX2, om maligniteten härrör från pleura bör ingen 

infärgning ske. Carcinom som härleder från ovariet färgas dock också in med anti-

CDX2, vilket är viktigt att ta hänsyn till vid positiv infärgning (20).  

 

Cytokeratin 5 (CK5) 

Cytokeratin 5 (CK5) är ett intermediärt filament lokaliserat till flera vävnader, bland 

annat i mesotelceller, körtelepitel och skivepitel (23). Anti-CK5 kan användas vid 

identifiering av lungtumörer, mesoteliom, brösttumörer med flera (22). Det intermediära 

filamentet används bland annat för att differentiera mellan epiteloida mesoteliom och 

metastatiskt carcinom i lunga, den första färgas positivt medan den andra oftast inte 

genererar någon infärgning. Används anti-CK5 tillsammans med anti-p63 så är det en 

markör med hög sensitivitet och specificitet för differentiering av skivcellsepitel (23). 

Antikroppen från Ventana riktad mot humant CK5 är ett prokaryotiskt rekombinant 

protein riktat mot 103 aminosyror i karboxyländen av CK5 (22).  

 

Cytokeratin 7 (CK7) 

Cytokeratin 7 (CK7) är ett intermediärt filament (keratin, strukturellt) som uttrycks i de 

flesta körtel- övergångs- och duktalepitels cytoplasma. Antikroppar mot CK7 kan 

användas för att särskilja neoplastiska och normala celler i ovarie, bröst och lunga från 

colon och prostata där de senare i de flesta fall saknar CK7. Antikroppen är riktad mot 

karboxyländen av humant CK7, aminosyra 451-469 (21).  

 

Östrogen-receptor (ER) 

Östrogen-receptor alfa (ER) är av intresse vid misstanke om bröstcancer, eller 

bröstcancer som metastaserat (9, 33). Förekomsten av ER medför att cellerna har en hög 

affinitet för östrogen, ett hormon som startar flera biologiska processer. ER är vanligen 

lokaliserad till bröstvävnad. Överuttryck av ER medför att medicinering som sänker 

östrogen-nivåerna kan få positiv effekt vad gäller att sänka den biologiska aktiviteten i 

cellerna. Finns inget överuttryck kommer en östrogen-sänkande behandling inte ha 

effekt. Antikroppar mot ER är speciellt viktigt när tumörer hittas i lunga eller magtarm-

kanal för att utröna om dess ursprung är en metastaserande bröstcancer. Anti-ER ger en 

kärninfärgning och är riktad mot den karboxyländen av ER-molekylen (33).  

 

Ki67 

Ki67 är ett protein som uttrycks i kärnan hos celler som genomgår proliferation. 

Proteinet förekommer i G1-, S-, G2- samt M-fas, men cellerna saknar Ki67 när de 

befinner sig i G0-fas. Anti-Ki67 är riktad mot den C-terminala delen av Ki67-antigenet 

och infärgningen kan användas för att se vilka celler som prolifererar men också hur 

många celler som prolifererar. Det kan därför användas som en prognostisk markör (34).  

 

Tumor protein 63(p63) 

Tumor protein 63 (p63) är en transkriptionsfaktor som är viktigt vid utveckling och 

underhåll av stratifierat epitel (35). p63 uttrycks i stor uträckning i basalceller och 
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progenitorceller hos flera sorters epitel. Anti-p63 kan användas för att differentiera 

mellan adenocarcinom (färgas inte) och skivcellscarcinom (färgas positivt) i lunga. 

Infärgning sker i cellkärnan (36).  

 

Thyroid Transciption Factor 1 (TTF-1) 

Transkriptionsfaktorers funktion är att binda till regulatoriska element i DNA och 

stimulera eller inhibera genuttryck (9). Thyroid Transcription Factor 1 (TTF-1) finns 

normalt i kärnan hos celler i lunga samt hos follikulära epitelceller från sköldkörteln (9, 

15). Vid maligna tillstånd kan TTF-1 hittas i celler i lungtumörer (adenocarcinom, 

skivepitelcarcinom, småcelligt carcinom med flera). Positiv infärgning för anti-TTF-1 

kan underlätta klassifikationen av neoplasi i lunga och sköldkörtel. Anti-TTF-1 används 

ofta för att utreda om ursprunget till metastaser är lunga (37). Antikroppen är riktad mot 

123 aminosyror i N-terminala delen av TTF-1-molekylen (15). 

 

Wilms tumor 1(WT1) 

Wilms tumör kallas också nefroblastom, det är en vanlig primär njurtumör hos barn och 

beror på avvikelser i Wilms tumor 1(WT1)-genen. Avvikelser i WT1-genen är en vanlig 

orsak till att tumörer uppstår vid vissa syndrom eller tillstånd. Genen är viktig för 

könsorganens utveckling samt den renala utvecklingen. Patienter med Wilms tumör 

utvecklar en tumör i njurarna, detta får olika påverkan beroende på tumörens spridning 

(3). WT1-proteinet överuttrycks vid Wilms tumör, mesoteliom och ovariecarcinom. 

Anti-WT1 kan till exempel användas för att skilja maligna mesoteliom i lunga (färgas 

positivt) från adenocarcinom i lunga (färgas inte). Infärgningen sker i cellkärnan, men 

vissa diagnoser (exempelvis adenocarcinom i lunga) kan generera en cytoplasmatisk 

infärgning och infärgningen måste därför granskas kritiskt (19).  

 

ICC med BenchMark ULTRA 

BenchMark ULTRA utför för preparat fixerade i formaldehyd och bäddade i paraffin 

samt snittade till positivt laddade glas (som ska hålla fast preparaten bättre): bakning, 

avparaffinering, värmemedierad retrieval samt färgning (38). Reagensen som används 

för att genomföra momenten är EZprep, Ultra LCS (Coverslip), Cell Conditioner 1 och 2 

(CC1, CC2), reaktionsbuffert, Antibody diluent (option 1), Proteas 1, 2 och 3, samt 

Amplifier. BenchMark ULTRA använder primära antikroppar för att hitta specifika 

antigen av kliniskt intresse i vävnader eller celler. Inbindningen av antikropparna 

visualiseras med en indirekt detektionsmetod (18). Bakningen utförs vid en hög 

temperatur och fäster preparatet vid glaset. Bakning kan göras manuellt i värmeskåp 

eller maskinellt i BenchMark ULTRA (11).   

 

Reagens 

Preparatet avparaffineras genom tillsats av EZPrep. EZPrep är en mild detergent som 

när den används tillsammans med värme och vortexing kan avlägsna paraffinet. Värmen 

smälter paraffinet, EZPrep minskar ytspänningen i lösningen och hjälper till att dra ut 

paraffin ur materialet för att sedan leda bort paraffinet från glaset. Vortex medför att 
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paraffinet förs över glasets kant, att det inte ansamlas på preparatet igen (39). Ultra LCS 

(Coverslip) används för att skydda preparatet i dess vattenlösning från luften. Coverslip 

förhindrar förångning och främjar en stabil reaktionsmiljö i preparatet. Coverslip består 

av organiska oljemolekyler som har en densitet som är mycket lägre än vatten. När 

coverslip appliceras på en vattenlösning skapar det en kammare över vattnet. Reagens 

som tillsätts går genom coverslip och medför att en säkrare rektionsmiljö upprätthålls 

(24). CC1 används för att öppna upp epitop som påverkats av formaldehyd vid 

fixeringen (40). Under fixeringen med formaldehyd skapas kovalenta bindningar mellan 

aminogrupper och aldehyder i preparatet, bindningarna denaturerar protein och förstör 

antigen. Formaldehyd bildar också metylenbryggor mellan proteiner vilket också kan 

påverka epitopen och antikroppars tillgång till dem.CC1 är en basisk lösning baserad på 

trisbuffert. När temperaturen hos CC1 höjs så kan lösningen hydrolysera bindningar och 

bryggor bildade av formaldehyd (16). CC1 ökar därmed immunoreaktiviteten mellan 

den primära antikroppen och det sökta antigenet via värmemedierad retrieval (41). CC2 

är en citratbuffert med lågt pH. Den fungerar liksom CC1 genom att vid höjda 

temperaturer kunna hydrolysera de bindningar som skapats av formaldehyd. CC1 och 

CC2 öppnar epitop och ökar vävnadens förmåga att reagera med antikroppar (42). 

Option 1 används för att vid behov öka spädningen av en antikropp (43). Proteaser 

används för att öka immunoreaktiviteten i vävnaden. Proteaserna är av typen 

endopeptidaser som klyver proteiner i preparatet och kan därmed användas för att öppna 

epitop. Proteas 1 har en hög aktivitet, proteas 2 har en medelhög aktivitet och proteas 3 

har en låg aktivitet. De olika proteasen används efter behov, typen av proteas som krävs 

bestäms via optimeringstester (44-46).  

 

Amplification kit används för att öka intensiteten hos svaga inbindningar an primära 

antikroppar deriverade från mus och kanin. Den använder lätta och tunga kedjor från 

kanin anti-mus IgG samt tunga kedjor från mus anti-kanin för att binda till primära 

antikroppar och öka deras intensitet vid infärgning genom inbindning av större antal 

sekundära antikroppar (14). Reaktionsbufferten är en tris-baserad lösning som medför 

att reaktioner får en stabil miljö men används också för att skölja och därmed avsluta 

reaktionssteg (25, 47).  

 

Antikroppsreaktionen 

För antikroppsreaktionen används ett UltraView Universal 3,3'-diaminobenzidine 

tetrahydrochloride (DAB)-kit. Det är utformat för att detektera primära antikroppar av 

IgG- och IgM-typ från mus eller kanin. Det är ett biotinfritt system tillverkat för 

formaldehydfixerade material som använder sekundära antikroppar för att detektion. De 

sekundära antikropparna har enzym bundet som kan delta i en substrat-kromogen 

reaktion. Reaktionen genererar en brun fällning där inbundna antikroppar finns och visar 

förekomsten av sökt antigen (figur 3). I DAB-kit ingår en inhibitor, HRP Multimer, 

kromogen, H2O2 och koppar (18). UltraView inhibitor (innehållande 3 % H2O2) 

underlättar antikroppsreaktionen. Inhibitorn inhiberar endogena peroxidaser som annars 

kan störa reaktionen. Först när inhibitorn agerat tillsätts den monoklonala primära 
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antikroppen riktad mot antigenet i fråga. UltraView HRP Multimer Ig är en blandning 

av sekundära antikroppar av typ get anti-mus IgG, get anti-mus IgM och get anti-kanin 

IgG med påkopplat horseradish peroxidase (HRP). De är riktade mot primär antikropp. I 

reagenset ingår också en proteinblockerare (getserum samt kasein). UltraView DAB 

kromogen reagerar tillsammans med UltraView H2O2 i en enzymatisk reaktion med 

HRP, reaktionen genererar brun fällning (figur 3). UltraView copper förstärker 

infärgningen och är en metallbaserad förstärkare (41).  

 
Figur 3. Antikroppsreaktionen med ultraView Universal DAB Detection. Avbildad med inspiration från 

figur i Ventanas produktblad för ultraView Universal DAB Detection Kit. H2O2 reagerar med kromogen 

samt HRP och bildar en brun fällning som förstärks med koppar. HRP är bundet till sekundär antikropp 

som binder till primär antikropp riktad mot sökt antigen.  

 

Efter detektion med DAB-kit används hematoxylin (modifierat Gill's hematoxylin) för 

kontrastfärgning. Det färgar kärnorna blå/lila (48). Bluing reagent används för att öka 

kontrasten mellan hematoxylinets färg och övrig vävnad. Det gör cellkärnorna lite mer 

blå. Efter avslutad antikroppsreaktion krävs manuell tvätt av preparat med mild 

detergent för att avlägsna Coverslip och förbereda preparatet för dehydrering och 

montering (27).  

 

Syftet 

Syftet med arbetet var att metodvalidera Cellient
 TM

 för klinisk användning. 

Valideringen skulle kontrollera om cytologiskt material som prepareras med metoden 

Cellient
TM

 var jämförbart med material som preparerats enligt standardmetod vid 

immuncytokemisk infärgning med olika antikroppar. 

 

MATERIAL OCH METOD 
Från prover där en diagnos redan fastställts valdes 13 maligna prover ut av överläkare. 

Proven valdes ut då de med stor sannolikhet skulle generera infärgning för den valda 

antikroppspanelen. Panelen av antikroppar var utvald av överläkare för att passa maligna 

tillstånd som genererar pleura- och ascitesvätska och som då med stor sannolikhet skulle 

generera en infärgning. Patienterna var 4 män och 9 kvinnor mellan 51-86 år, proverna 

var fördelade på 9 pleuravätskor och 4 ascitesvätskor.  

 

H2O2 

Koppar 

Kromogen 
Primär antikropp 

HRP Multimer 

Antigen 

Brun DAB-fällning 
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Selektionsprocess för prover att preparera 

Prover inkomna till laboratoriet preparerades enligt ThinPrep-metod. ThinPrep-glas 

screenades av cytodiagnostiker med frågeställningen malignitet. Om cytodiagnostiker 

bedömde preparatet som malignt eller misstänkt malignt så lämnades ThinPrep-glasen 

till läkare som bedömde om vidare utredning krävdes och hur. Om antikroppsdiagnostik 

krävdes så användes material framställt enligt standardmetod för immuncytokemisk 

infärgning. Val av antikroppar relevant för patientens diagnos valdes av ansvarig 

överläkare. Om fallet efter diagnos bedömdes som lämpligt för Cellient-preparering så 

användes överblivet material från ThinPrep-metoden för framställning av en snittbar 

kloss med Cellient
TM

 (Hologic Inc.). Från standardmetodens kloss togs då också snitt för 

ICC. Preparering av prover enligt ThinPrep-metod och Cellient-metod utgick från 

samma metodik och bedömdes därför vara jämförbar och användbar för båda 

instrumenten.  

 

Provmottagning 

Färsk ascites- och pleuravätska inkom i tätslutande behållare från sjukhuset tillsammans 

med en remiss. Vårdpersonalen som ansvarade för insamlingen av provet hade enligt 

direktiv tillsatt några droppar heparin (5000IE) för att motverka koagulation hos provet. 

De prover som inte kunde prepareras med en gång förvarades i kylskåp (11).  

 

Förberedande behandling av prover 

Två 50 mL rör märktes och till dem fördelades det färska provmaterialet (välblandat). 

Rören centrifugerades i 10 minuter vid 101 x g (Rotixa 50S från Hettich). Supernatanten 

dekanterades och pelleten sparades. Till rör med material för preparering enligt den 

traditionella vägen tillsattes formaldehyd (4 %, Univar, Redmond, Washington, USA) i 

volymförhållande 1:10 mot pellet. Materialet fick sedan fixeras i 24 timmar innan vidare 

behandling kunde utföras (11). Till rör med material för preparering enligt Cellient-

metoden tillsattes 30 mL Cytolyt
TM

 (Hologic Inc.) och pelleten resuspenderades. 

Materialet blandades sedan noga under flera minuter. Röret centrifugerades i 10 minuter 

vid 101 x g. Supernatanten dekanterades och till pelleten tillsattes lite PreservCyt
TM

 

(Hologic Inc.) från PreservCyt-provbehållare, pelleten resuspenderades och materialet 

överfördes till PreservCyt-behållaren. Behållaren med dess innehåll fick sedan stå för 

fixering i minst 15 minuter innan Cellient-behandling påbörjades. Preparering enligt 

ThinPrep-metod (11), överrensstämmande med Hologic Diagnostic Solutions metod för 

Cellient
TM

 (49). 

 

Preparering enligt standardmetod 

Efter fixering i 24 timmar med formaldehyd placerades pelleten i nät (silning) i en 

kassett märkt med provnummer och synliggjordes vid behov genom infärgning med 

några droppar Mayers Hematoxylin (Histolab, Västra Frölunda, Sverige). Provmaterialet 

dehydrerades sedan över natt i TissueTek VIP6 (Sakura, Alphen aan den Rijn, 

Nederländerna), dehydreringsschema i bilaga II. Dehydrering utfördes genom att först 
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avstanna fixeringsprocessen med hjälp av vatten. Allt vatten avlägsnades sedan med 

hjälp av en stigande koncentration alkohol för att sedan infuseras med xylen (paraffinets 

lösningsmedel, Univar, Redmond, Washington, USA). Materialet kunde efter clearing 

impregneras i flytande paraffin (Histowax från Histolab, Västra Frölunda, Sverige) i 

väntan på inbäddning i mer paraffin.  (11).  

 

Bäddning i paraffin 

Pelleten bäddades efter dehydrering i Histowax (Histolab) i form och kyldes sedan inför 

snittning enligt metodbeskrivning (11).  

 

Preparering med Cellient
TM 

Preparering av prover som genomgått förberedande behandling och fixerats i minst 15 

minuter utfördes i Cellient
TM

 Processor (Hologic Inc.). Pipetter, kassett (manuellt märkt 

med identifierande nummer) med filter och PreservCyt-provbehållare med välblandat 

innehåll laddades i Cellient
TM

 och provets identitet matades in i maskinen. Instrumentet 

genomförde vid start program som innefattade pretest, provdispensering, 

färgdispensering, dehydrering, clearing, paraffininfusion och kylning för att möjliggöra 

slutlig bäddning i paraffin (12).  

 

Pretest 

Tryckkontroll utfördes av instrumentet under pretest för att fastställa förekomst samt 

tillräcklig mängd av isopropanol (Histolab), xylen (Univar), eosin (Merck, Darmstadt, 

Tyskland) samt kassett med filter (Hologic Inc.). Optisk kontroll utfördes av maskinen 

för att fastställa att pipetter samt provbehållare med material fanns.  

 

Provdispensering 

Maskinen aspirerade provmaterial från provbehållare och applicerade det i kassetten. 

Provmaterialet sögs med hjälp av kontrollerat vakuum ner mot filtret. Maskinen använde 

tryckkontroll för att bestämma mängden prov som skulle appliceras i kassetten. När 

filtrets porer täppts igen och tryckmotståndet var tillräckligt stoppades dispenseringen, 

som maximalt applicerades 15 mL provmaterial.  

 

Färgdispensering 

Efter provdispensering så applicerades 0,25 mL eosin (0,1 %, bilaga I) till kassetten med 

provmaterialet.  

 

Dehydrering 

Maskinen applicerade isopropanol (99,8%) för dehydrering, och lät det verka på 

provmaterialet under ungefär 1,5 minut innan alkoholen genom kontrollerat vakuum 

avlägsnades från provmaterialet genom filtret.  
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Clearing 

För att förbereda materialet för inbäddning i paraffin genom clearing applicerades xylen 

(98,5%). Xylenet avlägsnades från provmaterialet genom kontrollerat vakuum efter 

ungefär 1,5 minuter via filtret.  

 

Paraffininfusion och kylning 

Provmaterialet upphettades och smält paraffin (~65°C, histowax) applicerades. Vakuum 

användes för att suga paraffinet genom provmaterialet. Materialet och paraffinet kyldes 

under 10 minuter för att låta materialet hårdna innan filtret avlägsnades (figur 4).  

 

      

          
Figur 4. Översikt av Processflödet med Cellient

TM
 med laddning av komponenter, applicering av 

provmaterial, eosin, isopropanol och xylen som sugs genom filtret, samling av celler i ett lager närmast 

filtret (numrerat 1 i bild 3), infusion av paraffin och avlägsnande av filter. Använd med tillstånd från 

Hologic Inc. samt dotterbolag©.   

 

Avslutande bäddning i paraffin av Cellient-material 

Vid bäddning av preparatet i paraffin i Cellient
TM

 användes Histowax (smältpunkt 52-

54°C), då rekommenderat paraffin (ParaplastXtra, smältpunkt 50-54°C) från Hologic 

utgått från företagets sortiment. När det bäddade preparatet skulle bäddas ytterligare för 

att skapa en snittbar kloss så bäddades den enligt anvisning från Hologic med 

ParaplastXtra-block i Finishing station (Hologic Inc.) (49). Bäddningen med två 

paraffinsorter genererade klossar som var mycket svåra att snitta. Vid kontakt med 

Hologic reviderades proceduren för bäddning vilket gav snittbara klossar.  Efter 

preparering med Cellient
TM

 så placerades kloss enligt reviderad procedur med material 

upp och ner på värmeplatta i ungefär 5 minuter eller tills klossen upplevdes som 

ljummen. Klossen bäddades sedan enligt samma princip som vid standardmetod i form 

med Histowax.  
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Snittning  

Material preparerat enligt standardmetod snittades med 4 µM tjocklek (11). För material 

preparerat med Cellient
TM

 utfördes snittning med 3 µM tjocklek enligt Hologics 

rekommendationer (49). Snittningen genomfördes på rotationsmikrotom HM 335s 

(Thermo Scientific, Waltham, Massachusetts, USA) med N35 mikrotomblad (Feather, 

Osaka, Japan) och snittvinkel 11°. Snitt överfördes till Superfrost Plus-glas (Thermo 

Scientific) tillsammans med lite destillerat vatten och placerades sedan på värmeplatta 

(45°C) tills snitten sträckts ut. Vattnet avlägsnades sedan från glasen (11).  

 

Applicering av kontrollmaterial 

Till samtliga glas med material preparerade enligt standardmetod (TCB) applicerades 

kontrollmaterial (tabell 1). Kontrollmaterialet var formaldehydfixerat och krävde 

värmemedierad retrieval med CC1 (Roche, Mannheim, Germany, bilaga I). För Cellient-

preparerat material (CCB) applicerades kontrollmaterial, efter överläggande med 

ansvarig överläkare samt laboratoriepersonal, på de glas som skulle färgas in med anti-

WT1 och anti-CDX2 då det i infärgningsprogrammen ingick behandling med CC1. 

Övriga infärgningsprogram kontrollerades genom att först godkänna det 

formaldehydfixerade kontrollmaterialet från standardmetoden och sedan kontrollera 

överrensstämmelse mellan standardmetodens material och Cellient-preparerat material.  

 

Tabell I. Kontrollmaterial applicerat till glas med olika infärgningsprogram, 

applicerbart för standardmetodens material men endast anti-CDX2 och anti-WT1 för 

Cellient-preparerat material.  

Infärgning Kontroll Kontrollmaterial specifikation Vävnad för 

vald infärgning 

Struktur som 

färgas in 

CDX2 MB1* Tonsill, pancreas, lever, appendix Appendix Cellkärna 

CK5 MB1* Tonsill, pancreas, lever, appendix Tonsill Cytoplasma 

CK7 MB1* Tonsill, pancreas, lever, appendix Pancreas Cytoplasma 

ER ER Bröst med bröstcancer Bröst Cellkärna 

Ki67 MB1* Tonsill, pancreas, lever, appendix Tonsill Cellkärna 

P63 MB1* Tonsill, pancreas, lever, appendix Tonsill Cellkärna 

TTF-1 MB3* Placenta, prostata och thyroidea Thyroidea Cellkärna 

WT1 WT1 Tuba Tuba Cellkärna 

*MB1 och MB3: kontrollklossar innehållande flera olika vävnader för användning till olika antikroppar. 

 

Samtliga kontrollmaterial var utvalda av läkare för att generera en stark infärgning för 

respektive antikropp. Kontrollmaterial snittades med 4 µM tjocklek och applicerades på 

respektive glas tillsammans med destillerat vatten. Kontrollmaterialet fick sedan sträcka 

ut sig på värmeplatta (45°C) innan vattnet avlägsnades (11).  

 

Förberedande behandling inför infärgning i BenchMark ULTRA 

För material preparerat enligt standardmetod så placerades glasen i värmeskåp (60°C) i 

40-60 minuter (11). Material preparerat enligt Cellients metod lufttorkades tills de var 
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helt torra, enligt Hologics anvisningar (49). Samtliga glas kunde sedan placeras i 

BenchMark ULTRA för immuncytokemisk infärgning.  

 

Behandling av preparat med BenchMark ULTRA 

Samtliga preparat bakades i maskinen och avparaffinerades med EZPrep. Coverslip 

användes för att skydda preparatet i dess vattenlösning från luften. CC1 tillsattes i 

omgångar för att öppna upp epitop hos formaldehydfixerat material samt utvalda 

Cellientmaterial (tabell II). Preparaten sköljdes sedan med reaktionsbuffert(fullständigt 

schema för standardmetodens infärgningar i bilaga III, infärgningsschema erhållet från 

Hologic för Cellient-material i bilaga IV). Proteas 3 användes för anti-CK5, Option 1 

användes för anti-ER och anti-Ki67 för TCB-material (tabell II). För anti-CK7, anti-ER, 

anti-Ki67, anti-p63 och anti-TTF-1 från CCB-material användes amplifier-kit (tabell II).  

Samtliga primära antikroppar oavsett preparering detekterades med ultraView DAB-kit. 

Det formaldehydfixerade materialet från standardmetoden infärgades enligt fastställda 

och validerade infärgningsprogram framställda av Klinisk patologi (Länssjukhuset 

Kalmar, bilaga III), Cellient-materialet infärgades enligt scheman erhållna från Hologic 

(bilaga IV). Samtliga reagens kom från Roche (Roche, bilaga I) . 

 

Tabell II. Komponenter och inställningar vid ICC, enligt Cellient-metod (CCB) 

respektive standardmetod (TCB), på BenchMark ULTRA med UltraView Universal 

DAB Detection Kit från Roche. Inkubationstid med respektive primär antikropp.  

Antikropp 

mot 

Klon Antigen retrieval  Ytterligare behandling Inkubationstid 

CCB TCB CCB TCB CCB TCB 

CDX2 ERP2764Y CC1 CC1 - - 32min 32min 

CK5 XM26 - CC1 P3 P3 32min 32min 

CK7 SP52 - CC1 AA+AB - 32min 32min 

ER SP1 - CC1 AA+AB O1 28min 32min 

Ki67 30-9 - CC1 AA+AB O1 32 min 32min 

p63 4A4 - CC1 AA+AB - 32min 40min 

TTF-1 SPT24 - CC1 AA+AB - 32min 32min 

WT1 6F-H2 CC1 CC1 - - 32min 32min 

Förkortningar: CK: Cytokeratin, ER: Östrogenreceptor, TTF-1: Thyroid Transcription Factor 1, WT1: Wilms tumor 1, CCB: Cellient 

Cell Block, TCB: Standardmetodens Cell Block. CC1: Cell Conditioner 1, P3: Protease 3, O1: Option 1. AA: Amplifier A. AB: 

Amplifier B 

 

Antikroppsreaktionen med UltraView
TM

 DAB 

I maskinen tillsattes först UltraView inhibitor (innehållande 3 % H2O2) för inhibering av 

endogena peroxidaser, följt av primär antikropp riktad mot sökt epitop. Därefter tillsattes 

UltraView Multimer Ig sekundär antikropp med påkopplat HRP och en 

proteinblockerare mot getserum samt kasein. Därefter tillsattes UltraView DAB 

kromogen som vid applicering av UltraView H2O2 orsakade en enzymatisk reaktion med 

HRP som genererade en brun fällning. För förstärkning av infärgningen användes 
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UltraView copper. Mellan stegen sköljdes preparaten med reaktionsbuffert och 

Coverslip applicerades för att skölja bort överblivet reagens samt skydda preparaten.  

 

Kontrastfärgning och efterkontrastfärgning 

Kontrastfärgning utfördes med hematoxylin för att erhålla blå cellkärnor (48). 

Efterkontrastfärgning utfördes med bluing reagent för att öka kontrasten hos 

hematoxylinet. Lösningar från Roche (Roche, bilaga I).  

 

Dehydrering och montering samt utlämning 

Samtliga glas med preparat sköljdes i ljummet kranvatten med en droppe diskmedel i 

cirka 1 minut. Dehydrering och montering utfördes sedan i DAKO Coverstainer (Dako, 

Glostrup, Danmark) enligt program Dehydrering och montering (bilaga V). 

Kontrollmaterialet studerades i mikroskop och glasen med preparat samt godkänt 

kontrollmaterial lämnades till ansvarig överläkare.  Översiktsbild av processflödet för 

standardmetoden och Cellients prover i figur 5. 
 

 
Figur 5. Översiktsbild för standardmetoden och Cellient-metodens provförlopp från provmottagning till 

bedömning av läkare.  

Överföring av prov till två rör 

Centrifugering och dekantering 

Formaldehydfixering 24 timmar 

Standardmetoden Cellients metod 

Silning 

Dehydrering över natt 

Bäddning i paraffin 

Snittning  

Immuncytokemisk infärgning 

Dehydrering och montering 

Bedömning av preparat 

Tvätt med Cytolyt
TM 

Fixering med PreservCyt
TM

 

Preparering med Cellient
TM
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Bedömning av preparat 

Bedömning av preparat utfördes tillsammans med överläkare. Hos patientfallen 

kontrollerades förekomst av relevanta celltyper (exempelvis mesoteliala celler eller 

atypiska celler) samt eventuell överrensstämmelse mellan infärgningen från de olika 

metoderna där standardmetoden användes som utgångspunkt för korrekt infärgning. 

Preparaten kontrollerades med avseende på infärgning samt intensiteten hos 

infärgningen. Infärgning samt intensitet bedömdes som 0 (icke infärgade), 1 (svagt 

infärgade), 2 (måttligt infärgade) respektive 3 (starkt infärgade). För anti-Ki67 gjordes 

också en procentuell uppskattning av andelen ki-67-positiva celler för att få mått på 

cellproliferationen.  

 

Preparat infärgade med Hematoxylin-Eosin 

För bedömning av cellkoncentration samt förekomst av sökta strukturer utfördes 

hematoxylin- och eosininfärgning (HE-färgning) på ett preparat från varje fall. 

Infärgning utfördes i Dako Coverstainer (Dako) och bedömdes sedan tillsammans med 

överläkare.  

 

Externt kontrollsystem 

Tre gånger om året skickas preparat färgade med ICC på BenchMark ULTRA in till 

NordiQC för bedömning. De infärgningsscheman som används har utformats och 

installerats av Ventanas tekniker och är anpassade till arbetsplatsen i fråga. 

Biomedicinska analytiker har sedan tillsammans med läkare testat de scheman som 

används enligt olika modifieringar (till exempel tid med CC1, inkubationstid för 

antikroppar, förekomst av Amplifier eller proteas) för att komma fram till den infärgning 

som de tycker genererar bäst resultat. Utgångspunkten är dock alltid de scheman som 

medföljer produkterna och som Ventanas tekniker också installerar. Resultaten som 

läkare bedömt som goda bekräftas sedan via NordiQC-kontrollerna. Vid tiden för detta 

arbete var alla kontroller godkända av NordiQC.  

 

Statistik 

Eftersom materialet bestod av färre än 20 prov som preparerades med de två metoderna 

så användes Wilcoxon signed rank-test, ett icke-parametrisk test för parade prov (50). 

Med hjälp av Wilcoxon signed-rank test genererades ett p-värde som användes för att 

bedöma om resultatet för Cellient-metoden överensstämde med resultat från 

standardmetoden. Statistisk bearbetning av data utfördes med GraphPad Prism på prov 

med minst tre mätvärden från respektive metod.  

 

Etik 

De prover som användes för studien var tagna från patienter som redan fått diagnos och 

där överblivet material fanns. Etikprövning av studien var inte aktuellt enligt SFS 

2003:460 paragraf 2 då arbetet utfördes inom utbildning på grundnivå (51).  
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RESULTAT 

Patientmaterial från 13 fall preparerades enligt Cellients metod samt standardmetod. 

Preparaten bedömdes efter infärgning med ICC tillsammans med överläkare. Vid HE-

färgning observerades strukturer av intresse för ICC och god cellkoncentration, även om 

Cellient
TM

 generellt gav ett material som enligt överläkare var av bättre kvalité (exempel 

i figur 5). Undantag var HE-färgning för fall 6, där det i CCB-material saknades 

atypiska strukturer som fanns i motsvarande TCB-material.  

 

 
Figur 5. HE-färgning av CCB-preparat (t.v.) och TCB-preparat (t.h.). Hög cellkoncentration hos båda 

preparaten, något bättre hos CCB. 20x förstoring.  

 

Kontrollmaterial 

Samtliga kontroller var godkända med adekvat infärgning (intensitet 2-3, exempel i 

figur 6 och bedömningsskala i figur 7).  

 
Figur 6. Infärgning av kontrollmaterial med anti-CDX2 i appendix-vävnad. Infärgning med intensitet 3. 

CCB (t.v.) och TCB (t.h.), 20x respektive 40x förstoring.  
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Resultat från infärgning 

Prov 1-9 utgjordes av pleuravätska, prov 10-13 utgjordes av ascites. Preparaten 

bedömdes ett prov i taget och resultat från standardmetod jämfördes med resultat från 

Cellients metod där standardmetodens resultat användes som det "sanna värdet".  

 

Infärgning med ICC 

Preparaten bedömdes enligt skala 0-3 (figur 7).  

 

 

 
Figur 7. Exempel på bedömningsskala. Preparat infärgade med antikropp mot CDX2 (0) samt ER (1, 2, 

3). CCB (0, 1, 2) och TCB (3). Bedömda som 0 (ingen infärgning), 1 (svag infärgning), 2 (måttlig 

infärgning) och 3 (stark infärgning). 40x förstoring.  

 

CDX2 infärgades i 2 preparat, och då endast när standardmetoden använts, ingen 

motsvarande infärgning kunde ses för samma prov preparerade med Cellient
TM

. CK5 

infärgades i 8 preparat för standardmetoden och 6 preparat för Cellient
TM

. CK7 

infärgades i samtliga 13 prov för båda metoderna. ER färgades i 5 preparat för båda 

metoderna. Ki67 infärgades i samtliga 13 prov men ofta i lägre procentuell utsträckning 

i Cellient-preparerade material. För prov 12 skedde ingen infärgning i CCB-material 

mot Ki67. P63 infärgades inte i något prov med någon metod. TTF1 infärgades endast i 

1 preparat men detekterades med båda metoderna. WT1 färgades in i 9 preparat med 

standardmetoden och 4 preparat med Cellient-metoden. För infärgning mot CK5, ER 

och WT1 observerades vid flera tillfällen en svag infärgning av endast ett fåtal celler vid 

jämförelse med standardmetoden. För anti-ER och anti-WT1 kunde i CCB-material 

1 0 

3 2 
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också observeras en konsekvent svagare intensitet vid infärgning med ICC gentemot 

motsvarande infärgning i TCB-material (samtliga infärgningar i tabell III).  

 

Tabell III. ICC av preparat från pleura- (1-9) respektive ascitesvätska (10-13), 

preparerade enligt standardmetod (TCB) respektive Cellient-metod
 
(CCB). 

Infärgningens styrka bedömt som 0 (ingen infärgning), 1 (svag infärgning), 2 (måttlig 

infärgning) eller 3 (stark infärgning). För Ki67 även andelen inmärkta celler. 

Infärgningar där färre antal celler infärgats med CCB jämfört med TCB indikeras med 

minustecken (-).  

Prov CDX2 CK5 CK7 ER Ki67 P63 TTF1 WT1 

TCB CCB TCB CCB TCB CCB TCB CCB TCB CCB TCB CCB TCB CCB TCB CCB 

1.  0 0 3 2 3 3 0 0 3 10 % 2 1 % 0 0 0 0 3 0 

2.  0 0 2 0 3 3 3 2 3 10 % 3 2 % 0 0 0 0 3 0 

3.  2 0 0 0 3 3 0 0 3 2 % 3 1 % 0 0 0 0 0 0 

4.  2 0 0 0 3 3 0 0 3 20 % 3 2 % 0 0 0 0 0 0 

5.  0 0 3 1- 3 3 3 1- 3 2 % 3 1 % 0 0 0 0 3 1- 

6. 0 0 0 0 3 3 0 0 3 10 % 3 2 % 0 0 0 0 0 0 

7. 0 0 3 3 3 3 2 1- 3 50 % 3 50 % 0 0 0 0 3 1 

8. 0 0 3 1- 3 3 3 2 3 5 % 3 5 % 0 0 0 0 3 0 

9. 0 0 3 1- 3 3 0 0 3 30 % 3 20 % 0 0 0 0 3 0 

10. 0 0 0 0 3 3 3 1- 3 15 % 3 5 % 0 0 0 0 3 0 

11. 0 0 3 1- 3 3 0 0 3 2 % 3 <1 % 0 0 0 0 3 1- 

12. 0 0 0 0 3 3 0 0 3 50 % 0 0 0 3 1- 0 0 

13. 0 0 3 0 3 3 0 0 3 5 % 3 2 % 0 0 0 0 3 1- 

 

Jämförelse av infärgningsmönster 

För anti-CDX2 observerades en måttlig infärgning (intensitet 2) med standardmetoden 

men falskt negativt resultat för Cellient-metoden för motsvarande prov. För anti-CK5 

observerades en svagare infärgning av färre celler hos CCB-preparaten gentemot 

motsvarande fall från standardmetoden i 4 fall. Två fall gav falskt negativa resultat från 

Cellient. För anti-CK7 var färgintensiteten densamma (intensitet 3) hos samtliga fall. 

För anti-ER observerades en infärgning av färre celler i CCB-material än i TCB-material 

i 3 av 5 infärgade fall (tabell IV). För jämförelse av de två preparationsmetoderna 

genomfördes Wilcoxon signed rank test för de antikroppar som gav olika 

infärgningsresultat och där det fanns minst 3 mätvärden för respektive metod (tabell IV). 
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Tabell IV. Jämförelse av infärgning vid provpreparation med standardmetod (TCB) 

respektive Cellient
TM

 (CCB). P-värde enligt beräkningar från Wilcoxon signed-rank test.  

Struktur 

som 

infärgats 

Antal 

infärgade 

prover 

p-värde 

 

 

 

Prover med 

samma 

intensitet 

Prover där CCB 

visade lägre 

intensitet gentemot 

TCB 

Falsk negativa 

CCB  

TCB CCB Antal (Total antal) Antal (Total antal) 

CDX2 2 0 - 0 - 2 (2) 

CK5 8 6 0,0156 1 5 (8) 2 (8) 

CK7 13 13 - 13 0 (13) 0 (13) 

ER 5 5 0,0625 0 5 (5) 0 (5) 

Ki67 13 12 >0,999 11 1 (13) 1 (13) 

P63 0 0 - - - - 

TTF1 1 1 - 0 1 (1) 0 (1) 

WT1 9 4 0,0039 0 4 (9) 5 (9) 

 

Anti-CK7 överensstämde i samtliga fall och infärgningens överensstämmelse kunde 

godtas utan statistisk bearbetning. På grund av begränsat statistiskt underlag kunde p-

värde endast tas fram för anti-CK5, anti-ER, anti-Ki67 (intensitet och andelen inmärkta 

celler) samt anti-WT1. Resultat för resterande antikroppar (anti-CDX2 och anti-TTF1) 

ansågs vara för statistiskt osäkra för att beräkna. Det fanns ingen statistisk skillnad 

mellan infärgning med anti-ER och anti-Ki67 (p>0,05). För anti-CK5, anti-Ki67 

(andelen inmärkta celler, p=0,0010, exempel i figur 8) och anti-WT1 fanns en statistisk 

signifikant skillnad (p<0,05) mellan metodernas infärgningsintensitet (tabell IV).    

 

 
Figur 8. Infärgning av samma prov med anti-Ki67 på CCB-preparat (t.v.) och TCB-preparat (t.h.) 

intensiteten graderad som 3 i båda fall, men andelen infärgade celler uppgick till 2 % respektive 20 %. 40x 

förstoring.  
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DISKUSSION 

Syftet med arbetet var att metodvalidera Cellient
 TM

 för klinisk användning. 

Valideringen skulle kontrollera om cytologiskt material preparerat med metoden 

Cellient
TM

 var jämförbart med material preparerat enligt standardmetod. Preparat 

evaluerades efter eventuella skillnader vid immuncytokemisk infärgning med olika 

antikroppar. Antikropparna valdes av överläkare då de med stor sannolikhet skulle 

generera infärgning för det utvalda provmaterialet (ascites- och pleuravätska).  

 

Kontrollmaterialet  

Kontrollerna som applicerades på samtliga preparat förberedda enligt standardmetoden 

bedömdes som godkända och indikerar tillförlitliga resultat vid infärgningen. De 

preparat som infärgades mot CDX2 och WT1 efter preparering med Cellient
TM

 

genererade också godkända kontroller med hög färgintensitet (exempel i figur 6). 

Kontrollmaterial som används bör vara fixerat på samma sätt som provmaterialet (32). 

Kontrollmaterialet var formaldehydfixerat och medför därför att dess värde för 

alkoholfixerat material var begränsad och inte att anse som direkt jämförbar (28). 

Förekomsten av positiva kontroller som ger en tydlig infärgning är mycket viktig för att 

bedömningen av resultaten ska kunna säkerställas som korrekt (52). På grund av att det 

är lättare att ta fram och förvara kontrollmaterial för formaldehydfixerat material så kan 

formaldehydfixering vara en metod att föredra, för patientsäkerhetens skull. 

Efterfixering med formaldehyd av CCB-material kan vara ett sätt att göra 

patientmaterialet jämförbart med formaldehydfixerat kontrollmaterial. Annars finns 

alternativet att börja metanolfixera kontrollmaterial eller vävnader och bygga en bank på 

liknande sätt som det vid formaldehydfixerat material (28). Något sådant skulle vara 

tidskrävande och omständligt men en väl värd investering för patientsäkerheten (32).  

 

Kontrollsystem 

Kontrollsystem i Cellient
TM 

I Cellient genomförs det av maskinen automatiskt ett trycktest för att kontrollera 

förekomst av lösningar och att de räcker volymmässigt. Det genomförs också en 

tryckkontroll för att fastställa att kassett med filter är placerat i maskinen. Ytterligare 

kontroller innefattar en från maskinens sida optisk kontroll av att provmaterial och 

pipetter finns (12). Det finns därmed kontrollsystem som underlättar ett säkert 

processflöde. Det finns däremot ingen möjlighet för maskinen att kontrollera kassettens 

nummer mot provmaterialets och det finns heller ingen kontroll för reagensers 

eventuella utgångsdatum. Båda är faktorer som i olika grad försvårar patientsäkert 

arbete. Detta finns inte heller för standardmetoden, manuell kontroll är viktigt.  

 

Kontrollsystem i BenchMark ULTRA 

BenchMark ULTRA har kontrollsystem för att säkerställa korrekt infärgning. I dessa 

system ingår en kontroll av reagensers utgångsdatum, en beräkning av hur många glas 

reagensen räcker till samt en kontroll av värmeplattan som glasen ligger på, den ska 
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hålla korrekt temperatur (41). Temperaturen hos värmeplattan är mycket viktig för 

funktionen hos CC1 och CC2 (16, 42). Manuell kontroll krävs av dispenserings-

mekanismen hos reagenserna samt av de kontroller som bör finnas på varje glas 

tillsammans med preparatet. En streckkod skrivs ut manuellt för att informera maskinen 

vilket infärgningsprogram som skall utföras på glaset i fråga, denna streckkod måste 

appliceras på rätt glas och kontroll måste utföras att rätt infärgning utförts enligt 

beställning från ansvarig läkare (41). Standardmetodens infärgning kontrolleras via 

externt kontrollorgan och var under arbetet bedömd som godkänd.  

 

Jämförelse av metodernas resultat 

För att generera statistisk säkerhet och grund för validering bör minst tre prover för varje 

antikropp analyseras jämsides med vardera metod (53). Den mängden infärgade prover 

erhölls inte för alla antikroppar och genererade därför inte validerbara resultat för en del 

antikroppar. En studie av Montgomery et. al. (2014) undersökte påverkan vid ICC när 

preparat framställts enligt standardmetod (formaldehydfixering) och Cellient-metod. De 

undersökte då bland annat antikroppar mot CDX2, CK5, CK7, ER, p63, TTF1 och WT1 

i kroppsvätskor från buk och pleura. De observerade god överrensstämmelse (p-värde 

>0.05) hos alla antikropparna utom anti-CK7 och anti-ER. Anti-CK7 kunde inte 

valideras eftersom samtliga fall var positiva och en validering bör innefatta ett antal 

negativa fall för att utesluta falskt positiv infärgning (53). I min studie erhölls samma 

resultat vad gällde anti-CK7, samtliga fall var positiva, vilket indikerar att falskt 

negativa resultat inte inträffat. För att kunna utesluta falskt positiva resultat borde därför 

om möjligt ytterligare validering utföras, trots att samtliga fall från CCB överrensstämde 

med TCB. Anti-ER i min studie hade inte en statistisk skillnad mellan 

infärgningsintensiteten hos de olika metoderna (p-värde >0,05), men trots det 

observerades en svagare infärgning i samtliga fall (tabell III och IV). Detta stämmer väl 

med studien från Montgomery et.al, de lyckades dock validera antikroppar mot CDX2, 

CK5, p63, TTF1 och WT1, något som detta arbete inte kunde göra. Validering kunde 

inte utföras för antikropar mot CDX2, p63 och TTF1 på grund av för litet antal positiva 

prover, och anti-CK5 samt anti-WT1 på grund av för stor skillnad mellan metodernas 

färgintensitet (tabell IV). En annan studie där de två metoderna jämfördes rapporterade 

också problem vid infärgning med anti-TTF1, men de hade dessutom resultat som inte 

överrensstämde för anti-CK5 och anti-CK7 vid jämförelse mellan metoderna (54). 

Ytterligare en studie hade precis som detta arbete problem med anti-WT1, att resultat 

från TCB och CCB inte överrensstämde (29). Problemen med validering av dessa 

antikroppar för användning med alkoholfixerat material är således ingen ny företeelse.  

 

Den statistiska bearbetningen visade att anti-ER och anti-Ki67 gav samma intensitet för 

de båda metoderna och därmed skulle kunna valideras för klinisk användning. Den 

procentuella uppskattningen av Ki67, som är en viktig prognostisk faktor, visade 

däremot stora skillnader metoderna emellan och talar emot validering av antikroppen. 

Ansvarig överläkare bedömde att anti-ER inte kunde valideras på grund av den 

konsekvent lägre färgintensiteten och den stora risken att missa positiva resultat.  
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CK5 och CK7 är cytoplasmatiska eller membranösa markörer, resterande markörer som 

användes i arbetet är kärninfärgningar. En tänkbar orsak till skillnaderna vid infärgning 

är att vid alkoholfixering påverkas kärnepitop på något sätt så att ICC inte fungerar 

optimalt, vilket har föreslagits i en tidigare studie (55). Det stämmer inte helt med data 

för anti-ER och anti-CK5 i min studie, men på grund av det begränsade datamaterialet är 

några definitiva slutsatser svåra att dra. En studie som utförde validering av antikroppar 

använda för Cellient-preparerat material testade, likt min studie, antikroppar mot CDX2, 

CK5, CK7, ER, Ki67, p63, TTF1 och WT1. Den studien lyckades efter modifiering av 

infärgningsprogram validera samtliga antikroppar även om det, liksom i detta arbete 

(tabell IV), noterades många falskt negativa resultat initialt (31). Falskt negativa 

infärgningar för CCB verkar vara ett återkommande problem i flera studier (31, 56), 

liksom i detta arbete. Även falskt positiva resultat har observerats i en studie (56), något 

som inte observerades i detta arbete. En studie visade också intressanta resultat eftersom 

de använt samma kloner som andra försök men ändå erhållit resultat som krävde 

modifiering av programmen, något som understryker vikten av optimering av 

infärgningsprogrammen för respektive antikropp och laboratorium (31). Överläkare 

noterade att infärgningen kanske kunde användas, till exempel för infärgning mot ER 

eller Ki67, om en kompensation för den låga andelen infärgning användes. Det ger en 

problematik för ackreditering av verksamheter dock, eftersom standardiserade metoder 

som genererar jämförbara resultat mellan laboratorier kommer bli svåra att ta fram.  

 

Det begränsade antalet prov medför att ett vidare arbete måste utföras för att kunna 

validera metoden. En studie använde 5 positiva och 5 negativa prover för varje antikropp 

och körde det genom respektive metod, en antikropp ansågs validerad om den 

överrensstämde metoderna emellan till 90 % (31). En sådan studie hade varit av stort 

intresse för vidare validering av Cellient
TM

 på avdelningen för Klinisk patologi i 

Kalmar. Noggrann validering av nya metoder krävs eftersom fixeringslösningar som 

skiljer sig från formaldehyd ger signifikanta skillnader vid ICC (57).  

 

Jämförelse mellan metoderna 

Vid HE-färgning observerades en hög cellkoncentration och en god infärgning hos båda 

metoderna, men Cellient-materialet uppvisade konsekvent en något bättre infärgning 

med större detaljrikedom samt högre cellkoncentration (med ett undantag). Samma 

positiva resultat för Cellient-material har observerats i andra studier (28, 31, 56). En del 

studier har observerat det motsatta, sämre cellkoncentration med Cellient (29, 54). I ett 

fall (prov 6) observerades en avsaknad av atypiska strukturer i CCB vid jämförelse med 

TCB. Något som ansvarig överläkare förklarade som en följd av att det i vissa fall kan 

ske en koncentrering av strukturer i en del av materialet när det förvaras i provbehållare. 

Det går inte att se var strukturerna koncentrerats när materialet delas på två rör för 

användning till respektive metod. En fördel med TCB är att celler bevaras som de är, 

även om viss ansamling av celler skett så är materialet fortfarande användbart (32). 

Cellient
TM

 klarar inte av några större klumpar eller ansamlingar av celler då det fastnar i 

pipetten och hindrar upptag och utflöde av vätska. Det är en viktig preanalytisk faktor att 
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personal som avlägsnar vätska från patient följer de instruktioner som finns gällande 

tillsats av heparin till proverna för att motverka koagulation, vilket förstör cellerna (11). 

Trots tillsats av heparin kan dock ansamling av celler ske, det är svårt att påverka.  

 

Utfallet hos ICC beror av flera saker så som bevarande av antigen, sensitivitet och 

affinitet hos primär antikropp och känsligheten hos detektionssystemet. Varje variabel 

måste optimeras för att tillförlitliga och korrekta resultat ska erhållas (9). Generellt för 

ICC så observerades bättre infärgning hos TCB-material än CCB och anledningarna till 

detta kan vara flera. Resultaten i min studie gällande ICC är inte unika, samma 

problematik har uppstått i andra studier (54-56). En del studier har dock observerat 

minst lika bra resultat för CCB som TCB vid ICC (28, 29, 56).  Det är därför mycket 

viktigt att validera infärgningsprotokoll för varje antikropp var för sig och testa ut just 

det protokoll som genererar bäst resultat för antikroppen i fråga (56, 57).  

 

Epitopens tillgänglighet 

Att bevara materialet för att senare kunna studera strukturer av intresse med olika 

metoder är av största vikt för korrekt diagnostisering (9). Användning av PreservCyt
TM

 

som fixeringsmedel av celler inför ICC är sedan tidigare ansett som inte helt optimalt 

(29). Användning av alkoholfixering istället för formaldehydfixering är kopplat till 

falskt negativa resultat och svagare färgning vid immunologiska infärgningsmetoder 

(31). Förslag finns att orsaken bakom detta är att alkoholfixering ändrar antigenens 

förmåga att binda antikroppar, att epitopen på något sätt försvagas (56). Epitopen ska 

enligt studier eventuellt kunna ändras så att felaktig infärgning sker när preparat 

alkoholfixeras (55, 58). Falskt negativa utfall och svagare infärgning var något som 

observerades i detta arbete. Hologic rekommenderade dubbel tvätt med Cytolyt
TM

 för att 

öppna epitop. En studie såg tydliga tendenser till större immunoreaktivitet när dubbel 

tvätt med Cytolyt
TM

 genomfördes och angav anledningen till detta Cytolytens 

proteolytiska och mukolytiska egenskaper (29). Dubbel tvätt är inget som görs normalt 

vid preparering av ascites och pleuravätska men som kanske hade kunnat förbättra 

resultaten om det hade utförts, det är en möjlighet till förbättrade resultat i framtiden. 

Dock skall hänsyn tas till att vissa epitop kan förstöras med proteolytiska reagenser och 

därmed skulle kunna ta direkt skada av ytterligare behandling med Cytolyt
TM

 (9). 

Epitopens tillgänglighet kan vid standardmetoden påverkas av fixering i formaldehyd 

över 72 timmar, vilket påverkar den immuncytokemiska infärgningen negativt. Så om 

ett preparat fixerat för länge (>72 timmar) så måste detta tas med vid bedömningen av 

resultatet (59). Mängden formaldehyd borde i förhållande till preparatet vara tio gånger 

så stor, så att fixeringsmedlet kan tränga in i vävnaden och avstanna nedbrytningen av 

materialet (52). För dehydrering med Cellient
TM

 användes isopropanol, men vid 

standardmetoden användes olika koncentrationer av etanol. Att använda isopropanol 

istället för etanol ska inte göra någon skillnad för preparatets skull (60). Det bör därmed 

inte ha påverkat preparaten.  
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Värmemedierad antigen-retrieval som utförs med CC1 eller CC2 i BenchMark ULTRA 

öppnar epitop. Risken med värmemedierad retrieval är att oönskade epitop görs 

tillgängliga som trots användandet av monoklonala antikroppar kan orsaka oönskade 

korsreaktioner. Problemet ligger i om de monoklonala antikropparna är riktade mot en 

liten aminosyrasekvens hos epitopen och där det finns risk att samma sekvens finns i 

andra epitoper. Detta kan generera falskt positiva resultat (9). Falskt positiva resultat 

observerades inte under detta arbete hos CCB vid jämförelse med TCB och det får 

förutsättas att protokollen för TCB är optimerade så att korsreaktiviteten är låg. Flera av 

antikropparna är riktade mot relativt stora aminosyrasekvenser (anti-TTF1 är riktad mot 

123 aminosyror till exempel) och bör därför vara mer selektiva i sin inbindning. 

Monoklonala antikroppar kräver dock bevarade epitoper och är mycket känsliga för 

ändringar (9). Så bevarandet av epitop och hur epitopen kan påverkas av olika fixeringar 

är av stort intresse för vidare studier då detta inte är helt kartlagt för alkoholfixerade 

material.   

 

Påverkbara faktorer för bättre resultat vid infärgning 

Om inte allt paraffin avlägsnats från preparatet så kan infärgningen bli svag eller utebli 

(18, 23). Det skulle därför eventuellt vara intressant att öka tiden med bakning för CCB-

preparat för att se om infärgningen blir bättre. Studier har visat att det kan vara 

fördelaktigt med manuell avparaffinering (bakning) istället för maskinell (57). Det 

skulle alltså kunna vara fördelaktigt att hantera CCB-glas på samma sätt som TCB-

glasen hanteras idag på sjukhuset, något som skulle kunna underlätta arbetsflödet. Andra 

faktorer som kan påverkas för att få bättre resultat vid infärgning är fixeringsmetoden, 

val av antikroppar och inkubationen samt metoden för detektion.  

 

Fixeringsmetod 

Vid val av fixeringsmetod måste hänsyn tas till att vävnaden ska kunna bevaras under en 

lång tid, vävnaden får inte degenereras och immunoreaktiviteten ska inte påverkas. 

Formaldehyd som fixeringsmedel möter kriterierna men är samtidigt hälsovådligt. Det 

påverkar epitopen genom att metylenbryggor samt andra kovalenta bindningar bildas. 

Formaldehyd fragmenterar även RNA samt DNA vilket medför att molekylära analyser 

blir svårare att genomföra (61). De antikroppar som användes var utformade för 

formaldehydfixerade material (bilaga I). Det finns studier som kontrollerat påverkan av 

alternativa fixeringsmedel och som kommit fram till att för ICC lämpar sig 

formaldehydfixerat material bäst (57). Andra studier hävdar att alternativa 

fixeringsmetoder, så som alkohol, kan fungera minst lika bra som formaldehydfixering 

(29, 61, 62). Detta understryker behovet av individuell validering av varje antikropp och 

vikten av att hitta optimala protokoll för varje infärgningsprogram. Efterfixering av 

alkoholfixerat material med formaldehyd kan i vissa fall ge bättre resultat vid ICC, men 

i andra generera sämre resultat. Det skulle därför vara intressant att undersöka 

efterfixeringens påverkan vid ICC på CCB (31). En studie har genom efterfixering med 

formaldehyd lyckats validera användningen av anti-ER så till den grad att 100 % 

korrelation mellan CCB och standardmetod uppnåddes, även om färgintensiteten var 
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något lägre för CCB (56). Risken med efterfixering med formaldehyd är att vissa delar 

av preparatet efterfixeras men inte hela, det genererar då immuncytokemisk infärgning 

med varierade intensitet som kan motverka syftet med efterfixeringen (9). Men att 

använda formaldehyd är inte önskvärt på grund av de hälsofarliga egenskaperna.  

Hur cellerna påverkas under förbehandlingen, av tiden exponerad med Cytolyt
TM

 eller 

PreservCyt
TM

 är oklart och skulle behöva vidare utredning. De prover som användes var 

insamlade under en längre period, men skulle enligt personal på arbetsplatsen vara fullt 

funktionsdugliga för analys med ICC. Användning av Cytolyt
TM

 medför att 

bakgrundsinterferens i form av erytrocyter avlägsnas, en fördel som alkoholfixerat 

material har över formaldehydfixerat (55). För just molekylära studier av material, så 

som Silver In Situ Hybridisering, har alkoholfixering ett övertag då det inte fragmenterar 

nukleinsyror (53). Alkoholbaserade fixeringslösningar skapar inte bryggor eller andra 

strukturella ändringar som kan påverka epitopen, så antigen retrieval bör inte ha någon 

effekt. Alkoholfixerande lösningar har dock observerats kunna ändra antigenets 

reaktivitet (9). Detta skulle kunna vara orsaken till att antikropparna genererar en 

svagare infärgning. Så även för fixeringslösningar som saknar formaldehyd kan epitop-

öppnande lösningar ändå ha positiv effekt vid ICC (57). Det skulle därför vara intressant 

att försöka optimera protokollen för anti-CDX2, anti-CK5, anti-ER, anti-Ki67, anti-

TTF1 och anti-WT1 genom att lägga till eller ändra typen av antigen-retrieval för att 

eventuellt erhålla bättre resultat vid jämförelse med formaldehydfixerade material. 

Något som skulle kunna appliceras för att öka immunoreaktiviteten är något av 

proteaserna 1, 2 eller 3, samt CC1 eller CC2 (44, 57). Det hade eventuellt kunnat ge en 

starkare infärgning och gjort epitopen mer tillgängliga för de primära antikropparna. För 

anti-ER har ett byte från CC1 till CC2 varit framgångsrikt i andra studier och är 

möjligheter för framtida optimering av ICC (31). 

 

Antikroppar och inkubation 

Koncentrationen hos den primära antikroppen som används kan påverka infärgningen 

och kan behöva modifieras för att ge optimala resultat. För låga eller höga 

koncentrationer av antikroppen kan ge falskt negativa respektive falskt positiva resultat 

(32). För detta arbete hade det kanske därför varit av intresse att öka 

antikroppskoncentrationen, på grund av det höga antalet falskt negativa resultat. Ökad 

inkubationstid med den primära antikroppen kan också vara av intresse och hade varit 

ett alternativ. För anti-CDX2 har ökad inkubationstid visat sig vara positivt. Generellt så 

kan ett byte av antikropps-kloner också göra stor skillnad (31). 

 

Detektionsmetod 

För att kunna standardisera infärgning med antikroppar är kommersiella kit som är 

färdiga att använda fördelaktiga (52). BenchMark ULTRA använder för detektion ett 

DAB-kit, det är en del av ultraView-teknologin där en multimer-molekyl (sekundär 

antikropp) används. Enzymet är konjugerat till den sekundära antikroppen på ett sätt 

som inte påverkar funktionen eller sensitiviteten hos antikroppen. Multimer-molekylen 

är mycket liten vilket underlättar penetrationen av vävnaden, det kan därför ge en bättre 
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infärgning på kortare tid vilket kan gynna både patienter och arbetsflöde på laboratoriet 

(13). DAB-kitet som användes var utformat för formaldehydfixerat material (18). 

Ventana har detektionskit iView DAB, ultraView DAB och OptiView DAB. Vid 

jämförelse mellan ultraView DAB och iView DAB så anser Ventana att ultraView har 

högre specificitet och högre känslighet. Ventana har lanserat metoden OptiView DAB 

som vid jämförelse med ultraView DAB ska vara bättre på att detektera små mängder 

antigen. OptiView och UltraView är biotinfria vilket minskar risken för ospecifik 

infärgning, en fördel de båda har över iView. OptiView har dock en intensivare 

infärgning än de andra två och skulle kunna anses vara mer fördelaktig för ICC (41). 

Optiview med amplifierings-kit är den mest känsliga metoden för detektion och kan 

användas för att detektera svagare uttryck, vilket i andra studier medfört att validering av 

antikroppar för CCB kunnat ske (31). För arbetsplatsen hade det därför kunnat vara 

intressant att byta till OptiView för CCB-material. I framtiden kanske kit kan skapas 

som är utformade för alkoholfixerade material och som då ger mer optimala resultat.  

 

Laboratoriemässig belastning 

Cellient
TM

 ska kräva mindre tid och manuell bearbetning från laboratorietekniker (26, 

29, 31). Belastningen på personalen vid framställningen av CCB bedömdes under detta 

arbete vara högre än för TCB. Tillverkningen av CCB krävde mer tid från personal med 

varje prov, jämfört med standardmetoden. För standardmetoden så förs proverna genom 

processerna tillsammans med andra prover, mängden tid som läggs på varje prov blir då 

minimal (54). En fördel för Cellient
TM

 är att prover som används för cytologisk 

undersökning med ThinPrep-metod redan finns tillgängliga för vidare analys med ICC. 

Men om prover enligt Hologics rekommendationer ska tvättas en gång till innan 

preparering så genererar det en högre arbetsbörda och längre tid med varje prov. 

Bäddningen av Cellient-materialet var problematisk, för att lösa detta användes en 

modifierad form av standardmetodens bäddning. Detta medförde att det tog längre tid 

med varje prov men också att proverna, förutsatt att det passade in med personalens 

arbetsschema, kunde följa med i standardmetodens processflöde. Att använda den 

bäddning som avsetts av företaget hade varit fördelaktigt, då det eventuellt genererat 

bättre resultat. Viktigt är att använda paraffin som genererar en optimal bäddning av 

cellerna för att få lättsnittade klossar (29). 

Tiden för ett formaldehydfixerat prov att gå från provmottagning till att det kan färgas 

med ICC är ungefär 48 timmar, där fixering i 24 timmar och dehydrering över natt är de 

mest tidsödande momenten (11). Sett till manuell hantering av provet så uppgår tiden 

uppskattningsvis till 5 minuter med standardmetoden på grund av att proverna hanteras 

som en del av en stor grupp prover och därför ingår i ett standardiserat flöde. För 

Cellient
TM

 så uppgår den manuella hanteringen till ungefär 10 minuter, på grund av att 

ett prov hanteras och laddas på maskinen i taget, men ICC kan utföras samma dag. En 

studie hävdade att snittning av TCB var mer tekniskt krävande än snittning av CCB, 

dessutom att TCB skulle vara svårsnittat eftersom materialet var svårt att se och att det 

är svårt att veta var celler av intresse finns i blocket (26). När det kommer till 

snittningen av klossens material så tog CCB dubbelt så lång tid att snitta som TCB, 
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materialet upplevdes som mer tekniskt krävande att snitta. Att CCB är svårare att snitta 

är inte ny information (28). Snittning av CCB är en arbetsuppgift som Hologic 

rekommenderade skulle lämnas till en person på arbetsplatsen med stor vana av 

snittning. Att visuellt åskådliggöra materialet i TCB görs i Kalmar genom tillsats av 

Mayers HTX vid behov, vilket medför att materialet är lätt att se. Vid samtal med 

överläkare var det sällan som celler av intresse inte kunde observeras i TCB, någon 

omsnittning av materialet behövs sällan. Det finns stora möjligheter med Cellient
TM

 för 

akuta prover då material kan finnas tillgängligt för diagnostisering samma dag som 

provet tagits. Andra studier har också lyft det positiva med att minimera felen som 

kommer med manuell hantering. Det finns också mindre risker för förlust av material 

vid Cellient-preparering vid jämförelse med standardmetoder. Att inte förlora material är 

av största vikt när mer material inte finns att tillgå (53). Snabb diagnostisering, mindre 

manuell hantering och mindre förlust av material är alla faktorer som ökar 

patientsäkerheten och som är Cellients stora fördelar.  

En problematik som uppstod under arbetets gång var avfallshanteringen för Cellient
TM

, 

avfallet bestod av isopropanol, xylen och paraffin. En kombination som det inte fanns 

några fastställda avfallsrutiner för och som därmed genererade en högre arbetsbelastning 

än den för standardmetoden med dess fastställda avfallsrutiner. Ytterligare problematik 

uppstod när det gällde att överföra laboratoriets nummer från provbehållare till kassett, 

för standardmetoden fanns skrivare anpassade för de kassetter som användes. Men för 

Cellient-kassetter fungerade inte dessa skrivare och det krävdes därför en manuell 

överföring av nummer, något som inte är optimalt för patientsäkerheten.  

 

Ekonomisk bedömning 

För att producera en kloss med standardmetoden kostar det ungefär 1,50 kronor. För att 

producera motsvarande för Cellient kostar det ungefär 81 kronor per kloss. I kostnaden 

ingår engångsmaterial så som kassetter och filter, men också lösningar så som alkohol 

och formaldehyd. Inköpskostnaden för Cellient
TM

 är ungefär 450 000 kronor, 

standardmetoden kostar inget ytterligare då den redan är etablerad. Kostnaden för ICC är 

densamma oavsett infärgningsprogram, så den stora skillnaden ligger i priset per kloss 

om inköpskostnaden för Cellient
TM

 undantas. I dagsläget kan utgifterna för en maskin 

som Cellient
TM

 verka för stora för att vara värt det, men en del studier påpekar att 

Cellient
TM

 och andra metoder som genererar material från alkoholfixerade prov ger stora 

möjligheter vid molekylära tester. Molekylära tester utförs inte i så stor utsträckning 

idag men kan mycket väl vara en del av framtidens diagnostik i större utsträckning (28, 

29, 31, 53). I många fall finns det inte tillräckligt med material i ett patientprov för att 

skapa en kloss enligt standardmetoden. Cellient
TM

 däremot kan preparera prover med 

mycket låg cellmängd och ger därför möjligheter till diagnostik som annars inte hade 

kunnat utföras (26, 31, 56). Sådana möjligheter är det svårt att sätta en prislapp på. Men 

förmågan att skapa cellblock för ICC kan anses vara av litet värde om det inte genererar 

tillförlitliga resultat för de antikroppar som används, men förutsatt att validerade 

infärgningsprotokoll kan skapas så finns stora möjligheter för Cellient
TM

 i klinisk 

verksamhet. Det är svårt att sätta ett pris på snabba svar och patientsäkerhet, stora 
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möjligheter finns här för Cellient
TM

. Kostnader för nya maskiner måste sättas i relation 

till nyttan av maskinen (9), det skulle därför eventuellt vara av större vikt att utveckla 

den redan etablerade ThinPrep-metoden på arbetsplatsen i fråga. En annan faktor som 

också är svår att sätta ett ekonomiskt värde på är personalens hälsa, det är personalen 

som måste hantera formaldehyden. Att hitta nya metoder som avlägsnar ämnen och 

lösningar som påverkar människors hälsa är oavsett ekonomisk belastning en mycket 

viktig fråga. Det talar inte nödvändigtvis för Cellient
TM

, men det talar definitivt emot 

standardmetoden.  

 

Slutsats  

Att från laboratoriets sida snabbt få fram diagnostiserbart material är önskvärt när 

patienten snabbt är i behov av behandling. Därför finns stor potential för maskiner så 

som Cellient
TM

 där diagnos kan erhållas samma dag som provet tas. Men en snabb 

diagnos medför inte automatiskt snabbt behandling eftersom övriga delar av sjukvården 

inblandade i patientens vård kanske inte kan jobba lika snabbt. Att skynda fram ett svar 

och låta andra prover vänta på grund av att arbetskraft fokuseras på ett enda prov kan ge 

onödig väntan för ett större antal patienter än nödvändigt. Syftet med arbetet var att 

metodvalidera Cellient
 TM

 för klinisk användning. Valideringen skulle kontrollera om 

cytologiskt material som prepareras med Cellient
TM

 var jämförbart med material som 

prepareras enligt standardmetod. Detta genom att se till eventuella skillnader vid 

immuncytokemisk infärgning med olika antikroppar. Vissa antikroppar gav samma 

resultat vid infärgning men på grund av begränsat antal prover var validering av 

metoden inte möjlig.  Vidare studier behövs med fokus på optimering av 

infärgningsprogram för att i framtiden kunna validera antikropparna för klinisk 

användning med Cellient
TM

. Alternativet är att utveckla den på arbetsplatsen redan 

etablerade ThinPrep-metoden för användning med ICC, med vikt på att på sikt lämna 

metoder som involverar det hälsofarliga formaldehyden.  
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Bilaga I. Lösningar och antikroppar1 

Formaldehyd 4 % fosfatbuffrad, CH2O 

Tillverkare: Univar AB, Katalognummer: 102417 

Innehåller 4 % formaldehyd samt <1% metanol.  

Referens: Säkerhetsdatablad Formaldehyd lösn 4 % fosfatbuffrad. Malmö, Sverige. 

Univar AB. 2015.  

 

Xylen, C6H8(CH3)2 

Tillverkare: Univar 

Innehåll: xylen (flera isomerer, >60%), ethylbenzen (10-30%), toluen (<1%).  

Referens: Xylene Material Safety Data Sheet. Univar USA, Inc. 2010. Använd 2016-05-

06. Tillgänglig via: https://www.b2bcomposites.com/msds/univar/568150.pdf.  

 

Isopropanol 

Tillverkare: Histolab, Katalognummer: 02151 

Innehåll: 100 % isopropanol (puriss).  

Referens: Metodbeskrivningar. Avdelningen för klinisk patologi. Länssjukhuset Kalmar. 

 

Histowax 

Tillverkare: Histolab, Katalognummer: 00402-1 

Innehåll: Blandning av paraffin vax och andra vax.  

Referens: Metodbeskrivningar. Avdelningen för klinisk patologi. Länssjukhuset Kalmar. 

 

Etanol 70 %, C2H5OH 

Tillverkare: Histolab, Katalognummer: 01370.05L 

Innehåll: Etanol 70 %, odenaturerad.  

Referens: Metodbeskrivningar. Avdelningen för klinisk patologi. Länssjukhuset Kalmar. 

 

Etanol 96 %, C2H5OH 

Tillverkare: Histolab, Katalognummer: 01396.05L 

Innehåll: Etanol 95 %, odenaturerad 

Referens: Metodbeskrivningar. Avdelningen för klinisk patologi. Länssjukhuset Kalmar. 

 

Absolut alkohol, C2H5OH 

Tillverkare: Histolab 

Katalognummer: 01399.05L 

Innehåll: Etanol >99,5% 

Referens: Metodbeskrivningar. Avdelningen för klinisk patologi. Länssjukhuset Kalmar. 

 

 

                                                 
1
 Bilaga II-IV kan erhållas från författaren.  



   

 
 

Eosin 

Tillverkare: Merck, Katalognummer: 2044740 

Innehåll: Erythrosin B 

Beredning enligt Hologics anvisning: 0,2 g Eosin Y (Merck) i 200 ml 70 % alkohol.  

Referens: Metodbeskrivningar. Avdelningen för klinisk patologi. Länssjukhuset Kalmar. 

 

Mayers HTX 

Tillverkare: Histolab, Katalognummer: 01820 

Innehåll: Aluminiumsulfat 14H2O samt Etanol.  

Referens: Metodbeskrivningar. Avdelningen för klinisk patologi. Länssjukhuset Kalmar. 

 

ThinPrep Cytolyt 

Tillverkare: Hologic, Katalognummer: 203605 

Innehåll: Metanolbaserad, buffrad konserveringslösning.  

Referens: Metodbeskrivningar. Avdelningen för klinisk patologi. Länssjukhuset Kalmar. 

 

ThinPrep PreservCyt 

Tillverkare: Hologic, Katalognummer: 0200011 

Innehåll: Buffrad metanol.  

Referens: Metodbeskrivningar. Avdelningen för klinisk patologi. Länssjukhuset Kalmar. 

 

 

IMMUNCYTOKEMI 

 

EZ Prep (10x), 2L 

Tillverkare: Roche Diagnostics Limited, Katalognummer: 950-102 

Innehåll: Vattenbaserad detergent med 0,5 % ProClin 300 (konserveringsmedel).  

Referens: EZ Prep (10x). Ventana Medical Systems, Inc.; 2014 [cited 2016-03-10]. 

Available from: http://www.ventana.com/product/205?type=209. 

 

ULTRA LCS (predilute) (Coverslip), 2L  

Tillverkare: Roche Diagnostics Limited, Katalognummer: 650-210 

Innehåll: paraffinliknande kolväte med låg densitet tillsammans med mineralolja.  

Referens: Ultra LCS (Predilute). Ventana Medical Systems, Inc.; 2014 [cited 2016-03-

10]. Available from: http://www.ventana.com/product/1360?type=1985. 

 

Cell Conditioner Solution (CC1) 

Tillverkare: Roche Diagnostics Limited, Katalognummer: 950-124 

Rekommenderad fixeringsmetod: 10 % buffrad formalin 

Innehåller Tris-buffert, pH cirka 9, samt konserveringsmedel.  

Referens: Cell Conditioning Solution (CC1). Tucson, Arizona, USA.: Ventana Medical 

Systems, Inc.; 2009 [cited 2016-05-05]. Available from: 



   

 
 

http://productlibrary.ventanamed.com/ventana_portal/OpenOverlayServlet?launchIndex

=1&objectId=950-12416307EN. 

 

Cell Conditioner Solution (CC2) 

Tillverkare: Roche Diagnostics Limited, Katalognummer: 950-223 

Rekommenderad fixeringsmetod: 10 % buffrad formalin 

Innehåll: citratbuffert samt ProClin 300 (konserveringsmedel).  

Referens: Cell Conditioning Solution (CC2). Tucson, Arizona, USA.: Ventana Medical 

Systems, Inc.; 2014 [cited 2016-05-05]. Available from: https://pim-

eservices.roche.com/eLD/%28S%28z3ij3b0xyqyo2o1ecdpwkvmg%29%29/tr/sv/Docum

ents/GetDocument?documentId=ed8de7eb-32f5-e311-98a1-00215a9b0ba8. 

 

Reaktion buffer concentrate (10x).  

Tillverkare: Roche Diagnostics Limited, Katalognummer: 950-300 

Rekommenderad fixeringsmetod: 10 % buffrad formalin 

Innehåll: Tris-baserad buffert, pH 7,6 ±0,2. Konserveringsmedel (ProClin 300).  

Referens: Reaction Buffer Concentrate (10X). Tucson, Arizona, USA.: Ventana Medical 

Systems, Inc.; 2009. [cited 2016-04-25]. Available from: 

http://productlibrary.ventanamed.com/ventana_portal/OpenOverlayServlet?launchIndex

=1&objectId=950-30014475EN. 

 

Antibody Diluent 

Tillverkare: Roche Diagnostics Limited, Katalognummer: 251-018 

Innehåll: 0,3 % protein i 0,1M fosfatbuffrad koksaltlösning (pH7,3). 0,05% ProClin 300. 

Referens:  Antibody Diluent. Tucson, Arizona, USA.: Ventana Medical Systems, Inc.; 

2008. [cited 2016-04-25]. Available from: 

http://productlibrary.ventanamed.com/ventana_portal/OpenOverlayServlet?launchIndex

=1&objectId=251-01812579EN. 

 

Proteas 1 

Tillverkare: Roche Diagnostics Limited, Katalognummer: 760-2018 

Innehåll: 0,38 mg/mL alkaline enzym i stabiliserande lösning. 0,01% natriumazid.  

Referens: Protease 1. Tucson, Arizona, USA.: Ventana Medical Systems, Inc.; 2011 

[cited 2016-05-06]. Available from: 

http://productlibrary.ventanamed.com/ventana_portal/OpenOverlayServlet?launchIndex

=1&objectId=760-201812231EN. 

 

Proteas 2 

Tillverkare: Roche Diagnostics Limited, Katalognummer: 760-2019 

Innehåll: 0,1mg/mL alkaline enzym i stabiliserande lösning, 0,01 % natriumazid.  

Referens: Protease 2. Tucson, Arizona, USA.: Ventana Medical Systems, Inc.; 2011 

[cited 2016-05-06]. Available from: 



   

 
 

http://productlibrary.ventanamed.com/ventana_portal/OpenOverlayServlet?launchIndex

=2&objectId=760-201912232EN. 

 

Proteas 3 

Tillverkare: Roche Diagnostics Limited, Katalognummer: 760-2020 

Innehåll: 0,24 kasein U/mL alkaline enzym i stabiliserande lösning, 0,01 % natriumazid.  

Referens: Protease 3. Tucson, Arizona, USA: Ventana Medical Systems, Inc.; 2015. 

[cited 2016-04-25]. Available from: 

http://productlibrary.ventanamed.com/ventana_portal/OpenOverlayServlet?launchIndex

=1&objectId=760-202012233EN. 

 

Amplification Kit 

Tillverkare: Roche Diagnostics Limited, Katalognummer: 760-080 

Rekommenderad fixeringsmetod: 10 % buffrad formalin 

Innehåll: Amplifier A: 4µg/ml lätta och tunga kedjor från kanin anti-mus IgG i 

fosfatbuffrad koksaltlösning. ProClin 300. Amplifier B: 5µg/ml tunga kedjor från mus 

anti-kanin IgG i fosfatbuffrad koksaltlösning med ProClin300.  

Referens: Amplification Kit. Tucson, Arizona, USA.: Ventana Medical Systems, Inc.; 

2012. [cited 2016-04-25]. Available from: 

http://productlibrary.ventana.com/ventana_portal/OpenOverlayServlet?launchIndex=2&

objectId=760-08012924EN. 

 

UltraView Universal DAB Detection Kit 

Tillverkare: Roche Diagnostics Limited, Katalognummer: 760-500 

Rekommenderad fixeringslösning: 10 % buffrad formalin 

Referens: ultraView Universal DAB Detection Kit. Tucson, Arizona, USA.: Ventana 

Medical Systems, Inc.; 2011. [cited 2016-04-25]. Available from: 

http://productlibrary.ventanamed.com/ventana_portal/OpenOverlayServlet?launchIndex

=9&objectId=760-50021090EN. Använd 2016-05-05 

 

Ultraview universal DAB Inhibitor 

Innehåll: lösning innehållande 3 % väteperoxid 

 

Ultraview Universal HRP Multimer 

Innehåll: blandning (<50 µg/ml) av HPR-inmärkta antikroppar av typ IgG och IgM 

deriverade från mus och kanin tillsammans med get. ProClin 300. 

 

Ultraview universal DAB Kromogen 

Innehåll: 0,2 % 3,3' diaminobenzidine tetrahydrochlorid i en stabiliserande lösning med 

konserveringsmedel.  

 

Ultraview universal DAB H2O2 

Innehåll: 0,4 % väteperoxid i en fosfatbuffrad lösning.  



   

 
 

Ultraview Universal DAB Copper 

Innehåll: 5g/L kopparsulfat i acetatbuffert med konserveringsmedel.  

 

Hematoxylin 

Tillverkare: Roche Diagnostics Limited, Katalognummer: 760-2021 

Innehåll: etylenglykol och ättikssyra i stabiliserande lösning.  

Referens: Material Safety Data Sheet. Ventana Medical Systems, Inc. 2001. [Använd 

2016-03-02]. Tillgänglig via: 

http://www.ventana.com/documents/msds/00231093US.PDF  

 

Bluing reagent 

Tillverkare: Roche Diagnostics Limited, Katalognummer: 760-2037 

Rekommenderad fixeringslösning: formalin.  

Innehåll: lösning med 0,1 M litiumkarbonat i 0,5 M natriumkarbonat.  

Referens: Bluing Reagent. Ventana Medical Systems ; 2001. [Använd 2016-05-06]. 

Tillgänglig via: 

http://productlibrary.ventanamed.com/ventana_portal/OpenOverlayServlet?launchIndex

=1&objectId=760-203712479EN 

 

DEHYDRERING OCH MONTERING 

Histocelar II 

Tillverkare: National diagnostics, Katalognummer: H5-202 

Innehåll: Akryl hydrocarbons, orange terpentines.  

Referens: Metodbeskrivningar. Avdelningen för klinisk patologi. Länssjukhuset Kalmar. 

 

Förteckning över monoklonala antikroppar, deras leverantör, referensnummer och klon 

för immuncytokemisk infärgning i BenchMark ULTRA vid avdelningen för klinisk 

patologi, Länssjukhuset Kalmar.  

Antikropp mot Värddjur Leverantör Referensnummer Klon 

CDX2 Kanin Roche 760-4380 EPR2764Y 

CK5 Mus  Leica NCL-L-CK5 XM26 

CK7 Kanin Roche 790-4462 SP52 

ER Kanin  Roche 790-4325 SP1 

Ki67 Kanin Roche 790-4286 30-9 

p63 Mus  Roche 790-4509 4A4 

TTF-1 Mus Leica NCL-L-TTF-1 SPT24 

WT1 Mus  Roche 760-4397 6F-H2 

 

CDX2  

0,22 µg/mLantikropp spädd i Tris-buffert med 1 % BSA och <0,1 % Natriumazid. 

Lösningen har pH 7,3–7,7.  

Immunoglobulin tyg IgG.  

Rekommenderas fixeringsmetod: 10 % buffrad formalin.  

http://www.ventana.com/documents/msds/00231093US.PDF


   

 
 

Rekommendation för ICC: CC1 samt 32 minuters inkubation för antikroppen.  

Infärgning: Kärna 

Referens: CDX-2 (EPR2764Y) Rabbit Monoclonal Antibody. Rocklin, Kalifornien, 

USA: Cell Marque. [cited 2016-04-25]. Available from: https://www.e-

labeling.eu/download.aspx?ID=56678〈=sv-SE#remarkPopup 

 

CK5 

Innehåller 21,0 mg/L antikropp, spädd 1:75. Natriumazid används som 

konserveringsmedel.  

Immunoglobulin: IgG1, kappa.  

Rekommenderad fixeringsmetod: 10 % buffrad formalin.  

Referens: Cytokeratin 5 (SP27) Rabbit Monoclonal Primary Antibody. Rocklin, 

Kalifornien, USA: Cell Marque. 2:[ [cited 2016-04-28]. Available from: https://www.e-

labeling.eu/CMC49350000/EN. 

 

CK7 

Innehåller 0,536µg/mL antikropp. Antikroppen är spädd i trisbuffert (0,05M), med 1 % 

bärarprotein och 0,10 % konserveringsmedel (ProClin 300).  

Rekommenderad fixeringsmetod: 10 % buffrad formalin.  

Rekommendation för ICC med BenchMark ULTRA: CC1 samt cirka 20 minuters 

inkubation med primär antikropp. Infärgning: Cytoplasmatisk 

Referens: CONFIRM anti-Cytokeratin 7 (SP52) Rabbit Monoclonal Primary Antibody. 

Tucson, Arizona, USA.: Ventana Medical Systems, Inc.; 2009. [cited 2016-04-28] 

Available from: 

http://productlibrary.ventanamed.com/ventana_portal/OpenOverlayServlet?launchIndex

=1&objectId=790-44621006233EN. 

 

ER 

Innehåller specifik antikroppskoncentration 1 µg/mL. Antikroppen är spädd i tris-HCl-

buffert (0,05M) med 2 % bärarprotein. Som konserveringsmedel används ProClin 300 

(0,10 %). Fetalt Kalvserum existerar som spårämne (0.2%).  

Rekommenderad fixeringsmetod: 10 % buffrad formalin.  

Rekommendation för ICC med UV DAB-kit på BenchMark ULTRA: CC1, 16 minuters 

inkubation med primär antikropp.  

Infärgning: Kärninfärgning 

Referens: CONFIRM anti-Estrogen Receptor (ER) (SP1) Rabbit Monoclonal Primary 

Antibody. Tucson, Arizona, USA.Ventana Medical Systems, Inc.; 2013. [cited 2016-04-

28] Available from: 

http://productlibrary.ventanamed.com/ventana_portal/OpenOverlayServlet?launchIndex

=1&objectId=790-432514535US. 

 

 

 



   

 
 

Ki67 

Innehåller 2 µg/mL antikropp. Antikroppen är spädd i buffert innehållande bärarprotein 

samt konserveringsmedel.  

Rekommenderad fixeringsmetod: 10 % buffrad formalin.  

Rekommendation för ICC med UV DAB-kit på BenchMark: CC1, 16 minuters 

inkubation för primär antikropp.  

Infärgning: kärninfärgning 

Referens: CONFIRMTM anti Ki-67 (30-9) Rabbit Monoclonal Primary Antibody. 

Tucson, Arizona, USA.: Ventana Medical Systems, Inc.; 2008. [cited 2016-04-28] 

Available from: 

http://productlibrary.ventanamed.com/ventana_portal/OpenOverlayServlet?launchIndex

=1&objectId=790-428620687EN. 

 

P63 

Innehåller 0,140µg antikropp per mL. Antikropparna är spädda i Tris-HCl-buffert 

(0,05M) tillsammans med 1 % bärarprotein. Som konserveringsmedel används ProClin 

300. Infärgning: Kärninfärgning 

Rekommendation för ICC med UV DAB-kit på BenchMark ULTRA: CC1, 20 minuters 

inkubation med primär antikropp.  

Rekommenderad fixeringsmetod: 10 % buffrad formalin 

Referens: VENTANA anti-p63 (4A4) Mouse Monoclonal Primary Antibody. Tucson, 

Arizona, USA: Ventana Medical Systems, Inc.; 2013. [cited 2016-04-28]. Available 

from: 

http://productlibrary.ventanamed.com/ventana_portal/OpenOverlayServlet?launchIndex

=1&objectId=790-45091007911EN. 

 

TTF-1 

Innehåller 108 mg/L antikropp, spädd 1:50 och natriumazid som konserveringsmedel.  

Infärgning: Kärninfärgning.  

Rekommenderad fixeringsmetod: 10 % buffrad formalin.  

Referens: Novocastra(TM) Liquid Mouse Monoklonal Antobody Thyroid Transcription 

Factor-1. Newastle, United Kingdom.: Leica Biosystems Newcastle Ltd; 2015. [cited 

2016-04-28]. Available from: 

https://www.leicabiosystems.com/fileadmin/img_uploads/novocastra_reagents/Novocast

ra_datasheets/ttf-1-l-ce.pdf. 

 

WT1 

2,21 µg/mL antikropp spädd i trisbuffert (pH 7,3–7,7) med 1 % BSA och <0,1 % 

Natriumazid.  

Immunoglobulintyp: IgG1/Kappa 

Referens: WT1 (6F-H2) Mouse Monoclonal Antibody. Rocklin, Kalifornien, USA.: Cell 

Marque. 3.1:[ [cited 2016-04-28]. Available from: https://www.e-

labeling.eu/CMC43970031/5449/EN. 


