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Sammanfattning 
 
Endometriecancer är en av de vanligaste cancerformerna hos kvinnor i 
industrialiserade länder. För diagnostisering används flödescytometrisk DNA ploidi 
analys med propidiumjodid som fluorokrom, där fluorescensen är direkt proportionell 
mot mängden DNA i cellkärnan. Analysen utförs på paraffininbäddat vävnadsmaterial 
och måste därmed avparaffineras, vilket ofta sker med Xylen som har toxiska 
egenskaper och en stark doft. Tissue-clear är ett alternativt avparaffineringsmedel med 
färre toxiska egenskaper och avsaknad av skarp doft. Idag används Xylen vid 
rutinmetoden för avparaffinering av vävnad vid flödescytometrisk DNA ploidi analys 
på länssjukhuset Ryhov i Jönköping och i studien utvärderades om Tissue-clear kunde 
ersätta Xylen vid analysen. I studien ingick endometrievävnad samt lymfkörtelvävnad 
för kontroll. Tissue-clear användes enligt ekvivalent metodförfarande för Xylen, samt 
ett tillägg av förvärmning av prover inför avparaffinering. Resultat utgjordes av 
jämförelser mellan CV och SPF % för proverna och interpreterade att Tissue-clear var 
ekvivalent med Xylen för avparaffinering av diploid vävnad. Fler prover med 
aneuploiditet behöver dock analyseras då provmängden var begränsad och därmed 
kunde ingen säker slutsats fastställas. 
 
Nyckelord: Endometriecancer, avparaffinering, s-fas fraktion, variationskoefficient 
(CV), DNA-index. 
 
 



 

 
 

Abstract 
 
Xylene versus Tissue-clear as dewaxing agent for tissue samples at flow cytometric 
DNA ploidy. Endometrial carcinoma is one of the most common types of cancer for 
women in industrialized countries. For diagnose, flow cytometric DNA ploidy analysis 
can be utilized with propidium iodide as a fluorochrome where the fluorescence stand 
in direct proportion to the amount of DNA in the nucleus. The analysis is implemented 
on paraffin embedded material and dewaxed with Xylene, a chemical with properties 
such as toxicity and a sharp odor. Tissue-clear is an alternative dewaxing agent with 
less toxic characteristics and no sharp odor. Xylene is routinely used for dewaxing for 
DNA ploidy at the regional hospital Ryhov, Jönköping and in this study a comparison 
of Xylene versus Tissue-clear was evaluated for a possible exchange. The samples in 
this study contained endometrial tissue and lymph node used as control. Tissue-clear 
was utilized by means of the equivalent method for Xylene with the aberration of 
preheating the samples before the dewaxing procedure. The result included 
comparison by CV and SPF % which for Tissue-clear were interpreted as equivalent to 
those of Xylene for samples with diploid tissue. Furthermore, additional samples with 
aneuploidy need to be analyzed for a conclusion to be determined hence the selection 
of aneuploidy samples where limited.  

 
Keywords: Endometrial carcinoma, dewaxing, s-faze fraction, coefficient of variation 
(CV), DNA-index.  
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Bakgrund 

Endometriecancer är den mest frekvent förekommande maligniteten i genitalierna hos 
kvinnor i industrialiserade länder (1). År 1983 publicerade Jan V. Bokhman en artikel 
”Two Pathogenetic Types of Endometrial Carcinoma” där endometriecancer delades in 
i två huvudtyper, typ I och typ II (2, 3). Mest frekvent förekommande är 
endometriecancer med fenotyp typ I, vilket företrädelsevis drabbar kvinnor med 
obesitas i postmenopaus och motsvarar ca 80 % av endometriecancerfallen. Typ I ses 
ofta vara av lågrisk, ej östrogenberoende, endometroid undergrupp, med ytligt invasiva 
tumörer och med en företrädelsevis god prognos för patienten. Endometriecancer av 
typ II drabbar mer frekvent yngre kvinnor, utan obesitas och en mer aggressiv 
histologisk typ av tumörer är vanligt. Tumörerna är östrogenoberoende, kan 
histologiskt vara serösa innehållande en klar vätska eller klar-celliga med en riklig klar 
cytoplasma, vilket förefaller resulterar i en sämre prognos för patienten. Vid 
endometriecancer av typ II ses en högre frekvens förtvining av celler eller vävnad, så 
kallad endometrisk atrofi, samt utväxt från slemhinna, uteruspolyper (4). 
 
Endometriecancer kan stadieindelas kirurgiskt samt histologiskt då det ger ett utökat 
prognostiskt värde. Trots det kan patienter med likartade tumörtyper avseende 
stadieindelning och nivå svara varierande på behandling med olika 
behandlingsresultat som följd. En utökad klassificering av tumörer ses därav som 
nödvändig för en mer anpassad behandling för patienten (1). Endometriecancer som 
förefaller isolerad till uterus har likväl påvisats kunna vara spridd till lymfkörtlar, vilket 
har medfört en debatt om att kvinnor skall erbjudas lymfkörtelutrymning. Ett flertal 
prognostiska biomarkörer, såsom östrogenreceptor och cellulärt tumörprotein (p53) 
har identifierats som i Sverige används för rutinmässig riskgruppering i kombination 
med deoxiribonukleinsyra (DNA) innehållsanalys (DNA ploidi) inför kirurgi. Metoden 
är icke-invasiv vid riskbedömning, vilket därav kan medverka till att 
lymfkörtelutrymning, vilket är ett invasivt ingrepp, endast utförs i de fall där cancern 
är av aggressiv typ (5, 6). DNA-innehåll har analyserats på färsk tumörvävnad med 
flödescytometrisk metod under lång tid. Utveckling av metoden har medfört att 
analysen i mitten av 80-talet tillika kunde tillämpas på paraffininbäddat material (7). 
Vid preparering av paraffinbäddat material används ofta Xylen för avparaffinering av 
vävnaden på de histopatologiska laboratorierna (8). Repetitiv hantering av Xylen har 
påvisats kunna ge negativa effekter för hälsan hos människor (9) och mindre 
hälsovådliga och miljövänliga alternativ finns att tillgå (10). 
 

Endometriecancer 
 

Karaktäristiskt för cancerceller är att de är genetiskt avvikande med olika grad av 
aneuploiditet där cellen har ett onormalt antal kromosomer. Fel som uppstår i 
cellcykeln och kromosommissgeneration kan medföra rubbningar i cellcykeln, vilket 
kan leda till en ackumulation av överflödigt genetiskt material i cellen (11). Normala 
humana celler i vilofas (G0) har 23 kromosompar med en korresponderande mängd 
DNA-innehåll, vilket innebär diploiditet (12). En human cell befinner sig i ett 
vilotillstånd, G0 tills det att cellen erhåller en signal om proliferation. Vid stimulering 
träder cellen in i cellcykeln och den inledande fasen Gap 1 (G1). I G1 sker förberedelser 
inför DNA syntesen och i syntes- (S) fasen (13) sker DNA-replikationen där cellens 



 

 

 

kromosomer dupliceras för att cellen sedermera skall dela sig (14). Cellen går vidare 
till Gap 2 (G2) där den förbereds för den efterföljande mitosen (M) som resulterar i två 
identiska dotterceller (figur 1) (13). Normalt sker en kontroll av cellen inför varje steg 
i cellcykeln som säkerställer att cellen blir korrekt duplicerad. Vid cancer frångår cellen 
de kontrollerna, vilket sedermera medför att den kan få en ohämmad tillväxt (14). Den 
kromosomala obalans som uppstår kan sammankopplas med mutationer av 
tumörsuppressorgener eller att cellens förmåga att reparera felkonstruerade gener 
försvinner, vilket är vanliga scenarion vid endometriecancer. Det finns en misstanke 
om att aneuploida celler har ett annat biologiskt uttryck som medför obalans i 
kroppens strukturella och regulatoriska proteiner jämfört med diploida tumörceller. 
Det är inte heller fastställt huruvida aneuploiditet är orsaken till eller konsekvensen av 
malign transformation (15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Cellcykeln med cell i vilofas (G0). Vid signal påbörjas cellcykeln i Gap1 (G1) där 
förberedelse och tillväxt inför DNA-syntesen sker, syntes- (S) fas med DNA replikation, Gap2 
(G2) där cellen förbereds inför mitosen (M) med celldelning, vilket sedermera resulterar i två 
identiska dotterceller. 



 

 

 

 
Flödescytometri 
 

Metodprincip 

 

Flödescytometri är en av flera analysmetoder som finns tillgängligt både inom det 
kliniska arbetet på laboratorierna och likaså inom forskning. Vid en flödescytometrisk 
analys erhålls information om cellmarköruttryck, intracellulära proteiner, 
signalproteiner och cellcykelfas för enskilda celler (16).  
 
Det är sedan länge känt att humana tumörceller mestadels innehar ett onormalt DNA-
innehåll. Med flödescytometrisk analys kan DNA-innehållet analyseras för celler från 
paraffininbäddat material till exempel tumörvävnad (17). Cellerna måste då lösas från 
paraffinet till en singelcellsuspension utan att cellerna skadas (18). Cellernas DNA 
färgas därefter in med en fluorescensfärg som binder in till och interagerar med 
helixstrukturen i DNA-molekylen. Propidiumjodid (PI) är den mest frekvent 
förekommande fluorescensfärgen som används vid flödescytometrisk DNA 
ploidianalys (19). När lasern i det flödescytometriska instrumentet beskjuter cellen 
absorberar fluorokromen i PI ljusenergi vid en specifik våglängd, vilket karaktäriserar 
fluorokromen. Det absorberade ljuset exciterar fluorokromen till ett högre 
energitillstånd och ljusemision uppkommer när fluorokromen återgår till ursprunglig 
energinivå (20). Den fluorescens som avges från PI vid ljusemisionen har en specifik 
våglängd och står i direkt proportion till mängden DNA i cellkärnan (19, 20). Det 
innebär att celler som befinner sig i S-fas kommer att proportionellt binda in mer färg 
vilket resulterar i en starkare fluorescens jämfört med de celler som befinner sig i G1 
(20). För detektion av aggregerade celler (doublets) kan kvoten för singlets och 
doublets (PI-A) beräknas. Singlets celler är företrädelsevis sfäriska i sin form och 
doublets förefaller mer disproportionella när bredd, höjd, area samt geometrisk 
ljusspridning av cellerna bedöms. Exkludering av aggregerade celler medför en ökad 
noggrannhet samt reproducerbarhet vid en flödescytomtrisk analys av DNA ploidi (21). 
 
Efter infärgning injiceras cellsuspensionen i en ström av bärarlösning (sheath fluid) i 
en flödescell där cellsuspensionen fokuseras i bärarlösningens centrum 
(hydrodynamisk fokusering). Hydrodynamisk fokusering medför sedermera att 
respektive cell beskjuts av en eller flera lasrar för att erhålla ett optimalt resultat (figur 
2) (16, 20). 
 
 

 



 

 

 

Figur 2. Hydrodynamisk fokusering vid flödescytometrisk analys. Enskilda celler fokuseras i 
bärarlösningens centrum för att erhålla optimal beskjutning med laser.  
 
Det ljus som sprids longitudinellt 0–20° i förhållande till laserstrålen (forward scatter) 
är proportionellt mot cellarea eller storlek (22). Cellernas granularitet representeras av 
ljus reflekterat i 90° i förhållande till laserstrålen (side scatter) (20). Emitterat ljus från 
fluorokromen sprids i skilda riktningar vilka samlas och fokuseras av dikroma speglar 
till en mätenhet. Detektion av emitterat ljus sker i fluorescens kanaler (FL). Antalet FL 
kanaler varierar i flödescytometriska instrument utifrån tillverkare. Varje FL kanal är 
specifik för en emisionsvåglängd karaktäristisk för den fluorokrom som färglösningen 
innehåller (20, 22).  
 

 

 
Figur 3. Flödescytometrisk princip där ljuset från lasern sprids, reflekteras, filtreras och samlas 
för att vidare detekteras i olika fluorescenskanaler för respektive ljusvåglängd. Bild hämtad 
från: https://www.semrock.com/flow-cytometry.aspx  
 

Flödescytometrisk analys för DNA ploidi 

För att uppnå en optimal singelscellsuspension inför en analys för DNA ploidi, snittas 
det paraffininbäddade materialet i 50 µm tjocka snitt. Det medför att antalet 
sönderskurna cellkärnor minskar vilket sedermera ger mindre debris och aggregering 
i singelcellsuspensionen som kan påverka den flödescytometriska analysen (12, 20).  
Resultatet av en flödescytometrisk analys för DNA ploidi erhålls när en stor kvantitet 
celler räknas och presenteras i ett histogram där cellernas ploiditet och S-fasfraktion 
(SPF %) kan utläsas (figur 4). Toppen av peaken för celler i G1 fasen i DNA 
histogrammet mäts och kallas variationskoefficienten (CV) som ges av 100 x 
standardavvikelse/medelvärdet i procent för peaken i den kanalen. DNA-index (DI) är 
DNA-innehåll för cellerna och definieras av differensen för DNA-innehåll mellan 
tumörceller och de normala referenscellerna. DI beräknas från peaken i histogrammet 
av G1 enligt medelvärdet för tumörcellerna/medelvärdet för G1 peaken för 
referenscellerna. Ett DI-värde på 1,00 motsvarar diploiditet och därmed ett normalt 
DNA-innehåll, värden på 1,90 och 2,10 klassificeras som DNA tetraploida, där det 

https://www.semrock.com/flow-cytometry.aspx


 

 

 

föreligger en duplicerad mängd DNA i förhållande till normalt. Värden som återfinns 
utanför det diploida och tetraploida intervallet benämns som aneuploida. Ploiditet 
användes ursprungligen till att referera till kromosomnummer men inom 
flödescytometri används det företrädelsevis till att beskriva DNA-innehållet i cellen 
(12, 18). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4. Histogram A visar diploiditet med tydliga toppar för G0/G1 vid kanal 50 och G2/M vid 
kanal 100. Histogram B visar på aneuploiditet med en cellpopulation med ett ökat DNA-
innehåll (gula toppar). Antal räknade celler motsvaras av Y-axeln (numbers) och 
fluorescenskanal för detektering av PI motsvaras av X-axeln (channels) 

 
 
Ett ökat DNA-innehåll kan ses hos åldrade normala celler efter en cancerbehandling. 
Förlust av DNA-innehåll till följd av apoptos eller nekros måste likväl beaktas när 
histogrammen för DNA-analysen tolkas för att inte missvisande resultat skall erhållas 
(12). Atkin och Kay fastslog 1979 att DNA ploidi inte är tillräckligt för att avgöra 
huruvida en cell är normal eller malign samt avgöra om det medför en god eller dålig 
prognos för patienter. Därav bör en S-fas fraktion beräknas och således erhålles ett 
procentuellt antal celler som befinner sig i cellcykelns S-fas (23). 
 

De två egenskaperna som vanligen analyseras vid flödescytometrisk DNA-
innehållsanalys är ploiditet och proliferationsgrad hos cellerna. Möjligheten att 
studera arkiverade samt paraffininbäddade tumörer har föranlett att metoden fått en 
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större betydelse som instrument för prognos vid cancer. Analysmetoden DNA ploidi 
används enligt svenska nationella riktlinjer vid tidiga stadier av endometriecancer (24) 
och metodens tillämpbarhet på paraffininbäddat material gör analysen till ett viktigt 
instrument vid en cancerbehandling. Onormal ploiditet eller ökad 
proliferationsaktivitet ger en sämre prognos för att bli helt cancerfri eller för att 
överleva de vanligaste maligniteterna hos vuxna och associeras med en sämre utgång 
vid cancer lokaliserad i regionerna bröst, lunga, colon/rektum och livmoder. Enkom 
onormal ploiditet förefaller likaledes vara en indikator för utveckling av cancer i njure, 
urinblåsa, prostata och endometrie (7).  
 
 
Kemikalier och arbetsmiljö 
 
Vid flödescytometrisk analys för DNA ploidi på paraffininbäddat material används 
inledningsvis till exempel den toxiska kemikalien Xylen, men också etanol vid 
preparering. Etanol som används vid dehydrering evaporeras men är företrädelsevis 
inte giftigt, dock kan ångorna orsaka huvudvärk och är mycket brandfarliga (25). Xylen 
har emellertid mycket toxiska egenskaper, är allergiframkallande och cancerogent (9). 
Inandning av Xylen kan påverka det centrala nervsystemet vilket kan förorsaka 
symtom som huvudvärk, yrsel, illamående och kräkningar (26). Exponering av xylen 
kan vidare orsaka tillstånd såsom allergi och/eller astma men kan också medverka till 
uppkomst av maligna tumörer (25, 27). Produkter som kan ersätta Xylen som 
avparaffineringsmedel finns att tillgå (9). Ett alternativt avparaffineringsmedel är 
Tissue-clear som besitter många fördelar där den olikt Xylen ej är cancerogen, giftig 
eller brandfarlig samtidigt som den förefaller luktfri (10).  
 
Skadeeffekten vid exponering av en giftig kemikalie påverkas av frekvens, kvantitet, tid 
samt vad som exponeras. Skadeeffekten kan sedermera påverkas av simultan 
exponering av andra kemikalier och tillika personens ålder, kön och allmänna 
hälsotillstånd är avgörande faktorer (28). Ett kemiskt ämnes påverkan vid exponering 
kan även i kombination med ett annat ämne åstadkomma en synergistisk effekt. 
Exponering av helt skilda faktorer kan likväl ge en synergistisk effekt, exempelvis 
fysikaliska faktorer som buller, ljus eller värme i samband med simultan exponering 
av kemiska faktorer. Lösningsmedel som exempelvis Xylen har påvisats förstärka den 
hörselskadande effekten som kan erhållas av buller (29). 
 
Xylen framställs ur petroleum och/eller destilleras från koltjära där slutprodukten 
Xylen är ett aromatiskt kolväte. Kemikalien används i förtunningsmedel, gummi, lim, 
lack- och färgborttagningsmedel, fläckborttagnings-, mjukgörande- och 
rengöringsmedel inom hushåll men också som en intermediat vid framställning av 
polyesterfiber, parfym och farmaseptiska produkter (25, 30). Xylen används 
rutinmässigt som avparaffineringsmedel på histopatologiska laboratorier men 
alternativ så som Tissue-clear med likartad funktion har ersatt Xylen på flera 
laboratorier. Tissue-clear framtogs under tidigt 1990-tal som ett mindre giftigt 
alternativ till Xylen. Enligt tillverkaren krävs inga speciella försiktighetsåtgärder vid 
hantering av Tissue-clear, däremot förordas grundläggande hygienisk- och 
skyddsutrustning då okomplicerade symtom kan förekomma vid exponering, 
exempelvis dermatit då lösningsmedlet har en avfettande verkan (31).  

 



 

 

 

Xylen är en av de 30 mest frekvent tillverkade kemikalierna sett till volym i USA, vilket 
föranleder en ökad risk för utsläpp och exponering vid de stora industriområdena från 
containrar, trummor och flaskor. Xylen är en vätska som vid utsläpp kan kontaminera 
jord och ytvatten och vidare åar, strömmar och grundvatten. Vid ett utsläpp av Xylen 
evaporeras huvudsakligen kemikalien medelst solens strålning och bryts ned till 
mindre skadliga kemikalier inom några dagar. På grund av att Xylen evaporerar är det 
undantagsvis kemikalien återfinns i stor koncentration i toppskiktet av jorden eller i 
åar, såvida det inte nyligen skett ett stort utsläpp. Stora utsläpp av Xylen, vid 
exempelvis olyckor kan medföra kontaminering av grundvatten och dricksvatten. 
Xylenet kan då anträffas i grundvattnet i flera månader innan det bryts ned av små 
organismer, dock tas endast väldigt små mängder upp av växter, fiskar och fåglar (32).  

Utfasning av kemikalier 
 

Europeiska unionens (EU) reglering av Registration, Evaluation, Authorisation and 
Restriction of Chemicals (REACH) beslutade 2011 att förbjuda användning av Xylen 
inom tillverkningsindustrin i enlighet med EU:s mål om en hållbar framtid (33). 
Kemikalien förbjöds på grund av de cancerogena egenskaper som föreligger, toxicitet 
samt risk för ansamling i vattenlevande organismer då den ej är vattenlöslig. Enligt 
EU:s riskbedömning bryts Xylen ned via fotolys av ultraviolett (UV) -lampa på ca 19 
dagar. Vid UV-ljus från sol, en klar dag runt midsommar kunde dock ingen fotolys av 
större utsträckning detekteras enligt en undersökning utförd av en europeisk 
riskutvärdering (34). Ett särskilt tillstånd med försiktighetsåtgärder kunde ansökas av 
företag som brukade Xylen, men ingen sådan ansökan erhölls och därmed förbjöds 
kemikalien inom EU. Störst bruk av Xylen ses i dagsläget i Japan (33). Region 
Jönköpings län driver tillika ett aktivt arbete för en effektiv användning av energi och 
naturresurser för en god folkhälsa och en hållbar utveckling. Regionens verksamheter 
har en betydande miljöpåverkan och en minskad miljöbelastning eftersträvas. En del i 
arbetet är att exempelvis välja produkter och kemikalier som medför en så liten 
miljöbelastning som möjligt samt effektivisering av processer i regionen. Ett steg för 
att uppnå målet är bland annat att fasa ut kemikalier som Xylen på länssjukhuset 
Ryhov i Jönköping (35). 

 

  



 

 

 

Syfte 

 

Syftet med studien var att undersöka om Tissue-clear kunde ersätta Xylen vid 
avparaffinering av vävnadsmaterial inför flödescytometrisk analys av DNA ploiditet.  
 



 

 

 

Material och metod 

Studiedesign 

Provmaterialet bestod av endometrievävnad som ej skulle sparas eller brukas för 
vidare diagnostik. Totalt ingick endometrievävnad från sex individer (endom 4–9) 
varav fyra var diploida i sin kromosomuppsättning samt två med aneuploiditet. 
Provmaterialets första siffra betecknade vilken individ vävnaden härstammade från, 
andra siffran betecknar vilken kloss materialet härstammade från (exempel 4:1). 
Provmaterial där utskärning närmare endometriet utförts betecknades med ett b efter 
siffran för individ (exempel 4b). Kontrollvävnad bestod av lymfkörtel (Lgl). Samtligt 
material var paraffininbäddat och snittades i 50 µm tjocka snitt som överfördes till 
separat märkta centrifugrör av glas, ett för avparaffinering med Xylen (BD histolab AB 
Göteborg, Sverige) och ett för avparaffinering med Tissue-clear (Sakura Finetek 
Europé B.V. Alphen aan den Rijn, Nederländerna). Totalt analyserades 58 prover 
(n=58). Analysen utfördes på Flödescytometer BD FACScantoTM (BD Bioscience, San 
jose USA) med programmet BD FACSDiva (8.0.1) med 488 nm blå laser och 588/42 
nm filter samt 556 nm longpass filter. 

Materialutvärdering och optimering  
 

Nytt kontrollmaterial inför studien utvärderades då laboratoriets kontroller fanns i 
små kvantiteter. Utprövning för kontrollmaterial av lymfkörtel från tre individer 
utfördes och jämfördes med det kontrollmaterial som användes i rutinen, varav en 
användes för kontroll i studien Lgl 3. Två olika paraffininbäddade klossar från Lgl 3 
användes (Lgl 3:1 och 3:2). Utprövning av förvärmning vid 58°C i 15 minuter utfördes 
på provrör endast innehållande snitt som ämnades avparaffineras med Tissue-clear. 
Tissue-clear med förvärmning (TC) användes vidare i studien. Optimeringsansatser för 
minskad debris vid analys utfördes med ristning kring vävnaden på klossen vid 
snittning för att avlägsna omkringliggande paraffin. Vid utskärning skars 
provmaterialet ut närmare endometriet med mindre omkringliggande vävnad, 
oberoende om avparaffinering sedermera utfördes med Xylen eller Tissue-clear.  
 

Avparaffinering enligt Schuttes metod 
 

Xylen 
 

Inledningsvis avparaffinerades vävnaden enligt Schuttes metod genom tillsatts av 5 ml 
Xylen. Proverna skakades sedan med yellow line vortex (IKA Staufen, Tyskland) med 
inställning 550 rpm under en timma på dragbänk. Sedermera avlägsnades Xylenet och 
deponerades i avsett kärl, vävnadsbitarna kvarlämnades i provröret. Processen 
upprepades ånyo för Xylen. Vidare tillsattes 5 ml 99,5 % etanol (CCS HEALTHCARE 
AB Borlänge, Sverige) till respektive prov och vortexades med inställning 600 rpm i 10 
sekunder, två gånger, under 10 minuter för att sedermera låta sedimenteras. Etanolen 
avlägsnades och 5 ml 95 % etanol tillsattes och skakades åter på vortex i 10 sekunder, 
två gånger under 10 minuter och avlägsnades. Fortsättningsvis utfördes samtliga steg 
likt föregående medalkoholkoncentrationerna 70 % (CCS HEALTHCARE AB) samt 40 
% (CCS HEALTHCARE AB) etanol. 
 



 

 

 

Avslutningsvis tillsattes 5 ml avjoniserat vatten och proverna skakades med inställning 
600 rpm i 10 sekunder, två gånger under 10 minuter och sedimenterades. Vidare 
centrifugerades proverna vid 250xg i två minuter. Supernatanten pipetterades 
försiktigt av och åter tillsattes 5 ml avjoniserat vatten som vortexades med inställning 
600 rpm i 10 sekunder, två gånger under 10 minuter samt lät sedimenteras. 
Centrifugering utfördes vid 700xg i 10 minuter, sedermera avlägsnades supernatanten 
varsamt. Trypsinlösning tillreddes genom en stocklösning där 500 mg (3.4 mM) 
Trisodiumcitrate x 2H2O, 500µl (0.1%) Nonident P 40, 261 mg (1.5 mM) 
Sperminetetrachloride, 30.2 mg (0.5mM) TRIS och 500 ml destillerat vatten vägdes 
upp samt blandades. pH justerades med pH-meter (S20 SevenEasy™ pH) till 7,6 för 
lösningen. Utifrån stocklösningen tillreddes en arbetslösning (0,25 % trypsinlösning) 
där 1.25 g trypsin löstes i 500 ml stocklösning (0,5 g trypsin till 200 ml stocklösning). 
Arbetslösningen förvarades vid - 20°C efter tillredning och förvarades i kylskåp efter 
upptining dagen för analys. Till respektive prov tillsattes 1,8 ml trypsinlösning som 
därefter inkuberades i 37°C i ca 40 timmar med skak, inställning 125 rpm (bilaga 1) 
(36). 

Tissue-clear 
 

Proverna som avparaffinerades med Tissue-clear placerades inför avparaffinering i 
värmeskåp med temperaturen 58°C i 15 minuter där avsmältning av paraffin erhölls. 
Fortsättningsvis utfördes avparaffinering enligt Schuttes metod ekvivalent som för 
Xylen. 
 
Infärgning enligt Vindløvs metod 

Kvalitetskontroller 
 

Ett FACSrör märktes för chicken erythrocyte nuclei (CEN) vilken ger information om 
instrument inställningar av volt för photomultiplier tube (PMT) samt för 
instrumentets linjäritet och upplösning. Ett nytt rör märktes upp för calf thymocyte 
nuclei (CTN) som innehåller en komponent av celler i cykel vilket gör det möjligt att 
bedöma funktionen av doublet diskrimeinerings modulen (DDM) för kvalitetskontroll 
av instrument (37). Av kontrollreagensets (BDTM DNA QC Partiklar Reagent) PI-
lösning pipetterades 1 ml till vardera FACSrör. CEN-reagensen vortexades försiktigt 
och 40 µl tillsattes i röret märkt med CEN samt blandades omgående. CTN-reagenset 
vortexades kraftigt och 40 µl tillsattes i röret märkt med CTN samt blandades 
omgående. Rören inkuberades mörkt, vid rumstemperatur i 15 minuter och förvarades 
i 4–8°C tills analys inleddes. Datainsamling utfördes inom två timmar efter tillredning 
(bilaga 1).  

Provmaterial 
 

Proverna vortexades några sekunder och suspensionen aspirerades upp och ner minst 
5 gånger i en 2 ml Luer spruta (BDTM Bioscience) med hjälp av en kanyl (Microlance 3 
1,2 mm). Suspensionen filtrerades genom ett 50 µm nylonfilter (BDTM Bioscience) ner 
i ett 5 ml FACS-rör. Proverna centrifugerades vid 700xg i 10 minuter och sedermera 
avlägsnades supernatanten. Cycle test TM plus dna reagenskit (BDTM Bioscience) 
Trypsin i spermine tetrahydrochloride detergent buffert (Lösning A), RNase A och 
trypsin inhibator in spermin buffert (Lösning B) och Propidium Iodide (PI) i spermin 
buffert (Lösning C) tinades från förvaring vid - 20°C. Lösning A och B förvarades i 



 

 

 

rumstemperatur, lösning C förvarades mörkt i 4–8°C. Av lösning A tillsattes 250 µl i 
FACS-rören som blandades för hand och inkuberades mörkt i 10 minuter vid 
rumstemperatur. Vidare tillsattes 200 µl av lösning B som blandades för hand och 
inkuberades mörkt i 10 minuter vid rumstemperatur. Av lösning C (iskall) tillsattes 
200 µl till samtliga rör och blandades försiktigt med vortex. Inkubering skedde mörkt, 
vid 4–8°C i 15 minuter och datainsamlingen utfördes inom två timmar efter tillredning 
(38). 
 
Datainsamling  

QC-kvalitetskontroll av instrument 
 

QC-kvalitetskontroll analyserades för kontroll av det flödescytometeriska 
instrumentets optiska detektering av signaler för PI, samt att rätt detektering erhölls 
för differentiering av singelceller och aggregerade celler. PI-detektorspänningen 
justerades för den diploida peaken till omkring kanal 50 samt PI-gaten justerades i 
dotplot inför insamling av kontroller. Inledningsvis analyserades CEN där total 10’000 
celler samlades med 100–300 events per sekund. Kvot för singlets och doublets (PI-A) 
beräknades där celler som ej var i singelform exkluderades. PI-A bör vara inom 1,95 – 
2,05 samt CV-värde kontrollerades vara <3,0 % för singlets och doublets. CTN 
analyserades enligt samma förfarande där CV-värdet för singlets PI-A bör vara <6 % 
och doublets <5 %. 

Provmaterial 
 

Efter godkända kontroller för det flödescytometriska instrumentets prestanda samt 
optiska detektering av PI, analyserades provmaterialet. PI-detektorspänningen 
justerades för den diploida peaken till omkring kanal 50 inför insamling av proverna 
där 30’000 celler räknades med 100–300 events per sekund för samtliga prover.  
 

Tolkning av data 
 

Tolkning av insamlade data, beräkning av variationskoefficient (CV), S-fas fraktionen 
(SPF %) och DNA-index (DI), utfördes med analysprogrammet Modfit LT 3.2. (verity 
software Topsham, USA) samt Guidelines från Svenska föreningen för flödescytometri 
(SFFF). Analysresultaten tolkades i histogram där celler som befann sig i G1 
representerades av först peaken och G2 representerades av andra peaken (Figur 5). 
Resultaten för prover avparaffinerade med Xylen komparerades med prover 
avparaffinerade med Tissue-clear avseende CV och SPF %. Ett lågt CV korrelerar med 
en högre analyskvalitet. Färsk vävnad erhåller ofta ett lägre CV och bör vara runt 3 % 
eller lägre. Vid analys av paraffininbäddat material erhålls ofta ett högre CV som dock 
ej bör överstiga 5 % för majoriteten av proven. Exempelvis om CV överstiger 8 % skall 
ingen S-fas fraktion beräknas vid analysen. Ett godtagbart resultat innefattade 
likaledes att DI-värdet var ekvivalent mellan prover avparaffinerade med Xylen och 
Tissue-clear.  



 

 

 

   

Figur 5. Faser i cellcykeln som representerar de peakar i histogrammet som erhålls vid 
resultattolkning av en analys för DNA ploidi. 

 
Statistik 
 

Statistiska beräkningar utförda med IBM SPSS statistics version 22. Parvisa analyser 
och Wilcoxons rangssummetest med signifikansnivån p = 0,05 samt median, 
maximum och minimum värden beräknades. Variationskoefficient för 
inomserieanalys beräknades för jämförelse av prover från samma vävnad, analyserade 
vid samma tillfälle för analysens repeterbarhet. Mellanserieanalys användes för prover 
från samma vävnad som analyserats vid flera olika tillfällen där variationskoefficient 
beräknades för analysens precision. 
 
Etiska överväganden 
 

Provmaterialet i studien var endometrie- och lymfkörtelvävnad som ej skulle sparas 
eller brukas för vidare diagnostik, materialet var avidentifierat. Aneuploid 
endometrievävnad omfattades av biobankslagen och avidentifierades i studien. Etisk 
egengranskning har utförts enligt hälsohögskolans normer och inga etiska hinder 
föreligger för studien.  

 

Resultat 

Ingen signifikant skillnad av analyserat CV kunde observeras mellan prover 
avparaffinerade med Xylen respektive Tissue-clear (p>0,05) likaså med avseende på 
SPF % (p>0,05) vid parvisa observationer (tabell 1, tabell 2). Utvärdering av 
materialets minimum- och maximumvärde påvisade snedfördelning av CV och 
medianen beräknades.  
 

Parvis serievariation  
 

G1 
 

DNA-innehåll 

G2 

S 
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De parvist analyserade provernas median samt minimum- och maximumvärde 
presenteras i tabell 1 och 2. Totalt antal analyserade prover; (Xylen samt Tissue-clear 
med förvärmning) endometrie med diploiditet n=38, endometrie med aneuploiditet 
n=4, kontroller av lymfkörtel n=16 (bilaga 1).  

Tabell 1: Insamling av analysresultat, variationskoefficient (CV) och S-fasfraktion (SPF %) för 
kontroller avparaffinerade med Xylen respektive Tissue-clear (TC). Kontroller från parvisa 
analysomgångar 1–6 (bilaga 1). 

  TC  Xylen  

Providentitet Analysomgång CV SPF % CV SPF % 

Kontroll 3:1 1 2,28 2,21 2,15 2,16 

Kontroll 3:1 2 2,05 1,53 2,06 1,25 

Kontroll 3:1 3 2,50 1,50 4,08 4,42 

Kontroll 3:2 4 2,48 2,92 2,47 3,53 

Kontroll 3:2 5 2,38 2,90 3,20 9,40 

Kontroll 3:2 6 2,57 2,11 2,87 9,31 

      

 Median 2,38 2,21 2,47 3,53 

 Min 2,05 1,50 2,06 1,25 

 Max 2,57 2,92 4,08 9,40 

      

Tabell 2: Insamling av analysresultat, variationskoefficient (CV) och S-fasfraktion (SPF %) för 
endometrieprover (Endom) avparaffinerade med Xylen respektive Tissue-clear (TC). 
Endometrieprover från alla parvist analyserade prover vid analysomgångar 1–3 och 5–6 
(bilaga 1). Prover som skurits ut närmare endometriet betecknas med ”b” efter siffra för provets 
identitet. 
 

  TC  Xylen  
Providentitet Analysomgång CV SPF % CV SPF % 

Endom 6:2 1 1,91 11,96 1,69 9,72 

Endom 6:2 1 1,71 8,33 2,54 26,10 

Endom 6:2 1 1,64 10,83 2,68 29,46 

Endom 4:1 2 2,08 13,43 2,20 12,79 

Endom 6:1 2 1,62 4,04 1,77 6,98 

Endom 4b 3 2,86 11,42 2,64 7,91 

Endom 6b 3 1,74 5,64 2,07 5,00 

Endom 7b 5 2,15 5,29 2,24 5,62 

Endom 5b 6 2,21 6,33 2,32 5,14 

      



 

 

 

 Median 1,91 8,33 2,24 7,91 

 Min 1,62 4,04 1,69 5,00 

 Max 2,86 13,43 2,68 29,4 

 

Inom- mellanserievariation  

Inomserieanalys utfördes för endom 7b där ett snitt avparaffinerades med Xylen samt 
fyra snitt med Tissue-clear. Variationskoefficienten för CV inom serien blev 3,7 % 
(Tabell 3, bilaga 1) för prover avparaffinerade med Tissue-clear. För endom 5b 
avparaffinerades ett snitt med Xylen samt sex snitt med Tissue-clear för vilka 
analyserat CV resulterade i en variationskoefficient för serien om 2,7 % (Tabell 3, bilaga 
1) för prover avparaffinerade med Tissue-clear. Endometrie 6 analyserades vid 5 
separata tillfällen (bilaga 1) och vid beräkning av mellanserieanalys, total precision, av 
analyserat CV erhölls variationskoefficienten 6,7 %. 

Tabell 3: Beräknad variationskoefficient av analyserade CV värden för endometrievävnad 
(Endom 7b samt Endom 5b) avparaffinerad med Tissue-clear (TC). Endom 7b analyserad vid 
fyra tillfällen samt endom 5b analyserad vid 6 tillfällen för inomserieanalys. Prover som skurits 
ut närmare endometriet betecknas med ”b” efter siffra för provets identitet. 

  TC 

Providentitet Analysomgång CV 

Endom 7b 5 2,15 

Endom 7b 5 2,08 

Endom 7b 5 2,25 

Endom 7b 5 2,27 

variationskoefficient 5 3,7 % 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
Aneuploid vävnad 

Avvikande resultat erhölls vid analys med programmet Modfit LT där det tolkades en 
differens mellan endometrie 8 avparaffinerad med Xylen respektive Tissue-clear. 

Endom 5b 6 2,21 

Endom 5b 6 2,39 

Endom 5b 6 2,29 

Endom 5b 6 2,30 

Endom 5b 6 2,29 

Endom 5b 6 2,22 

variationskoefficient 6 2,7 % 



 

 

 

Likaledes föreföll en differens för endometrie 9 som avparaffinerats med Xylen 
respektive Tissue-clear (tabell 4).  

Tabell 4: Insamling av analysresultat, CV, SPF % och grad av procentuell aneuploiditet 
(aneuploidi %) för aneuploid vävnad, endometrie 8 och 9 (endom 8, endom 9) avparaffinerad 
med Xylen respektive Tissue-clear (TC) samt kontroll 3 (Lgl 3:1) med respektive 
avparaffineringsmedel. 

 TC  
 Xylen  

   

Providentitet CV SPF % 
 

Aneuploidi CV SPF % 
 

Aneuploidi 
  

Kontroll 3:1 2,12 0,99 
 
0 2,04 0,99 

 
0 

  

Endom 8 5,22 8,35 
 

0,79 3,64 2,79 
 

0,54 
  

Endom 9 5,94 4,28 
 

0,14 2,04 5,27 
 

0,59 
  

   

 

  

   

 

Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka om Tissue-clear kan ersätta Xylen vid 
avparaffinering av vävnadsmaterial inför flödescytometrisk analys av DNA ploiditet. 
Resultatet i studien visade likartade värden för CV samt SPF % för prover analyserade 
med Xylen respektive Tissue-clear med förvärmning.  
 
 

Resultatdiskussion 
 
I studien användes lymfkörtel som kontrollvävnad då det tillika används som kontroll 
i rutinen på länssjukhuset Ryhov i Jönköping vid  flödescytometrisk analys av DNA 
ploidi. Nytt kontrollmaterial inför studien utvärderades då laboratoriets kontroller 
fanns i små kvantiteter. Inledningsvis analyserades och jämfördes kontrollerna till 
studien med kontroller från rutinen för att sedermera avgöra om de föreföll adekvata 
för användning som kontrollmaterial. Kontrollvävnaden i studien härstammade från 
tre skilda patienters lymfkörtlar (Lgl 1,2 och 3) där två av lymfkörtlarna vid analys 
erhöll godkända värden för CV (<5 %) samt debris vilket kvalificerade lymfkörtlarna 
som lämpliga kontroller. En av lymfkörtlarna (Lgl 3) selekterades som kontroll till 
studien då lägst debris erhölls samt ett CV inom godkänt intervall vid analys. 
 
Analys av tre snitt från rutinens kontrollymfvävnad användes för att inledningsvis 
avgöra om rutinmetoden för avparaffinering med Schuttes metod fordrade modifiering 
vid utförande med Tissue-clear. Tissue-clear användes för ett snitt enligt ekvivalent 
utförande som för Xylen, samt ett snitt med förvärmning av paraffinsnitt och 
efterföljande avparaffinering med Tissue-clear. Enligt erhållna värden förelåg ingen 
stor differens mellan analysresultaten, men Tissue-clear med förvärmning av snitt 
erhöll ett lägre CV samt SPF % som var mest likartat med motsvarande värden för 
Xylen. Därav tillämpades Tissue-clear med förvärmning för avparaffinering 



 

 

 

fortsättningsvis i studien. Förvärmning för ett optimalt resultat med Tissue-clear 
utfördes vid 58°C i 15 minuter vilket sedermera adderar tid till en redan tidskrävande 
metod för preparering av proverna. Tidstillägget är företrädelsevis litet och acceptabelt 
då laboratoriepersonalen erhåller en bättre arbetsmiljö. Det medför att hantering av 
Xylen kan utebli, vilket också avlägsnar riskerna med kemikaliens toxiska effekter och 
starka doft. 
 
Optimeringsansatser för minskad debris vid analys utfördes då det i studien inledning 
förelåg en hög debris vid analys av flera prover oberoende av avparaffinering utförd 
med Xylen eller Tissue-clear. En stor mängd paraffin runt vävnaden erhölls när det 
paraffininbäddade materialet snittades vilket möjligen kan medföra en risk för förhöjt 
debrisvärde. Därav avlägsnades överflödigt paraffin runt vävnaden vid snittning inför 
förvärmning och avparaffinering. Snittens tjocklek om 50 µm är likaså ett sätt att 
minska debrisnivån, där så få cellkärnor som möjligt blir skadade vid snittningen (12) 
vilket medför en procentuell minskning av ofullständigt, partiellt DNA från 
sönderskurna celler vid snittning (39). Därtill utfördes en optimeringsansatts för 
minskad debris där materialet från endometrie skars ut närmre endometriet med så 
lite omkringliggande vävnad som möjligt. Vid analys av proverna föreföll en skillnad i 
debris för de olika proverna där de snitt där vävnaden skurits ut nära endometriet 
påvisade reducerad debrisnivå samt mer distinkta histogram vid Modfit LT 
resultattolkning.  
 
Ett högt CV kan innebära en större kvantitet av aggregerade celler. Prover i studien 
återgav övervägande CV omkring 2 % oberoende av avparaffineringsmedel. En 
företrädelsevis liten differens förelåg mellan prover avparaffinerade med Xylen 
respektive Tissue-clear, dock fanns det resultat som avvek. Enligt tabell 1, kontroll 3:1 
analysomgång 3 erhölls ett värde för CV om 4,08 vid avparaffinering med Xylen 
respektive 2,50 med TC samt att det också förelåg skillnader för SPF %. Trots 
differensen är analysresultaten inom godkända intervaller för CV för båda 
avparaffineringsmedlen. Analysdifferensen kan påverkas av handhavandefaktorer i 
upparbetningsprocessen enligt Schuttes metod som tidigare nämnts. Resultatet visar 
dock att Tissue-clear ger en högre analyskvalitet med ett lägre CV och kan eventuellt 
efter vidare utvärdering ersätta Xylen för en flödescytometrisk analys av DNA ploidi. 
Enligt en tidigare studie kan Tissue-clear ersätta Xylen med likvärdigt resultat för 
avparaffinering. Studien omfattade avparaffinering av histopatologiska snitt med en 
tjocklek upp till 25 µm (10). Likväl har det histopatologiska laboratoriet på 
länssjukhuset Ryhov i Jönköping övergått till Tissue-clear för avparaffinering av 
vävnad, vilket ytterligare stärker resultaten i studien.   
 
Analys utfördes på vävnad med fastställd aneuploiditet från tidigare analys med Xylen. 
Nytt material snittades och analyserades i studien enbart för Tissue-clear. Vid analysen 
förelåg varierande tolkning för Xylen respektive Tissue-clear. De peakar som 
observerades i histogrammen för de båda avparaffineringsmedlen var dock likartade 
men ändå tolkades proverna olika. En faktor som eventuellt kan ha påverkat utfallet 
för analysen är att proverna som avparaffinerats med Xylen analyserats vid en annan 
tidpunkt (ej i studien). Den flödescytometriska analysen är den sista analysen som 
utförs på det paraffininbäddade materialet i rutinen, vilket kan ha medfört att 
vävnaden som kvarstod i paraffinklossen ej längre innehöll några aneuploida celler. 
Avsaknad av aneuplodia celler är således tänkbar då analysen med Tissue-clear fick en 



 

 

 

annan analystolkning jämfört med Xylen där peakarna i histogrammet ändå var 
likartade. 
 
Statistiska beräkningarna återgav en variationskoefficient om 3,7 % för 
inomserieanalys av endom 7b analyserade vid samma analysomgång, avparaffinerade 
med Tissue-clear samt motsvarande 2,7 % för endom 5b (tabell 3). Beräkningarna visar 
på god repeterbarhet för Tissue-clear där värdena inom en serie för samma prov blir i 
det närmsta ekvivalenta. Endom 6 analyserades vid fem olika anlaysomgångar (bilaga 
1) och vid beräkning av mellanserieanalys erhölls en variationskoefficient om 6,7 % 
vilket ger en total precision för avparaffineringsmetoden med Tissue-clear för samma 
prov analyserat vid olika tillfällen. Precisionen är förhållandevis god då metoden för 
upparbetning av prover innefattar mycket manuellt handhavande. Vid den inledande 
avparaffineringen tillsätts Xylen/Tissue-clear och vidare följer rehydrering i flera steg 
med etanol i avtagande koncentrationer och slutligen avjoniserat vatten. Mellan stegen 
pipetteras senast tillsatt vätskan av, vilket medför variation i hur mycket vätska som 
finns kvar i provet (koncentrations variation). Flera fel kan därav uppstå till följd av 
analysens manuella upparbetning av proverna.  
 

Metoddiskussion 
 
Analysmetoden DNA ploidi kräver att cellsuspensionen som prepareras utifrån det 
paraffininbäddade materialet har en liten mängd debris och aggregat (18). Metodens 
begränsning finns därav i att de enskilda cellerna ej ska vara aggregerade samt lösta i 
en singelcellsuspension. 
 
Prepareringen av det paraffininbäddade materialet till singelcellsuspension är 
tidskrävande och innebär hantering och exponering av cancerogena och miljöfarliga 
kemikalier som Xylen (9, 25). Flödescytometri är dock en snabb, flexibel och känslig 
metod (16). Vid låg koncentration av cellkärnor kan hastigheten för prover när de 
passerar genom flödescytometern för analys ökas, vilket kan innebära ett förhöjt CV. 
Ett högre CV värde för paraffininbäddat material beror företrädelsevis av preanalytiska 
faktorer som kan påverkas av hantering vid det histopatologiska laboratoriet men kan 
också påverkas vid preparering enligt Schuttes metod (12). Metoden innefattar 
manuell pipettering av respektive prov vilket medför att en varierande mängd vätska 
(Xylen, Tissue-clear, etanol) kvarstår i röret efter pipettering och kan påverka CV. Är 
koncentrationen av cellkärnor däremot hög kan det medföra otillräcklig infärgning av 
DNA stökiometriskt (12). Xylen ingår i den metod för DNA ploidi som används i 
rutinen på länssjukhuset Ryhov i Jönköping, dock använder sjukhusets 
histopatologiska laboratorium Tissue-clear för sin rutinverksamhet. För att erhålla 
ekvivalenta resultat vid avparaffinering med Tissue-clear utfördes analysen enligt 
laboratoriets rutinmetod precist. Avsteg från rutinmetoden förelåg endast när Xylen 
ersattes med Tissue-clear samt att de prover som avparaffinerades med Tissue-clear 
även förvärmdes. En checklista användes för att säkerställa att samtliga moment 
utfördes vid upparbetning av prover med Schuttes metod och för minskad risk för 
avsteg från metoden. 
 
Eventuellt kan metoden vara tillämpbar vid diagnostik och prognos av andra 
cancerformer. År 1979 fastslog Atkin och Kay att DNA ploidi inte var tillräckligt för att 
avgöra huruvida malignitet föreligger samt att analysen inte har ett prognostiskt värde 



 

 

 

(23). Tidigare studier har dock påvisat att ploidi och S-fas korrelerar med 
lymfovaskulär invasion (LVSI), vilket är av betydelse för de kliniska resultaten hos 
patienter med endometriecancer (11). Utveckling av metoden där inte enbart ploidi 
(DNA mängd) mäts utan att ploidin också ställs i relation till S-fas fraktion har medfört 
att metoden fått ett ökat diagnostiskt värde vid diagnos, samt val av 
behandlingsinriktning för patienter med enometriecancer. Metoden för DNA ploidi 
och de flödescytometriska instrumenten har utvecklats och metoden ses idag som en 
viktig del i diagnostiken av endometriecancer i Sverige (23). En stor studie har utförts 
i USA som publicerades 2012 där ett tydligt samband erhölls av olika diploiditeter och 
regression av cancern (15). Diagnostisering av cancer i ett tidigt stadie är även 
betydelsefullt för en framgångsrik behandling. Som en del i cancerdiagnostiken kan 
flödescytometrisk analys av DNA ploidi användas för en snabb och effektiv analys, 
vilket kan vara en fördel vid vården av cancerpatienter. 
 
Vid en flödescytometrisk analys av DNA ploidi kan färsk och paraffininbäddat 
vävnadsmaterial användas (7), vilket sedermera medför en ökad tillgänglighet för 
cancerpatienter i olika stadier och instanser i vården. Exempelvis kan analys utföras 
på abrasio från mindre invasiva ingrepp där paraffininbäddning inte är nödvändig (5, 
6), vilket medför snabbare diagnostik. Möjligheten att studera arkiverade samt 
paraffininbäddade tumörer har gett metoden en större betydelse som instrument för 
prognos (7). Vidare har det påvisats att bedömning av gynekologisk cancer bör 
innefatta information från operation, radiologisk utredning samt histopatologisk 
bedömning och likaledes endometrieprovtagning för stadieindelning och bedömning 
av ytterligare terapi. En studie gjord i USA 2014 visade att när gynekologisk cancer 
bedömts med multidisciplinär information ändrades utfallet efter den histopatologiska 
bedömningen i 59 % av fallen, varav 20 % föranledde en annan klinisk handläggning, 
och i 10 % ändrades den radiologiska bedömningen (40). Onormal ploiditet eller ökad 
proliferationsaktivitet ger en sämre diagnos för att bli helt cancerfri eller för att 
överleva de vanligaste maligniteterna hos vuxna (7). 
 
Det ersättningsmedel för avparaffinering som använts i studien är Tissue-clear. 
Säkerhetsbladet för Tissue-clear redogör inte för samtliga substanser som ingår i 
mediet. Tissue-clear innehåller bland annat kolväten likt Xylen vilket gör det svårt att 
avgöra kemikaliens skadliga effekt jämfört med Xylen. Enligt tillverkaren Sakura 
finetek, är inte Tissue-clear hälsoskadlig men likväl rekommenderas skyddsutrustning 
vid hantering för reducerad exponering (31). Enligt de uppgifter som angetts i 
säkerhetsdatabladen för Xylen respektive Tissue-clear, är Tissue-clear ett bättre val ur 
arbetsmiljö och hälsosynpunkt enligt de piktogram samt faroangivelser som anges. 
Tissue-clear uppges dock eventuellt ge långtidseffekter i vattenmiljö vilket ej uppges 
för xylen, men som tidigare nämnts eventuellt kan ifrågasättas (31, 41). Xylen uppges 
däremot eventuellt orsaka bestående skada på nervsystemet, inklusive hjärnan vid 
inandning eller förtäring samt organskador vid lång eller upprepad exponering till 
exempel hörselorgan vid bullrig miljö (41). Metoden är väl utprovad för Xylen vid 
avparaffinering av vävnad (8) och ekvivalenta resultat var adekvat för ett ersättande 
avparaffineringsmedel. En ersättning av Xylen ses därav vara av stor vikt ur 
arbetsmiljö-, hälso- och miljösynpunkt.  
 

Exponeringsrisken av Xylen är mest överhängande för den som hanterar kemikalien 
regelbundet. Xylen är som tidigare nämnts en kemikalie som har toxiska effekter och 



 

 

 

kan ge upphov till symptom som huvudvärk, yrsel och illamående (26). Personal på 
och omkring det flödescytometriska laboratoriet på länssjukhuset Ryhov i Jönköping 
har upplevt besvär och obehag till följd av Xylenets starka lukt, något som kan 
frånkommas vid övergång till avparaffinering med Tissue-clear. I arbetsmiljön på 
laboratoriet kan stundtals höga ljudnivåer uppnås till följd av analysinstrument, 
centrifuger och annan utrustning. Enligt arbetsmiljöverket kan Xylen förstärka den 
hörselskadande effekten som kan erhållas vid buller och höga ljudnivåer (29). Därav 
ses ytterligare anledning att fasa ut kemikalien och ger studien en utökad relevans. 
Studiens syfte går likväl i riktning med region Jönköpings läns arbete för en god 
folkhälsa och hållbar utveckling där målet är att fasa ut kemikalier likt Xylen för att 
minska miljöbelastningen (35). Studien interpreterar att Xylens kan ersättas av Tissue-
clear vilket medför att laboratoriepersonalen inte behöver utsättas för riskerna till följd 
av Xylenets toxiska egenskaper. Metoden för avparaffinering av vävnad inför en 
flödescytometrisk analys av DNA ploidi blir därav mindre hälsovådlig. 

 

  



 

 

 

Slutsatser 

Resultatet i studien tyder på att Xylen kan ersättas av Tissue-clear för ett ekvivalent 
analysresultat vid flödescytometrisk analys av DNA ploidi. En hög korrelation och 
ingen signifikant skillnad för CV påvisades mellan avparaffieringsmedlen Xylen och 
Tissue-clear vid analys av diploid vävnad, dock erhölls divergerande resultat för 
aneuploid vävnad. Begränsad tillgång av provmaterial för aneuploid vävnad medförde 
att ingen säker slutsats kunde fastställas, metoden bör utvärderas för Tissue-clear på 
ett mer omfattande provmaterial. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Insamlade data från analys av kontroller och provmaterial 
  
Totala antalet analyserade prover (Xylen samt Tissue-clear) endometrie med 
diploiditet n=38, endometrie med aneuploiditet n=4, lymfkörtel för kontroller n=16.  

Tabell 4: Insamade analysresultat för samtliga diploida endometrieprover avparaffinerade 
med Xylen respektive Tissue-clear samt kontroll (Lgl 3) vid varje analysomgång. 

Providentitet (n=52) Avparaffineringsmedel CV S-fas fraktion % 

Analysomgång 1 
    

Kontroll 3:1 
 

Xylen 2.15 2.16 
 

Kontroll 3:1 
 

TC 2.28 2.21 
 

Endometrie 6:2 Xylen 1.69 9.72 
 

Endometrie 6:2 Xylen 2.54 26.10 
 

Endometrie 6:2 Xylen 2.68 29.46 
 

Endometrie 6:2 TC 1.91 11.96 
 

Endometrie 6:2 TC 1.71 8.33 
 

Endometrie 6:2 TC 1.64 10.83 
 

Analysomgång 2 
    

Kontroll 3:1 
 

Xylen 2.06 1.25 
 

Kontroll 3:1 
 

TC 2.05 1.53 
 

Endometrie 4:1 Xylen 2.20 12.79 
 

Endometrie 4:1 TC 2.08 13.43 
 

Endometrie 6:1 Xylen 1.77 6.98 
 

Endometrie 6:1 TC 1.62 4.04 
 

Analysomgång 3 
    

Kontroll 3:1 
 

Xylen 4.08 4.42 
 

Kontroll 3:1 
 

TC 2.50 1.50 
 

Endometrie 4b Xylen 2.64 7.91 
 

Endometrie 4b TC 2.86 11.42 
 

Endometrie 6b Xylen 2.07 5.00 
 

Endometrie 6b TC 1.74 5.64 
 

Endometrie 5:1 Xylen 2.41 10.17 
 

Endometrie 7:1 Xylen 2.12 10.18 
 

Analysomgång 4 
    

Kontroll 3:2 
 

Xylen 2.47 3.53 
 

Kontroll 3:2 
 

TC 2.48 2.92 
 

Endometrie 4b TC  2.36 6.01 
 

Endometrie 4b TC 2.40 8.47 
 

Endometrie 6b TC 1.69 5.98 
 

Endometrie 6b TC 1.90 6.57 
 

Analysomgång 5 
    

Kontroll 3:2 
 

Xylen 3.2 9.4 
 



 

 

 

Kontroll 3:2 
 

TC 2.38 2.90 
 

Endometrie 7b Xylen 2.24 5.62 
 

Endometrie 7b TC 2.15 5.29 
 

Endometrie 7b TC 2.08 6.30 
 

Endometrie 7b TC 2.25 6.81 
 

Endometrie 7b TC 2.27 4.50 
 

Analysomgång 6 
    

Kontroll 3:2 
 

Xylen 2.87 9.31 
 

Kontroll 3:2 
 

TC 2.57 2.11 
 

Endometrie 5b Xylen 2.32 5.14 
 

Endometrie 5b TC 2.21 6.33 
 

Endometrie 5b TC 2.39 6.00 
 

Endometrie 5b TC 2.29 5.51 
 

Endometrie 5b TC 2.30 5.89 
 

Endometrie 5b TC 2.29 5.70 
 

Endometrie 5b TC 2.22 5.63 
 

 

 

 
 
 


