
 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utvärdering av frysta 

färdigsnittade kontroller för 

immunofärgning 

HUVUDOMRÅDE: Biomedicinsk laboratorievetenskap, Klinisk patologi  

FÖRFATTARE: Shilan Yonan, Sarah Shikro  

METODHANDLEDARE: Hanna Andersson, Legitimerad Biomedicinsk analytiker 

VETENSKAPLIG HANDLEDARE: Levar Shamoun, Legitimerad Biomedicinsk analytiker 

EXAMINATOR: Jan Strindhall, Lektor 

JÖNKÖPING 2016 maj  

I jämförelse med nytagna snittade kontroller 



 

 

Sammanfattning 

På laboratoriet för Klinisk Patologi i Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, snittas 

paraffinbäddade vävnader som kontroller i en liten mängd med jämna mellanrum för att täcka 

behovet vid analys av immunohistokemiska färgningar. Vid vissa perioder är behovet av 

kontroller stort. Detta gör att arbetet kräver mer tid för att hinna snitta alla kontroller som 

behövs. För att möjliggöra ett smidigt flöde och tidsbesparing skulle ett nytt sätt testas genom 

att förvara vävnadssnitten för kontrollerna i frysen. Därför syftet med denna studie var att 

kontrollera om antigenens kvalitet och stabilitet skulle påverkas efter infrysning av 

kontrollvävnadssnitten i -18 °C under olika tidsperioder (36, 22, 9 och 2 veckor). Detta 

gjordes genom att utvärdera frysta vävnadssnitt för immunohistokemisk färgning i jämförelse 

med nytagna vävnadssnitt. Vävnadssnitt som används blev frysta vid fyra olika tidsperioder. 

Totalt 47 frysta vävnadssnitt färgades med 16 olika antikroppar. Samtliga 47 vävnadssnitten 

som inkuberades med respektive antikropp för immunohistokemisk färgning godkändes.  

Resultat från denna studie konstaterade att frysta vävnadssnitt kunde bevara 

stabilitet hos antigen under lång tid. Färgintensitet presenterades som svag hos cirka 40 % 

av vävnadssnitten som förvarades frysta under ungefär 22 veckor. Denna studie 

kom även fram till att det fanns ett samband mellan den tiden som vävnadssnitten förvarades i 

frysen och antigen stabilitet i vävnadssnitten som behövdes för en fullständig 

immunofärgning. 

 

Nyckelord: immunohistokemi, frysta vävnadssnitt, antikropp, färgintensitet, indirekt metod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Summary 

 

Evaluation of frozen ready tissue sections controls for 

immunostaining and compared it with newly prepaired tissue 

sections controls 

At the Laboratory of Clinical Pathology in Ryhov Hospital in Jönköping, perparation of tissue 

sections controls in small amount at regular periods to fullfil requirements during processing 

of immunohistochemistry staining. At certain period, the requirement amount of controls are 

great. For a smooth flow and time savings would be a new approach tested frozen ready tissue 

sections controls. 

The aim of this study was to show if antigen quality and stability can be affected after tissu 

sections frozen under -18 °C during differents periodes of time (36, 22, 9 and 2 weeks). This 

is done by evaluation of frozen ready tissue sections controls for immunostaining and 

compared it with newly prepaired controls. Tissue sections were frozen during four different 

time intervals. Totaly 47 frozen tissue sections was used and coloured with 16 different 

antibodies.  

The final results of this study showed that the frozen ready tissue sections can be saved stable 

with the antigen during a long time. The colour intensity were faintly in approximately 40 % 

of tissue sections some were saved frozen during 22 weeks. This study concluded that there is 

a relationship between the time tissue section was kept in frozen and antigen stabilty in tissue 

section which is needed for complet immunostaining.  

 

Keywords: immunohistochemistry, frozen tissue sections, antibody, color intensity, indirect 

method. 
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Inledning 

Immunohistokemiska färgningar används för diagnostisering av framför allt olika typer av 

tumörer när exakt diagnos inte kan ges vid histopatologin. Vid snittning av provmaterial för 

immuofärgningar används alltid en positiv kontroll. Syftet med kontrollen är att styrka en 

fungerad immunohistokemisk färgning för en viss antikropp. Kontrollen placeras på varje glas 

bredvid provmaterialet. Resultat går inte att bedömas utan en positiv kontroll.  

På laboratoriet för Klinisk patologi i Länssjukhuset Ryhov i Jönköping snittas kontrollerna i 

en liten mängd med jämna mellanrum för att täcka behovet vid analys av 

immunohistokemiska färgningar. 

Behovet av kontrollerna är stort under vissa perioder, således kräver arbetet mer tid för att 

hinna snitta alla kontroller som behövs. Därför skulle ett nytt sätt att hantera kontrollerna 

testas genom att förvara snittade kontroller i frysen för att kunna möjliggöra ett smidigt flöde 

och bespara tid. Denna metod kräver en utvärdering på att infärgningen på de frysta 

kontrollerna bevarar sin kvalitet. 

 

Bakgrund 

Immunhistokemisk teknik 

Immunhistokemi (IHC) är en biologisk teknik som har ett brett användningsområde (1). 

Principen för IHC-tekniken fanns sedan 1930-talet, och den första IHC studie rapporterades 

1941.  

Fluorescein isotiocyanat (FITC) märkta antikroppar användes av Coons och hans medarbetare 

för att lokalisera pneumokockantigener i infekterade vävnader. Med förbättring och 

utveckling av proteinkonjugering som påbörjades sedan dess, introducerades enzymmarkörer 

som peroxidas och alkaliskt fosfatas. Detta var en av anledningar som gjorde 

immunohistokemi tekniken ett viktigt verktyg för rutindiagnostik och inom 

forskningslaboratorier (1,2).  

 

Tekniken används för att identifiera antigener i vävnadsprover för att kunna ge exakt diagnos 

inom patologilaboratorium (1) för att kunna fastställa tumörursprung, prognos och behandling 

(3, 4).  
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Immunohistokemiska metoder utförs på formalinfixerade paraffininbäddade (FFPE) 

vävnadssnitt. Formalinfixering medför en maskerad antigen epitop, vilket kräver en 

förbehandling av antigen enzymatisk spjälkning eller värme för att avmaskera antigenet. Flera 

studier har visat att immunfärgnings intensitet påverkas vid längre lagringstid och att 

förändringen på epitopen kan påbörjas redan efter två veckor vid förvaring i rumstemperatur. 

Förändringen i åldersrelaterad antigen kan bero exempelvis på torkning av snitten, 

fotooxidation samt hydrolys som uppstår på grund av otillräcklig vävnadsbehandling eller 

miljöluftfuktighet (5). 

De flesta färglösningar är vattenbaserade, därför måste paraffinet tas bort från vävnadssnittet 

(avparaffinering) och vatten tillföras till vävnadssnittet (rehydrering) för att kunna färga in 

snittet (6).  

 

Direkt och indirekt metod 

I den enzymatiska metoden för immunohistokemi används ett och två stegs metoder så 

kallade direkt- och indirekt- metoden, eller av tre stegs metoder såsom peroxidase anti-

peroxids metod (PAP-metod), Avidin-Biotin Complex (ABC-metod) och Labeled 

StreptAvidin Biotin (LSAB-metod). Den direkta metoden är en stegs färgningsmetod som har 

egenskaperna att vara kort, snabb och har lägre sensivitet eftersom den använder sig av endast 

en primär antikropp som binds direkt till antigenet hos den vävnad som undersöks. Metoden 

har en liten signalförstärkning och används sällan idag sedan den indirekta metoden infördes. 

Vid indirekt metod används en omärkt primär antikropp (första steget) som binder sig till 

vävnadsantigen, och en märkt sekundär antikropp (andra steget) som binder sig till den 

primära antikroppen. Signalförstärkningen genom användning av flera sekundära antikroppar 

som binder sig till olika antigena ställen på den primära antikroppen medför högre känslighet 

hos metoden. Den sekundära antikroppen som märks med ett fluorescerande färgämne till 

exempel FITC, kallas indirekt immunofluorescens metod. Den sekundära antikroppen kan 

även märkas med ett enzym såsom peroxidas, alkaliskt fosfatas eller glukosoxidas, och i detta 

fall kallas metoden för indirekt immunoenzyme metod (7). 
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Polymer kedja två steg indirekt metod  

Denna teknik använder sig av en okonjugerad primär antikropp, som följs med en sekundär 

antikropp som är konjugerad till ett enzym (pepparrotsperoxidas) märkt polymer (dextran) 

kedjan. Peroxidasen gör komplexet synligt. För visualisering används substratet väteperoxid 

och DAB. Denna dextran komplexet består av en ryggrad kedja som har upp till 70 

enzymmolekyler och 10 antikroppsmolekyler bundna till sig. Metoden är biotin fri och därför 

reagerar den inte med endogent biotin. Det finns ett brett utbud av kommersiellt tillgängliga 

polymer kit inklusive Ultra från Ventana. (7). 

Till skillnaden ifrån Ultra View Universal DAB Detection Kit, använder sig MACH 4 

Universal HRP-Polymer Detection System av ett probe som underlättar bindningen mellan 

den primära- och sekundära- antikroppar. Den använder även en bakgrund Punisher som 

används för att minska ospecifik bakgrundsfärgning (8).  

 

Peroxidas anti-peroxidas metod (PAP-metod) 

Denna metod är en vidareutveckling av den indirekta tekniken och omfattar ett tredje steg för 

att bilda en mycket stabil peroxidas -anti- peroxidas -komplex. Metoden har visat sig vara 

känsligare än den indirekta metoden. PAP komplexet består av horseradish peroxidase som är 

bunden till en anti-peroxidas antikropp. Den primära antikroppen och PAP-komplexet binds 

till varandra genom den sekundära antikroppen (9).  

 

Avidin-Biotin Complex (ABC-metod)  

Metoden består av följande tre steg; omärkt primär antikropp, biotinylerad sekundär antikropp 

och ett komplex av avidin -biotin- peroxidas. För att synliggöra slutprodukten aktiveras 

peroxidaset av diaminobenzidinetrahydrochloride (DAB) (10, 4). 

 

Labelled streptavidin biotin (LSAB-metod) 

LSAB-tekniken liknar standard ABC-metoden och består av efterföljande steg; en omärkt 

primär antikropp, en biotinylerad sekundär antikropp och ett Enzyme-Streptavidin-konjugat 

(HRP-Streptavidin eller AP-Streptavidin) istället för den komplex av avidin-biotin-peroxidas 



4 

 

som används i ABC-metoden.  

Substrat, väteperoxid och kromogen, 3,3’ diaminobenzidinetrahydrochloride (DAB) används 

för att bilda ett komplex som möjliggör synlighet under mikroskopet, detta sker genom att 

väteperoxid katalyseras till vatten och syre av enzymet peroxidas. Syret oxiderar DAB som 

gör att den komplex färgen visualiseras i mikroskopet (4, 11). 

 

Antikroppsspädning, inkubationstid och temperatur är faktorer som påverkar effekten på det 

immunohistokemiska färgnings kvalitet. Målet är att uppnå en optimal specifik färgning 

samtidigt som det fås en minsta färgning på bakgrunden. För att säkerställa kvaliteten och 

hindra de faktorer som påverkar hela immunohistokemiska processen används kontroller 

inom diagnostiskt laboratorium (4). 

 

Positiva kontroller  

Den används för att bekräfta en korrekt färgningsteknik och ett mått på att målet av 

infärgningsmetod har uppnåtts på rätt sätt. Den kontrollerar även att alla reagenser som 

använts är korrekta beträffande inkubationstid och temperatur. Vävnader som används för en 

positiv kontroll ska innehålla det specifika antigenet som skall testas i själva patientprovet. 

Positiva kontroller används även för att testa effekten av bindningen mellan primärantikropp 

och den specifika epitopen på antigenet (4, 12).  

Vävnadskontroller behandlas på samma sätt som patientprover. Kontrollerna bör fastställas, 

bearbetas och inbäddas så snart som möjligt för att bevara vävnads antigener.  

Vid färgningen med immunohistokemiska metoder kan en vävnad fungera som en positiv 

kontroll och en annan vävnad kan fungera som en negativ kontroll. Om positiva 

vävnadskontroller inte fungerar som förväntat, behandlas resultaten på patientproverna som 

ogiltigt på grund av att det inte går att lita på det som har färgats in. Därför bör 

vävnadskontroller som snittas och förvaras under långa perioder testas för att bestämma om 

antigenerna är stabila under dessa lagringsbetingelser (4).  

 

Negativa kontroller 

I den negativa kontrollen används en vävnads typ där proteinet av intresse inte finns i 

vävnadssnittet. Denna färg kontrollen säkerställer att den sekundära antikroppen inte binder 

ospecifikt till vissa antigen epitoper (13). 
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Positiv färgning av negativa kontroller kan tyda på en brist på specificitet av antikroppen eller 

icke-specifik bakgrundsfärgning. Om positiv färgning ses i den negativa vävnadskontrollen, 

behandlas resultaten på patientproverna som ogiltigt på grund av strävandet efter patientsäker 

analys (4). 

 

Antikroppar  

Antikroppar är en grupp av proteiner och som kallas för immunglobuliner (Ig). 

Immunglobuliner delas in i fem olika huvudklasser: immunglobulin G (IgG), IgA, IgM, IgD 

och IgE. Immunglobuliner består av två helt lika tunga kedjor (H) som bestämmer klass och 

underklass av molekylen och två samma lätta kedjor (L). Antikroppsaffinitet bestämmer hur 

kraftigt antikroppen binder sig till antigenet.  Immunohistokemiska färgningar utförs genom 

användning av olika typer av anti-humana antikroppar. Två olika typer av antikroppar kan 

användas, monoklonala och polyklonala antikroppar. Monoklonala antikroppar är riktat mot 

en enda epitop, medan polyklonala antikroppar består av en heterogen blandning av 

antikroppar som är riktad mot olika epitoper på samma antigen (4).  

 

Olika typer av antikroppar 

Prostata intraepitelial neoplasi (PIN) Cocktail  

Diagnosen av prostata adenocarcinom utförs med IHC-färgningar. Detta görs genom 

användning av en blandning av tre olika antikroppar P63, p504S och en hög molekylvikt 

cytokeratin. P504S visar en färgningsreaktion på cytoplasman och P63 färgar kärnan. Hög 

molekylvikt cytokeratin för att markera prostatabasalceller (14).  

P63 är en basalcellsassocierade markör för prostatakörtlar. Den används för att utesluta 

godartade mimickers från prostata adenokarcinom (15). 

 

Cluster of differentiation 3 (CD3)  

Polyklonal kanin anti-humant CD3 antikropp. Den används för identifiering av T-celler och 

deras neoplasmer såsom T-cellslymfom. Antikroppen färgar både membran och cytoplasman. 

Tonsillvävnad används som kontroll, där alla T-celler bör visa en övervägande membran färg 

och svagare färgreaktion på cytoplasman. (16). 
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Desmin 

Desmin är ett intermediärt filamentprotein av ~53-kD molekylvikt och är en viktig 

komponent i cytoskelettet av skelettmuskel (17). 

Monoclonal Mouse Anti -Human Desmin Antikropp används för identifiering av glatta och 

tvärstrimmiga muskelceller och reaktiva mesotelceller, tumörer i muskel ursprung som 

leiomyom och rabdomyosarkom.  

Den visar en färgningsreaktion på cytoplasman i appendix alternativ colon, där de glatta 

muskelceller i muscularis mucosa och muscularis propria samt längs kryptor i lamina propria 

bör visa en måttlig till stark färgreaktion på cytoplasman. I lamina propria, bör de flesta av de 

glatta muskelcellerna i de små blodkärlen visar en svag till måttlig färgningsreaktion (16).  

 

Ki-67 Antigen, clone MIB1 

Ki-67-antigen är en immunohistokemiskt detekterbar markör som känner igen en nukleär 

epitop (18). Monoclonal Mouse Anti - Human, Ki-67 Antigen, clone MIB1, används för 

identifiering av prolifererande celler i normala och neoplastiska vävnader såsom Burkitt 

lymfom/leukemi, kolon adenokarcinom, mjukdelssarkom, prostata adenokarcinom och 

bröstcancer. Den visar en färgningsreaktion på kärnan i de sekundära folliklarna på tonsillen, 

där bör nästan alla germinala center B-celler visa en måttlig till stark kärnfärgningsreaktion på 

tonsillsnitt. De parabasala skivepitelcellerna bör visa en svag till måttlig 

kärnfärgningsreaktion (16). 

 

S100  

S-100 protein förekommer i höga koncentrationer i astroglia och Schwann celler i det centrala 

nervsystemet (19) och finns även i langerhans cell histiocytosis och chondroblastoma. 

Färgreaktionen av antikroppen visas på både kärnorna och cytoplasman.  

Vid applicering av polykolonal kanin Anti- S100 på ett vävnadssnitt från appendix alternativ 

colon visat de satellitceller och Schwann celler i de perifera nerverna en måttlig till stark 

cytoplasmatisk- och kärnfärgningsreaktion. Adipocyter visar en svag till måttlig färgreaktion 

och makrofager blir positiva. Däremot saknar epitelceller och glatta muskelcellerna en 

färgreaktion (16). 
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Synaptophysin (SF) 

Synaptophysin är en integrerad membran glykoprotein som förekommer i presynaptiska 

vesikler av nervceller och i liknande vesiklar av binjuremärgen (20). 

Monoclonal Mouse Anti, Synaptophysin visar en färgningsreaktion på cytoplasman, en 

måttlig till stark färgreaktion på cytoplasman ses i delen av neuroendokrina cellerna i 

epiteliala ytan på appendix alternativ colon. Däremot ska epitelcellerna vara negativa. Axoner 

av perifera nerver i slemhinnan, submucosa och muscularis propria visar en svag till måttlig 

granulär cytoplasmatisk färgningsreaktion (16).  

 

Wilms’ Tumor 1 (WT1) Protein 

Wilms tumör 1 (WT-1) kan användas för att den kan visa både de epitelceller och blodkärlen i 

humana brösttumörer. Med anledning att den mänskliga äggstocken är rik med blodkärl har 

WT-1 använts som en biomarkör för äggstockstumörer (21). Monoclonal Mouse Anti-Human, 

Wilms’ Tumor 1 (WT1) är en kärnantigen som även är värdefull för identifiering av malignt 

mesoteliom. Epitelceller och majoriteten av de glatta muskelcellerna på tubavävnadssnitt visar 

en måttlig till stark nukleär färgreaktion, men även en svag cytoplasmatisk bakgrundsfärgning 

i dessa celler accepteras. I endotelcellerna visas en måttlig till stark färgreaktion i 

cytoplasman (16).  

 

Cytokeratin 7 (CK7) 

Cytokeratin 7 är ett mellanfilamentprotein som finns normal epitel vävnadsceller (22). 

Monoclonal Mouse Anti-Human, CK7 används för identifiering av tumörer av okänt ursprung 

och för färgning av CK7 i glandulära och övergångs epitelceller som uppträder i olika 

tumörer, såsom adenokarcinom i lunga, bröst, endometrium, sköldkörteln, äggstocken och 

chromophobe njurcellscancer. Den visar även en färgreaktion på cytoplasman (16). 

 

Cytokeratin 20 (CK20) 

Monoclonal Mouse Anti-Human, Cytokeratin 20, används främst för identifiering av 

gastrointestinala tumörer, slemäggstockstumörer och Merkel cell carcinoma. Anti - 

Cytokeratin 20 färgar normala gastrointestinal epitel och urotelium. De kolumnära epitelceller 

i appendix alternativ colon visar en tydlig cytoplasmisk färgreaktion. I luminala celler syns en 

typiskt måttlig till stark färgningsreaktion, medan de epiteliala cellerna i de basala kryptor 
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syns endast en svag till måttlig färgningsreaktion, med undantag för endokrina celler som 

visar en måttlig till stark färgningsreaktion (16).  

 

Epithelial Membrane Antigen (EMA) 

Epitelialt membranantigen (EMA), ett starkt glykosylerat transmembranprotein och används 

som en diagnostisk markör för epitelialcell differentiering, eftersom den uttrycks på 

epitelcellerna (23).  

Monoclonal Mouse Anti-Human EMA, visar en färgreaktion på membran och cytoplasma i 

epitelcellerna. De epitelcellerna på bröstvävnadssnitt visas en måttlig till stark membran 

färgreaktion. Den kan också visa en granulär cytoplasmatisk färgreaktion. På tonsillssnittet 

bör de skivepitelcellerna visa en måttlig till stark cytoplasmatisk färgreaktion och 

plasmaceller visas en svag till måttlig membranfärgreaktion (16).  

 

Cyclin D1 

Monoclonal Rabbit Anti-Human, Cyclin D1 är kärnantigen och används för identifiering av 

mantelcellslymfom.  

En måttlig till stark kärnfärgreaktion visas på den suprabasel lagret av skivepitel på 

tonsillvävnadssnitt, medan lymfvävnad inte ska visa någon färgreaktion (16).  

 

Progesteronreceptor (PR), clone 16 

PR Klon 16 är mus monoklonal antikropp riktad mot den humana 

progesteronreceptormolekylen som den visar en färgreaktion på kärnan av 

bröstvävnadssnittet. Progesteronreceptorinnehållet i bröstcancervävnad är en viktig parameter 

för att förutsäga prognos och svar på endokrin terapi (13, 24).  

 

Human Epidermal growth factor Receptor 2 (HER2)  

Monoklonal antikropp som riktas mot human epidermal tillväxtfaktorreceptor-2 (HER2) är en 

medlem av en familj av receptorer som växelverkar med varandra och olika molekyler för att 

stimulera olika intracellulära signaltransduktionsvägar involverade i celltillväxtkontroll. 

HER2 är överuttryckt med 20 % -30 % hos kvinnor med bröstcancer och är associerad med 

aggressiva tumöregenskaper och dålig prognos. Den visar färgreaktion på membran (25).  
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Cytokeratin AE1/AE3  

Monoclonal Mouse Anti-Human Cytokeratin AE1/AE3 används för att identifiera tumörer av 

epitelialt ursprung, såsom skivepitelcancer, seminom och Merkel celltumör. Antikroppen ger 

en färgreaktion på cytoplasman. Skivepitelcellerna på tonsillvävnadsnitt visar en stark och 

diffus cytoplasmatisk färgreaktion i alla cell lager (16). 

 

P16 

Mus-monoklonal primär p16 är en antikropp som inaktiveras vid mutationer av gener eller vid 

cancerformer som kan bildas i olika delar av kroppen såsom bröst, hjärna, hud, urinblåsa och 

prostata (26).  

P16 är en känslig markör och användes vid färgning av dysplasi cellerna vid 

immunohistokemiska färgningar (27). 

Den kan diagnostisera skivepitelcancer och färga den med en svag till måttlig färg i den nedre 

halvan av epidermis, speciellt de basala keratinocyter, däremot i dermis kan skivepitel cancer 

inte färgas (26). 

 

Estrogen receptorer (ER)  

Kanin monoklonal primär antikropp, Estrogen receptor är en kärntranskriptionsfaktor som 

aktiveras av östrogen hormon. Den visar färgreaktion på kärnan. Den används inom 

immunohistokemiska diagnoser. ER-antikroppar används främst för att identifiera bröst 

karcinom och för mätning av hormonella terapier och hormonbehandlingar. ER överuttryckt 

vid ungefär 70 % av bröstcancerfall (28). 

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att kontrollera om antigenens kvalitet och stabilitet skulle 

påverkas efter infrysning av kontrollvävnadssnitten i -18 °C under olika tidsperioder (36, 22, 

9 och 2 veckor). Detta gjordes genom att utvärdera frysta vävnadssnitten för 

immunohistokemisk färgning i jämförelse med nytagna vävnadssnitt. 
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Material och metod 

Urval av material 

Samtliga 47 kontroll glas som användes i studien var tagna vid utskärning av läkare och 

användes som kontroller vid färgningen med immunohistokemiska metoder som inkluderade 

fixering i formaldehyd, dehydrering och sedan att materialet inbäddades i paraffin.  

Klossarna snittades i mikrotom med snittjocklek 3,5 μm och lagrades i -18 °C vid fyra olika 

perioder (36, 22, 9 och 2 veckor).  Glasen togs ut och placerades i rumstemperatur under 30-

60 minuter innan ett nytaget motsvarande snitt placerades jämte det frysta snittet. Glasen 

placerades därefter i 60˚C värmeskåp minst en timma före analyseringen.  

Typer av material som användes i denna studie var tuba, appendix och tonsill. För PIN 

kontrollen användes vävnadssnitt från prostata och tonsill, för multikontroll användes 4 

vävnadssnitt från tuba, appendix, tonsill och lever och för bröstreceptorerna (ER, PR, 

vävnader från bröst och cervix och HER2 två vävnader från bröst ).  

 

Antikroppar  

Till Anti-Human, CK7, Anti-Human, Cytokeratin 20 och Anti-Human EMA (Dako, Glostrup, 

Denmark) användes multi-kontroll snitten. För tonsill-kontroll snitten används Anti-Human 

Cytokeratin AE1/AE3, anti-humant CD3, Anti - Human, Ki-67 Antigen, clone MIB1 (Dako), 

Anti-Human, Cyclin D1 (Biocare medical, California, USA) och anti-human P16 (Ventana 

Medical Systems, Arizona, USA). Anti -Human Desmin, Monoclonal Mouse Anti, 

Synaptophysin och Anti- S100 (Dako) används på appendix-kontroller. Anti-Human WT1 

(Dako) på tuba-kontroll. Kontrollsnitten från bröst och cervix testades med ER (Ventana 

Medical Systems) och PR (Leica biosystems, Illinois, USA). HER2 (Ventana Medical 

Systems) testades på bröst vävnadssnitt, se tabell I.   
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Tabell 1: Antikroppar som användes i studien och respektive vävnadssnitt.  

 

Immunohistokemisk färgning 

Två instrument, BenchMark XT (Ventana Medical Systems)och Intellipath FLX (Biocare 

Medical) användes för immunohistokemiska färgningar. 

 

Immunohistokemisk färgning med BenchMark XT 

Immunhistokemisk färgning utfördes med den automatiserade BenchMark XT. 

Immunohistokemiska kontrollvävnader antecknades i dator, även vilka antikroppar som 

användes noterades för varje glas. Glasetiketter som var anpassade med streckkod som 

instrumentet läste av skrevs ut. Varje glas märktes med en etikett.  

I instrumentet ingick en automatiserat avparaffinering och rehydrering program. Detektionen 

gjordes enligt Ultra View Universal DAB Detection Kit (Ventana Medical Systems). Vid 

färgningen med BenchMark XT kunde instrumentet 30 glas laddas vid varje körning, där 

glasen placerades i karusellen med etiketten inåt, se bilaga 1.  

  

Immunhistokemisk färgning med IntelliPATH FLX 

Immunhistokemisk färgning med IntelliPATH FLX metoden startades med en förberedande 

behandling av vävnadkontroll vid immunohistokemisk färgning med IntelliPATH FLX-

metoden. Immunohistokemiska kontrollvävnader noterades för respektive antikroppar som 

användes i denna studie. Glasetiketter som var anpassade med den streckkoden som 

instrumentet läste av skrevs ut. Varje glas märktes med en etikett, därefter skrevs ett 

körschema ut från IntelliPATH för de prover som analyserades, se bilaga 2.  

Typ av vävnadssnitt Antikropp 

Multi (tuba, appendix, tonsill och lever) CK7, CK20, EMA 

Tonsill AE1/AE3, CD3, Cyclin D1, MIB1, P16 

Appendix  Desmin, SF, S-100 

Tuba WT1 

PIN (prostata och tonsill) PIN cocktail 

Bröst  HER2 

Bröst och cervix   ER, PR 
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I denna studie gjordes avparaffinering och rehydrering på för paraffinbäddade vävnader som 

var snittade på glaset speciellt för immunohistokemi analyser. Dessa glas med vävnadssnitten 

doppades i Histolab-Clear tre gångar, de fick verka i löningen fem minuter för varje gång. 

Sedan doppades de i 99,5 % etanol först i tre minuter och sen i två minuter. Tillsist doppades 

glasen fem gångar i 95 % etanol och fem gångar i millipore vatten. Samtliga vävnadssnitten 

förbehandlades med värme i en tryckkokare Decloakern (Biocare Medical), som utfördes med 

PH-anpassad buffert. Följande buffertlösningar användes: borg decloaker (Biocare Medical) 

alkalisk med pH 9 och diva decloaker (Biocare Medical) som var en förbehandlingsbuffert 

med cirka pH 6. Därefter placerades glasen i en rack och ett streck drogs under etiketten med 

Pap-penna. Tvättbuffert tillsattes med hjälp av en plastpipett på varje glas.  

Reagenser och antikropparna laddades in enligt ett körschema, se bilaga 3. Färgning av alla 

prover startades enligt Mach 4 universal HRP-Polymer Detection System (Biocare Medical).  

 

Antikroppsspädningar 

Antikroppar som användes vid immunohistokemiska färgningar med IntelliPATH FLX 

(Biocare Medical) samt PR-antikropp späddes i De Vinci Green Diluent (Biocare Medical) 

med varierande spädningsfaktor se tabell 2 och 3.  

Anti-human CKHMV, anti-human P504S (Dako) och P63 (Biocare medical) användes för 

PIN-kontroller (tabell 3) som först spädes med De Vinci Green Diluent (Biocare Medical) och 

sedan blandades alla tre antikroppar till en enda lösning, se tabell 3.  
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Tabell 2: Tabellen visar samtliga antikroppar som användes i studien, deras klon samt spädningsfaktor på 

antikropparna som användes för immunohistokemiska färgningar.  

Antikropp  Klon Spädningsfaktor  

Pan- Cytokeratin AE1/AE3 1:200 

Cyclin D1 EP12 1:50 

Cytokeratin 7 OV-TL12/30 1:200 

Cytokeratin 20 K220.8 1:50 

Desmin  D33 1:50 

EMA E29 1:1000 

MIB 1, Ki-67 MIB 1  1:500 

PR 1E2 1:50 

S-100 Poly 1:4000 

Synaptophysin 27G12 1:50 

Wilms’ Tumor 1 (WT1) 6F-H2 1:50 

CD3 F7.2.38 1:200 

ER SP1  RTU 

HER2 4B5  RTU 

P16 E6H4  RTU 

 RTU (Ready To Use). 

 

Tabell 3: Tabellen visar de olika antikroppar som ingick i PIN-cocktail samt spädningsfaktor för varje antikropp.  

Antikropp   Spädningsfaktor  

CKHMV 1:200 

P63 1:50 

P504S 1:50 

 

 

Montering  

Efter den avslutade färgningen monterades alla glas i Symphony (Ventana Medical Systems) i 

program IHC/ISH Coverslip som finns programmerat i instrumentet. 
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Bedömning  

Vävnadssnitten som immunohistokemisk färgades studerades mikroskopiskt. Bedömningen 

utfördes av författaren av studien tillsammans med en Biomedicinsk analytiker som var 

metodspecialist och hade en specialkompetens inom immunofärgningsmetodik. Varje fryst 

vävnadssnitt jämfördes med ett motsvarande nytaget vävnadssnitt. En skala från 1-5 

användes, Skala 1 presenterade en svag färgintensitet på det fryst vävnadssnittet jämfört med 

det nytagna vävnadssnittet och skala 5 presenterade en färgintensitet på det frysta 

vävnadssnittet som var jämförbar med det nytagna vävnadssnittet. Bedömning utfördes med 

hjälp av ett mikroskop med följande förstorningar 40X, 100X och 400X för bedömning av 

färgintensitet på vävnadssnitten.  

 

Etiska överväganden 

Vävnader som användes i studien var tagna vid läkarutskärningen. Identitet på vävnaderna var 

avkodade, således ingen återkoppling till patienternas identitet kunde hittas. Därför krävde 

denna studie ingen etisk prövning.  
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Resultat 

Samtliga 47 kontroller som inkuberades med respektive antikropp för immunhistokemisk 

färgning godkändes. Färgreaktionen blev svagare eller jämförbar vid jämförelse mellan de 

frysta och de nytagna vävnadssnitten. 

Cytokeratin 7 

Vävnadssnittet som frystes vid fyra olika tillfällen enligt tabell 4 och sedan inkuberades med 

anti-Human CK7, visade en färgningsreaktion på cytoplasman, där en positiv brun infärgning 

på vävnadssnitt kunde ses på gallgångarna i lever, tuba samt skivepitel i tonsill. Den negativa 

kontrollen som innehöll appendixvävnad visade ingen färgreaktion, se A1-A4 i figur 1. 

Kontrollens vävnadssnitt som var frysta i 36 veckor fick en svagare färg på snittet för 

tonsillvävnads skivepitel och levervävnads gallgångar jämfört med den icke nytagna 

vävnadssnittet. Därmed noterades en ojämn färg på vävnadssnittet för tuba. Kontrollens 

vävnadssnitt som var frysta för 22 veckor visade svagare färg på cytoplasma i 

tubavävnadssnittet, däremot en jämförbar brun reaktion på vävnadssnittet för gallgångarna i 

levervävnad och tonsillvävnadsskivepitel jämfört med den nytagna kontrollen. Kontrollen för 

vävnadssnittet som var frysta för 9 och 2 veckor visades ingen skillnad mellan det frysta 

vävnadssnittet och det nytagna vävnadssnittet beträffande färgintensiteten.  

Cytokeratin 20 

Vid inkubering av multi-kontrollmaterialet till anti-Human CK20 på de vävnadssnitten som 

var frysta i 22, 9 och 2 veckor och de nytagna vävnadssnitten enligt tabell 4, visades ingen 

skillnad på färgreaktion mellan de frysta vävnadssnitten och de nytagna vävnadssnitten 

beträffande en brun färg på cytoplasman för epitelcellerna i appendixvävnadssnittet, de 

epitelcellerna i kryptorna och endokrina cellerna, se B1-B4 i figur 1. 

Epithelial Membrane Antigen  

Efter applicering av Anti-Human Epithelial Membrane Antigen (EMA) på epitelcellerna på 

det frysta vävnadssnittet som var fryst i 22 veckor visade en svag färgreaktion på membran 

och cytoplasma i epitelcellerna jämfört med det nytagna snittet, se C1-C4 i figur 1. Däremot 

visade vävnadssnittet som var fryst i 2 veckor en stark brun färgreaktion, men ingen 

färgreaktion kunde noteras på det nytagna vävnadssnittet som var placerat på samma glas, se 

tabell 4.  
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Tabell 4: Färgintensitet skala 1-5 för 47 kontroller med olika typer av antikroppar som inkuberades med 

frysbehandlade vävnadssnitt för respektive antikropp gjorda vid fyra olika tillfällen. Skala 1 presenterade en svag 

färgintensitet på det fryst vävnadssnittet och skala 5 presenterade en jämförbar färgintensitet för det frysta 

jämfört med det nytagna vävnadssnittet. Infrysta material saknas i tumma rutor.  

 

 

Antikroppar 36 veckor  22 veckor 9 veckor 2 veckor 

Multi-CK7 4 4 5 5 

Tonsill-MIB1 4 5 5 5 

Tonsill-p16  5   

Tonsill-AE1-3  4 5 5 

Bröst och cervix-ER  5 5 5 

Bröst och cervix-PR klon 16  5 5 5 

Bröst-Her2  5 5 5 

Appendix-DESM  4  3 

Tonsill och prostata- PIN 5  5 5 

Appendix-SF  4 5 5 

Appendix-S100 5 5 5 5 

Tuba-WT1 5  5 5 

Multi-CK20  5 5 5 

Multi-EMA  4 5 5 

Tonsill-CD3 (T-celler)  4 4 5 

Tonsill-Cyclin D1  5 5 5 
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Figur 1: A1) En positiv brun färgning med CK7 på cytoplasman på skivepitelet i tonsillvävnad. A2) En positiv 

brun färgning med CK7 på cytoplasman på gallgångarna i lever. A3) Negativ kontroll med appendix 

vävnadssnitt färgat med CK7. A4) En positiv brun färgning med CK7 på cytoplasman i tuba.  

B1) Negativ kontroll med tonsillvävnadssnitt färgat med CK20. B2) Negativ kontroll med levervävnadssnitt 

färgat med CK20. B3) En positiv brunfärg på cytoplasman för epitelcellerna i appendixvävnadssnittet med 

CK20. B4) Negativ kontroll med tubavävnadssnitt färgat med CK20. 

C1) Färgreaktion på membran och cytoplasma i epitelcellerna i tonsillsnitt med EMA. C2) Appendix negativ 

kontroll vävnadssnitt med EMA. C3) Färgreaktion på membran och cytoplasma i epitelcellerna i 

appendixvävnadssnittet med EMA. B4) Färgreaktion på membran och cytoplasma i epitelcellerna i tuba 

vävnadssnittet med EMA.  

 

Desmin  

Appendixvävnadssnittet som inkuberades med anti-human desmin visade en svagare 

cytoplasmatisk färgintensitet på glatta muskelceller i appendix vävnadssnittet som var fryst i 

22 veckor jämfört med det nytagna snittet, se A och B i figur 2. Och ännu svagare 

färgintensitet noterades vid infärgning av vävnadssnittet som var fryst i 2 veckor i jämförelse 

med det nytagna vävnadssnittet, se tabell 4.   
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Synaptophysin   

Efter inkuberingen med anti-Synaptophysin noterades en svagare färgintensitet i ganglion på 

vävnadssnittet som var fryst i 22 veckor jämfört med det nytagna snittet (se C och B figur 2), 

ingen större skillnad noterades på vävnadssnitten som var frysta i 9 och 2 veckor jämfört med 

de nytagna vävnadssnitten, se tabell 4.  

 

S-100 

Färgintensitet visades sig vara jämförbar cytoplasmisk- och kärnfärgningsreaktion (se E i 

figur 2) mellan de nytagna vävnadssnitten och de vävnadssnitten som var frysta i 36, 22, 9 

och 2 veckor efter inkubering med S-100, se tabell 4.  

 

Figur 2: A) Svagare färgreaktion på frysta appendixvävnadssnittet med Desmin jämfört med bild B. B) 

Färgreaktion på ofrysta appendixvävnadssnittet med Desmin. C) Svagare färgreaktion på frysta 

appendixvävnadssnittet med SF jämfört med bild D. D) Färgreaktion på ofrysta appendixvävnadssnittet med SF. 

E) En positiv brun färg på appendixvävnadssnittet med S-100.   
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PIN 

Vid inkubering med PIN-cocktail med vävnadssnitten som var frysta i 36, 9 och 2 veckor 

visades en jämförbar färgintensitet mellan de frysta och nytagna vävnadssnitten, se tabell 4. 

En rosa färgreaktionen beträffande kärnor på prostata vävnadssnitt och en brun 

färgningsreaktion på både tonsill och prostata vävnadssnitten, se figur 3.  

 

 

Figur 3: A1) Brun färgningsreaktion på cytoplasman av tonsill med PIN-cocktail. A2) Röd/Rosa 

färgningsreaktion på cytoplasman samt brun färgreaktion på kärnorna på prostata med PIN-cocktail.  

 

Wilms’ Tumor 1 (WT1) Protein  

Vid applicering av anti-Human Wilms’ Tumor 1 (WT1) Protein som användes vid infärgning 

av kontrollen för tubavävnad (se figur 4), noterades ingen skillnad i nukleär brun 

färgningsreaktion samt cytoplasmatisk bakgrundsfärgning på de vävnadssnitten som var frysta 

i 36, 22 och 2 veckor jämfört med de nytagna vävnadssnitten, se tabell 4. 

 

 

Figur 4: En positiv brun färgning på kärnan och cytoplasman på Tuba vävnadssnitt med WT1.   
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Estrogen receptorer (ER) 

Vävnadssnitten som var infrysta i 22, 9 och 2 veckor visade ingen skillnad i den bruna 

infärgningen i kärnan (se A1 och A2 figur 5) efter inkubering med Anti-humant ER jämfört 

med de nytagna vävnadssnitten, se tabell 4.  

 

Progesteronreceptor (PR), clone 16 

Kärnans bruna färgreaktion på vävnadssnitten som var frysta i 22, 9 och 2 veckor enligt tabell 

4 och som behandlades med anti-humant PR antikropp som jämfördes med nytagna 

vävnadssnitten och behandlades med samma antikropp visade samma färgintensitet, se B1 

och B2 i figur 5.  

 

Human Epidermal growth factor Receptor 2 (HER2)  

Färgreaktionen på samtliga vävnadssnitten som frysta i 22, 9 och 2 veckor enligt tabell 4 

jämfördes med nytagna vävnadssnitten efter applicering av Anti-humant Her2 antikropp och 

därmed visade en optimal brun färgreaktion på hela membranet, se C1 och C2 i figur 5.   

 



21 

 

 

Figur 5: A1) En positiv brun färg i cervix vävnadssnitt infärgat med ER. A2) En positiv brun färg i bröst 

vävnadssnitt infärgat med ER. B1) En positiv brun färg i cervix vävnadssnitt infärgat med PR. B2) En positiv 

brun färg i bröst vävnadssnitt infärgat med PR. C1) En positiv brun färg i bröst vävnadssnitt (stark HER2 positiv 

vävnadssnitt) infärgat med HER2. C2) En positiv brun färg i bröst vävnadssnitt (svag HER2 positiv 

vävnadssnitt) infärgat med HER2.  

 

Ki-67 Antigen, clone MIB1 

Anti - Human, Ki-67 som inkuberades med tonsill vävnadssnittet för kontrollmaterialet som 

var frysta i 36 veckor visade en positiv brun färg på kärnan i de sekundära folliklarna på 

tonsillen, se A i figur 6. Vävnadssnittet som var frysta i 22, 9 och veckor visade ingen skillnad 

i färgintensiteten mellan det frysta och det nytagna vävnadssnittet, se tabell 4.  
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P16 

Vävnadssnittet som var fryst i 22 veckor och jämfördes med nytaget vävnadssnitt efter 

applicering av P16 antikropp, visade ingen skillnad i färgintensitet beträffande infärgning av 

kärnor och cytoplasman på epitelcellerna i tonsill vävnadssnittet med den bruna färgen enligt 

skalan i tabell 4 och B i figur 6.  

 

Cytokeratin AE1/AE3  

Anti-Human, Cytokeratin AE1-3 som inkuberades med det frysta och det nytagna snittet 

vävnadssnittet visade en positiv brun färg på skivepitelcellernas cytoplasma i 

tonsillvävnadssnittet, se C i figur 6. 

För vävnadssnittet som var frysta i 22 veckor visade en svagare färgintensitet jämfört med det 

nytagna vävnadssnittet. Däremot noterades ingen skillnad beträffande färgintensitet mellan 

det nytagna vävnadssnittet och vävnadssnittet som var frysta i 9 och 2 veckor, se skalan i 

tabell 4.  

 

CD3 

Efter applicering av Anti-humant CD3 antikropp på de nytagna vävnadssnitten och de 

vävnadssnitten som var frysta i 22 och 9 veckor fick en svagare färgintensitet på hela 

cellmembranet i vävnadssnitten som var frysta jämfört med de nytagna, se skalan i tabell 4. 

Däremot ingen skillnad noterade i den bruna färgintensiteten på vävnadssnittet som var fryst i 

2 veckor jämfört med de nytagna vävnadssnitten, se D i figur 6.   

 

Cyclin D1 

Samtliga vävnadssnitten som var frysta i 22, 9 och 2 veckor enligt tabell 4, visade en måttlig 

till stark brun färgreaktion på cellkärnorna i epitelen på vävnadssnittet för tonsillvävnad samt 

ingen skillnad noterades jämfört med de nytagna snitten efter applicering av Anti-Human 

Cyclin D1, se E i figur 6.  
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Figur 6: A) En positiv brun färg på tonsill vävnadssnitt infärgat med MIB1. B) En positiv brun färg på tonsill 

vävnadssnitt infärgat med P16. C) En positiv brun färg på tonsill vävnadssnitt infärgat med AE1-3. D) En positiv 

brun färg på tonsill vävnadssnitt infärgat med CD3. E) En positiv brun färg på tonsill vävnadssnitt infärgat med 

Cyclin D1.  
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Diskussion 

Syftet med denna studie var att kontrollera om antigenets kvalitet och stabilitet skulle 

påverkas efter infrysning av vävnadssnitten i -18 °C under olika tidsperioder (36, 22, 9 och 2 

veckor). Detta gjordes genom att utvärdera frysta vävnadssnitt för immunohistokemisk 

färgning och jämförde dem med nytagna vävnadssnitt. Samtliga 47 kontrollvävnadssnitt som 

inkuberades med respektive antikropp för immunhistokemisk färgning godkändes, att en 

färgningsreaktion kunde noteras på samtliga vävnader som antikroppen var riktat emot. 

Färgintensitet hos de frysta vävnadssnitten blev svagare eller jämförbar med de nytagna 

vävnadssnitten.  

Valet av tidsperioderna för infrysningen av vävnadssnittet gjordes slumpmässig av personalen 

på Klinisk Patologi laboratoriet för att testa om färgreaktionen fungerade och för att se om 

någon skillnad i färgintensitet hos de frysta vävnadssnitten och de nytagna vävnadssnitten 

upptäcktes. Detta var ett sätt för att studera antigenens stabilitet vid immunohistokemiska 

färgningar. Innan färgningen placerades de frysta vävnadssnitten i rumstemperatur under 30-

60 minuter för att provet skulle ha samma betingelser som de nytagna 

vävnadssnitten. Det sammanlagda antalet av monoklonala och polyklonala antikropparna som 

testades i denna studie var 16. Valet av dessa antikroppar gjordes i enlighet med de som 

användes i rutinarbete vid immunohistokemisk färgningen på Klinisk Patologiskt 

laboratorium. Dock fanns det undantag vid val av antikropparna, exempelvis CyklinD1, som 

enligt laboratoriepersonalens erfarenhet hade kort livslängd om glasen snittades i förväg 

(Personlig kommunikation, biomedicinsk analytiker, maj, 2016).  

Längden för förvarningen av vävnadssnitten i rumstemperatur på patologilaboratoriet i 

dagsläget är varierande beroende på typen av antikroppen. En del av antikropparna kan 

förvaras i rumstemperatur i cirka 4 veckor. Vid längre förvaring kan vissa vävnadssnitt bli 

väldigt svagt infärgat (Personlig kommunikation, biomedicinsk analytiker, maj, 2016). Att 

kunna frysa ner vävnadssnitten för kontrollerna kan underlätta immunohistokemisk 

färgningsprocessen. 

 

Motivet till varför en positiv och negativ kontroll används vid immnuohistokemisk 

färgning är för att styrka att den immunohistokemiska processen har utförts på ett korrekt sätt 

samt att färgningen har fungerat för en viss antikropp. Kontrollens godkännande avgör 
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utlämnandet av analysresultat. 

 

Vävnadsmaterialet som var frysta i 36, 22 och 9 veckor var snittade och 

infrysta av personalen på laboratoriet. Författarna av studien snittade och fryste ner 

vävnadsmaterial som frystes i början av april. Cirka 2 veckor efter det sista infrysningsdatum, 

togs samtliga 47 glasen ut och placerades i rumstemperatur under ungefär 30-60 minuter, för 

att de frysta vävnadssnitten skulle anta 

rumstemperatur. Ett nytaget motsvarade paraffinbäddad vävnad snittades av författarna av 

studien och placerades bredvid det frysta vävnadssnittet. Tjockleken på de frysta och nytagna 

vävnadssnitten var 3,5 μm för att behålla samma kriterier för immunohisokemisk färgning. 

 

Vid ett rutinmässigt arbete väljs vävnadsmaterialet ut beroende på antikroppar av intresse. För 

denna studie följdes urvalet av vävnaderna på samma sätt som rutin och detta gjordes vid 

utskärningen av läkare för att bedöma om vävnaden kunde vara representativ eller inte. 

 

Färgen på den positiva reaktionen berodde på visualiseringsmetod. Vid erhållandet 

av en positiv brun/ljusbrun färgreaktion användes DAB kromogen och vid erhållandet av en 

positiv röd/rosa färgreaktion användes red fast kromogen med en färgintensitet som 

kunde skiljas åt från bakgrundsinfärgningen. Med den indirekta metoden är det även möjligt 

att tillämpa cocktails antikropp eftersom de primära antikropparna igenkänns av olika 

sekundära antikroppar. Vid val av färgkombinationer för flera immnuofärgningar med 

kromogena färgämnen, rekommenderas att välja motsatta färgskalor såsom rött och brunt för 

att underlätta differentiering i vävnadssnitt (4).  

 

Vid infärgning med P16 antikropp på tonsillsnitten kunde ingen större skillnad i 

färgintensiteten mellan det frysta och nytagna snitten noteras, där kunde även noteras att det 

frysta vävnadssnittet fick en starkare färgintensitet jämfört med det nytagna vävnadssnittet. 

Detta kunde bero på att snitten inte var tagna från samma kloss, då antigen 

förekomst kunde variera mellan olika vävnadssnitten. 

  

Två multikontroller en var fryst i 22 veckor och en var fryst i 2 veckor testades med EMA- 

antikropp och visade att vävnadssnitten som var fryst i 2 veckor fick en stark färgintensitet, 

däremot fick det motsvarande nytagna vävnadssnittet ingen färg. Detta kan förklaras att ett fel 



26 

 

inträffade i instrumentet eller luftbubbla som hindrade reaktionen eller det kunde också 

vara otillräcklig volym av antikroppen som tillsattes (Personlig kommunikation, maj, 2016).  

 

Frysta appendix-vävnadssnitten testades med 3 olika antikroppar: desmin, SF och S-

100. Vävnadssnitten som testades med Desmin visade en lite reducering i färgintensiteten 

på vävnadssnitt som var fryst i 22 veckor, och ännu svagare färg noterades på vävnadssnitten 

som var fryst i 2 veckor. Förklaringen till detta kan bero på att antigen förekomst kan 

varierar på vävnadssnitten som var tagna från två olika klossar. Vävnadssnitten kunde ha en 

svagare färg på grund av en artefakt vid snittning, till exempel ett bortsnittat materialet. 

 

De flesta antikroppar som förvarades frysta i 9 veckor visades en stabil färgintensitet. Ett 

undantag var CD3 antikroppen som visade en liten reducering i färg redan efter cirka två 

månaders förvaring. Det var svårt att finna ett mönster för tolkningen av skalan för de 

olika positiva färgreaktionerna för antikropparna, på grund av att tolkningen sker med hjälp 

av ett mikroskop och olika personer kan bedöma olika färgintensitet i ett och samma 

vävnadssnitt. 

 

Bröstreceptorerna där tre olika antikroppar HER2, PR och ER användes för snitten som blev 

infrysta vid olika tidsperioder visade ingen reducering av färgintensitet. Enligt rutinerna 

på klinisk patologisk laboratorium på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping analyserades alla 

nydiagnostiserade bröstcancer med avseende på ER, PR och HER2. Tidigare studie visade en 

reducering av färgintensitet för ER efter lagring av vävnadssnitt vid rumstemperatur under en 

period som var längre än 6 månader och högre lagringstemperatur ökade förlusten 

av antigener för PR och HER2 (29).  

 

Enligt rutinerna på klinisk patologiskt laboratorium utfördes analyseringen av 

immunohistokemiska färgningar med två olika instrumenten, beroende på vävnads- och 

antikropps typ. Vid utförande av denna studie analyserades P16, ER, HER2 och PR klon 16 

med den automatiserade BenchMark XT instrumentet. Immunhistokemiska färgningar med 

hjälp av BenchMark XT instrumentet utfördes en automatiserad avparaffinering och 

rehydrering av vävnadssnitten samt instrumenten utförde en automatiserad förbehandling 

av vävnadssnitten. Förbehandling gjordes för att avmaskera antigena epitoper som blivit 

gömda på grund av fixering med formaldehyden. Förbehandlingens steg i processen 
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gjordes för att få en så kallad epitopåtervinning, vilket medförde att antigenen blev synlig igen 

och en inbindning av antikropp kunde ske (6). 

 

Syftet med att använda BenchMark XT som utförde en automatiserad avparaffinering och 

rehydrering samt förbehandling av vävnadssnitt var att minimera manuella felkällor jämfört 

med IntelliPATH FLX där avparaffinering och rehydrering utfördes manuellt.samt samt 

att vävnadssnitten förbehandlades med värme i en tryckkokare. Därmed krävde de antikroppar 

som användes vid färgning med BenchMark XT instrumentet ingen manuell 

spädning (ett undantag var PR), vilket även var en fördel jämfört med IntelliPATH FLX, där 

samtliga antikroppar späddes manuellt med hjälp av automatpipetter. Vävnadssnitten som 

färgades med hjälp av av BenchMark XT instrument när P16, ER, HER2 och PR antikroppar 

användes, visade ingen reducering på färgintensitet som tydde på att användet av BenchMark 

XT var bättre.  

 

Även om många av streptavidin-biotin metoder är fortfarande i bruk, finns det fördelar med 

att använda polymerbaserade metoder. Metoden som användes var snabb, tillförlitlig och lätt 

reproducerbar samt till sin fördel hade tekniken stor sensitivet, eftersom den var biotin fri och 

därför reagerar inte antikropparna med endogent biotin som kunde leda till ökat 

bakgrundsfärgning under vissa omständigheter (4). 

 

Alla frysta vävnadssnitt  i denna studie  som testades fick en godkänd immunofärgning. Av 

samtliga 47 frysta vävnadssnitt fick 37 av dem en skala på 5 vilket betyder att ingen 

reducering på färgningsintensitet kunde ses på vävnadssnitten. 9 frysta vävnadssnitt fick 

en skala på 4 som presenterade en svagare färgintensitet jämfört med nytagna vävnadssnitten. 

En ännu svagare färgning i intensitet bedömdes med en 3 vilket noterades 

i ett av de frysta vävnadssnitten. 

 

Avsaknaden av liknande studier gjorde det svårt att finna ett lämpligt resultat 

att jämföra denna studie med. Det som beskrev i viss litteratur var möjligheten till att lagra 

vävnadssnitten i rumstemperatur upp till cirka 2 veckor, vilket visade att efter 2 veckor 

började antigener på vävnadssnitten förstöras (30).  

 

En annan studie som testade att förvara vävnadssnitten i kyl vid 4 °C visade att alla 
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reaktioner hade en optimal immunreaktivitet upp till en månads förvaring (6). 

Innan de histologiska vävnadssnitten kunde placeras på objektglaset för 

immnuofärgning, måste en plan yta uppnås vilket ledde till att paraffinklossen 

för vävnaderna snittas upprepade gånger, vilket medför förlust av provmaterial. Därför är det 

en fördel att flera vävnadssnitt tas från kontrollmaterialet vid en och samma gång. Detta 

kunde visa ännu en fördel med infrysningen av vävnadssnitten, vilket kan leda till mindre 

förlust av kontrollmaterial (29).  

Det kan finnas många mekanismer som påverkar antigeniciteten stabilitet och kvalitet under 

förvaring. Antigennedbrytning sker i ofärgade vävnadssnitt, medan nedbrytning sker i en 

långsammare takt i paraffinblock om de är korrekt fixerade, behandlade och förvarade. Att 

vävnadssnitten lagars i rumstemperatur för att lufttorkas kan resulterar i "oxidation" som kan 

vara en anledning till antigen förändring (31). 

Vid fortsatt undersökning av frysta vävnadssnitten i framtiden kan samma paraffininbäddad 

kloss användas för både de frysta vävnadssnitten och de nytagna vävnadssnitten. Att använda 

fler vävnadssnitt vid varje försök med en och samma antikropp för att kunna säkrare bedöma 

stabilitet hos antigen i ett vävnadssnitt, samt upptäcka eventuella felkällor som kan upptäckas 

vid test av större mängd prover.  

 

Slutsatser 

Resultat från denna studie konstaterade att frysta vävnadssnitt kan bevara 

stabilitet hos antigen under lång tid. Färgintensitet presenterades som svagare hos cirka 40 % 

av vävnadssnitten som förvarades frysta under ungefär 22 veckor. Såldes, finns det ett klart 

samband mellan den tiden som vävnadssnitten förvarades i frysen och antigen stabilitet i 

vävnadssnitten som behövdes för en fullständig immunofärgning men fortfarande okänd hur 

länge dessa vävnader kan förvaras för att uppnå samma resultat.  
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Omnämnanden 

Vi vill framföra ett stort tack till alla personal på klinisk patologi laboratoriet i Länssjukhuset 

Ryhov för all hjälp under arbetets gång. Ett särskilt tack till metodhandledaren legitimerad 

biomedicinsk analytiker Hanna Andersson som vägledde oss under den laborativa delen i 

projektet samt legitimerad biomedicinsk analytiker och metodspecialist med 

specialkompetens inom immunofärgnings metodik Ingrid Karlsson som hjälpte oss med 

bedömningen. Dessutom ska IT-utvecklare Johan Edlund och vårdaminstratör Liselott 

Jannesson ha ett stort tack för att de som hjälpte oss med att scanna glasen för att vi skulle 

kunna använda bilderna i detta arbete. Vi skulle vilja rikta ett stort tack till vår vetenskapliga 

handledare legitimerat biomedicinsk analytiker Levar Shamoun som har hjälpt oss och 

kommit med goda råd beträffande skrivandet av denna studie. Tack! 
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