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ABSTRACT. 

Background. Immunohistochemistry is a useful method in the differential diagnosis between 
pleural mesotheliomas and metastatic adenocarcinomas in the pleura. Cytokeratin 20 and 7 
have been used successfully as markers in studies determining primary location of 
adenocarcinomas from metastases. The current study is a complementary research of archived 
paraffininbedded material of cases with cancer origin. This study contributes a bigger 
statistical material that may facilitate the search for unknown primary site of        
adenocarcinoma by identification of metastatic cells in the pleura. 

Methods. Cells from the pleura taken from fifteen patients with diagnosed cancer of different 
types and eleven patients with cancer of unknown origin, were stained with antibodies against 
the tumour markers: Ber EP 4, calretinin, cytokeratin 20 and 7, estrogen receptor α, thyroid 
transcription factor, prostate-specific antigen and Cdx2.The staining was conducted in an 
automated immunohistochemical system. The staining of each kind of antibody was 
confirmed by a control section staining.    

Results.  All control staining ended perfect The whole panel of antibodies used on mammary 
cancer showed the same pattern for every antibody. Of the patients with cancer of unknown 
origin there were four that gave the same pattern, two men and two women. The women are 
deceased. To make a more careful evaluation more information and clinic background is 
needed. The number of samples is too small to draw any statistical conclusions. 

Comment. Although the control staining was perfect the negative result of CK20 in the cases 
of diagnosed colon cancer was unexpected. This staining should be performed again to 
confirm the result. In some cases the number of cells were to few for a certain evaluation. The 
slides and the results of this work will be archived for further research. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: pleura, metastatis , cytokeratin, Cdx2, immunhistochemical staining, monoclonal 
antibody. 

 2



INTRODUKTION 

Utvecklingen inom immunhistokemin går oerhört snabbt och det är lätt att tro att alltihop 
började bara för några år sedan. Redan 1950 dokumenterades av Coons och Kaplan att man 
markerat en antikropp med ett fluorescerande ämne som kunde användas för identifiering av 
antigen i vävnad  

Eftersom antigen-antikroppsreaktionen är absolut 
specifik utgjorde detta ett stort steg från den 
naturliga osäkerhet som vanlig histologisk färgning 
och diagnostik hade haft. Metoderna utvecklas hela 
tiden mot ökad sensitivitet och specificitet (fig.1).                         

Första förändringen gav upphov till en så kallas 
indirekt metod i två steg Detta innebär att en 
omarkerad primär antikropp först tillsätts som binder 
till sitt antigen i vävnaden. Därefter tillsätts en 
markerad sekundär antikropp. Den primära antikroppen utgör då antigen för den sekundära 
antikroppen. Antikropparna härstammar från olika djurarter. Polyklonala antikroppar kan 
binda till flera olika epitoper på antigenet vilket i sin tur ger ett starkare uttryck och ökar 
visualiseringen. 

Fig.1. Direkt metod. Markerad 
antikropp som reagerat med sitt 
antigen i vävnad.  

Under de följande åren utvecklades snabbt många 
metoder som alla går ut på att minska risken för 
felkällor dels vid själva metodens utförande, 
laboratoriearbetet, och dels vid tolkningen.  

Grunden är dock densamma, men sätten att öka 
specificiteten och visualiseringen förändras och 
förbättras. Den metod som används i detta material är 
Dual Link (DAKO EnVISION). Det är en 
tvåstegsmetod där andra steget utgörs av en 
enzymmarkerad dextrankedja till vilken flera 
(sekundära) antikroppar har bundits med kovalent 
bindning (fig.2). 

Fig. 2. Indirekt metod. Den primära 
antikroppen åtföljs av en kedje -
molekyl som innehåller flera 
sekundära antikroppar. 

 

Antigen – antikroppar. 
Ett antigen är en molekyl som orsakar bildning av antikroppar då det till exempel injiceras i 
ett däggdjur. Majoriteten av antigen är proteiner. De antigena egenskaperna ligger oftast i 
flera mindre områden av molekylen. Dessa områden kallas antigena determinanter eller 
epitoper. De består av 4-8 aminosyror eller monosackaridenheter. Ett epitop kan bestå av en 
kontinuerlig sekvens av aminosyror eller av flera mindre aminosyrasekvenser som kommit 
nära varandra vid proteinets veckning. 

Antikroppar eller immunoglobuliner (Ig) är glykoproteiner som produceras av lymfocyterna i 
en organism som reaktion på en antigenstimulering. Antikroppar binder med stor affinitet och 
specificitet till antigenet. I högre däggdjur finns fem klasser av immunoglobuliner: IgG, IgA, 
IgD, IgE och IgM. Alla immunoglobuliner är uppbyggda av tunga och lätta proteinkedjor. De 
olika klasserna karaktäriseras av sina olika tunga kedjor: IgG: gamma, IgA: alfa, IgD: delta,  
IgE: epsilon och IgM: my. De lätta kedjorna som är lika för alla immunoglobulinklasserna 
kan antingen vara av typ kappa eller lambda. De flesta antikroppar som används immunhisto-
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kemiskt är av IgG-typ. IgG består av två tunga kedjor (gamma) och två lätta (kappa eller 
lambda). Kedjorna binds samman av disulfidbryggor. 

IgG-molekylerna kan ytterligare delas in i subgrupper, beroende på olikheter i de så kallade 
konstanta områdena: IgG 1, IgG 2a, IgG 2b och IgG 3. 

Då en antikropp av typ IgG behandlas med proteaset papain delas antikroppen i två identiska 
antigenbindande fragment (Fab) och ett kristallint fragment (- Fc- ). Fc-fragmentet innehåller 
bindningsställen för protein A, komplement och receptorer på makrofager och granulocyter. 

Om antikroppen behandlas med pepsin bildas ett stort fragment som på två ställen binder 
antigen (Fab2) Dessa två antigenbindande ställen utgör den terminala, så kallade variabla delen 
av Fab. Den variabla regionen innehåller den speciella aminosyrasekvens och struktur som är 
komplementär till den epitop på antigenet som orsakade antikroppsbildningen. Strukturerna 
hos antigen och epitop passar som hand i handske. Bindningen är inte kovalent utan är oftast 
en blandning av bindningar: vätebindning, van der Waals krafter, hydrofob interaktion och 
jonbindning. 

Reaktionen mellan antigen och antikropp är reversibel och kan beskrivas som 
Ag + Ab → Ag Ab - komplex. 

 [Ag ] • [Ab] 
Jämviktskonstanten definieras som          K =  ________________      M -1  
  [Ag] + [Ab] 
där 

Ag:  Koncentrationen i mol  av fritt antigen  
Ab:  ” fria antikroppar 

Ag • Ab:  ”  fritt antigenkomplex  

Antikroppens bindningsstyrka till antigenet kallas affinitet. Hög affinitet ger jämviktskts-
konstant ca 1010 medan låg ger ca 105. Reproducerbarheten blir bättre med hög affinitet hos 
antikroppen. 

Polyklonala antikroppar. 

Polyklonala antikroppar härstammar från olika kloner och finns i serum. Till vart och ett av 
antigenets epitoper kommer många olika antikroppar att produceras som varierar med 
avseende på affinitet och specificitet. Aviditet är ett begrepp som används som ett mått på 
affinitetsmedelvärdet av de olika antikropparna som ingår i det polyklonala antiserat. 
Korsreaktion med andra molekylers epitoper kan uppstå och bör undvikas. Den stora 
mängden av serumproteiner utgör stor risk för problem med bakgrundsfärgning. Detta 
undviks genom rening av antikroppen med till exempel affinitetskromatografi. 

Monoklonala antikroppar. 

Alla monoklonala antikroppar härstammar från en och samma cellklon och är riktade mot en 
enda epitop på antigenet. De produceras i medium och kan renas vid behov. 

Humaniserade antikroppar av rekombinant typ framställs genom att ett genfragment för den 
hypervariabla delen från till exempel en musantikropp har klippts ut och satts in i genen för en 
människoantikropp. Så kan en gen erhållas, som beskriver en antikropp vars antigenbindande 
yta binder till tumörcellen, men som i övrigt är identisk med cancerpatientens egna 
antikroppar. Denna gen förs in i en cancercells genom och bildar en hybridomcell som i 
cellodling tillverkar stora mängder antikroppar som ges till patienten t ex vid behandling av 
bröstcancer eller malignt melanom. 
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Humaniserade antikroppar kan också framställas med hjälp av SCID-möss som saknar 
immunförsvar. Humana stamceller och fragment av mänsklig tymus transplanteras då in i en 
SCID-mus. Ett humant immunförsvar etableras. Vid immunisering bildas humana 
antikroppar. Från sådana antikroppsproducerande celler kan man sedan göra hybridom, som 
gör monoklonala humana antikroppar. 

 Antikroppstiter. 

Definitionen på optimal antikroppstiter är den spädning av antikroppar som resulterar i 
maximal, specifik färgning med minsta mängd ospecifika bindningar i omgivande vävnad, så 
kallad bakgrundsfärgning. Lösningens koncentration bestäms av den absoluta mängden 
närvarande antikroppar. Titer, temperatur och inkubationstid är beroende av varandra. En 
ökning av inkubationstemperaturen tillåter högre spädningsgrad och kortare inkubationstid. 
Den kan variera från 1/100 - 1/2000 μg/mL. För monoklonala antikroppar  kan den absoluta 
koncentrationen av antikroppar mätas. En antikropp med hög affinitet binder snabbare och ger 
intensivare färgning än en med låg affinitet vid samma koncentration. Titern kan variera från 
1/10 –1/1000 μ/mL i cellkultur och upp till 1/1000 000 μg/mL i lösning. För polyklonala 
antikroppar har koncentrationen traditionellt uttryckts i mikrogram utfällt antigen per 
milliliter antiserum. 

Enzymer. 

Immunenzymatiska färgningmetoder utnyttjar enzym-substratreaktioner som gör färglösa 
kromogener till färgade produkter. Enzymer binds kovalent till antikroppen. 

Valet av enzym för en speciell immunokemisk reaktion beror på: 

• Bindningen till antigenet, som inte ska hämma enzymets aktivitet eller förhindra antigen-
antikroppsbindning 

• Det bundna enzymet ska vara stabilt i lösning. Endogena enzym måste blockeras bort. 

• Enzymreaktionernas produkter ska vara stabila och lätta att detektera och ej diffundera ut i 
vävnaden. 

I stället för att markera antikroppen med ett fluorescerande ämne används ett enzym som 
markör. Den indirekta metoden utförs på samma sätt som tidigare men antikroppen synliggörs 
via en enzymatisk reaktion. Till exempel används DAB, diaminobenzidin som, som substrat 
för peroxidas, enligt Graham och Karnovskys (1966). DAB–reaktionen användes också i mitt 
arbete. Efter tillsats av substratet (kromogen) bildas en färgad produkt som kan ses i 
ljusmikroskop. Den färgade produkten är stabil vilket är en fördel jämfört med 
fluorescensmarkören som bleknar inom kort tid. DAB är arkivsäker och kan monteras med 
xylenbaserat monteringsmedel. De två enzymer som används mest är peroxidas från pepparrot 
(HRP) och alkaliskt fosfatas från kalvtarm.  

HRP (Horseradish peroxidase). 

HRP oxiderar många substanser. Den aktiva delen av HRP är en hemgrupp (hematin) som är 
brunfärgad i lösning. Hematinet bildar först komplex med väteperoxid som sedan sönderfaller 
i väte och atomärt syre. Komplexet som bildas mellan HRP och överskott av väteperoxid är 
katalytiskt inaktivt och i frånvaro av elektrongivare är den reversibelt inhiberad. Därför 
behandlas preparatet med väteperoxid då det sätter stopp för endogena HRP-aktiviteter, vilket 
ger minskad bakgrund. 

 5



 

 AP (Alkaliskt fosfatas). 

AP hydrolyserar fosfatgrupper i organiska estrar genom att bryta bindningen mellan syre och 
fosfor i fosfatgrupperna. Enzymet hydrolyserar naftolfosfatester (=substrat) till fenol- 
föreningar och fosfater. När fenol binder till färglöst diazoniumsalt (här kromogen)  bildas 
olösliga färgade azoprodukter. 

Fixering. 

Fixering av färskt organiskt material måste ske omedelbart. Vävnaderna förändras snabbt och 
förruttnelsen startar. Den absolut mest använda fixeringsmetoden är fixering i 4 % form-
aldehyd. De prover som ingår i detta arbete är formalinfixerade och paraffininbäddade. 
Vävnaderna tål formalinbehandling väl och formalinet har god genomtränglighet. Formalin 
fixerar genom att reagera med basiska aminosyror varvid korsbindning bestående av 
metylenbryggor bildas. Detta medför låg permeabilitet av makromolekyler genom 
cellmembranet. Många antigen fungerar, trots detta, väl efter fixeringen. Det är dock vanligt 
att vissa av antigenets epitoper blir inaktiva vid formalinfixeringen, som i sig kunde variera 
mycket i fråga om fixeringstidens längd, pH, olika koncentrationer etc. Länge var detta ett 
stort problem och man hade ingen teknik för att återaktivera dessa antigen.  

Immunhistokemisk färgning har från början utförts på fryssnittat och ofixerat material. 
Fixering i aceton har testats för att optimera färgningen och på senare år har antikroppar 
tillverkats för att fungera på arkivmaterial som redan är formaldehydfixerat.  

Antigen retrieval. 

De första försöken att förbättra immunaktiviteten var genom att behandla preparatet med 
proteolytiskt enzym (1). I denna process spjälkas blockerande molekyler bort vilket medför att 
vissa gömda epitoper blottläggs. Många olika enzym kan användas. Trypsin, pepsin och 
pronas E är de vanligaste. Enzymerna katalyserar spjälkningen av peptidbindningen mellan 
vissa aminosyror som ligger i närheten av de, vid fixeringen bildade metylenbryggorna. De 
gömda epitoperna blir då åter tillgängliga för antikroppsbindning.  

En helt ny metod kom 1991 då Shi et al (2) upphettade provet i mikrovågsugn. Detta möttes 
med skepsis eftersom proteiner vanligtvis denatureras vid för hög uppvärmning. Då 
citratbuffert användes kunde man lyckosamt visa att Ki-67, en proliferationsmarkör, 
fungerade bättre. Andra användbara buffertar som har kommit på senare tid är TRIS-EDTA, 
TRIS-EGTA samt borsyra med varierande pH (6-9,9).  

Försöket blev ett stort steg för immunhistokemin eftersom man nu kunde utnyttja många 
antigen som förut varit maskerade. Exempel på sådana antigen är hormonreceptorerna 
östrogenreceptor (ER) och progesteronreceptor (PR), tillväxtfaktor (HER2/neu), CDmarkörer 
m fl  

Mekanismerna för retrieval där man hettar upp materialet till nära kokpunkten för vatten är 
ännu oklar. Troligen är vissa korsbindningar som bildats vid fixeringen reversibla så antigenet 
återfår sin aktiva form. Andra bindningar såsom metylenbryggorna, är irreversibla och 
ansvarar för att proteinet behåller sin form trots upphettningen. 
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Färgningsmetoder. 

Så kallad direkt metod innebär att en märkt primär antikropp reagerar med antigen i 
vävnaden. Om det är en fluorescerande markör finns bakgrund i form av egenfluorescens i 
paraffininbäddat material. 

Indirekt metod i två steg innebär att en primär antikropp får binda till vävnadens antigen. En 
sekundär, markerad antikropp binder till den primära. Den är mer känslig därför att åtskilliga 
sekundära antikroppar kan binda till ett antal olika epitoper på den primära antikroppen vilket 
förstärker färgningsintensiteten eftersom flera markörer har bundits. Markören är ofta ett 
enzym. 

Indirekt metod i tre steg innebär att ytterligare en märkt antikropp fäster på den sekundära, för 
att förstärka färgsignalen. 

Vid användning av så kallat lösligt immunkomplex använder man omärkta primär- och 
sekundärantikroppar. Den sekundära antikroppen tillsätts i väl avvägt överskott så att den kan 
binda både till primär antikropp och till den tredje antikroppen som är ett 
enzymimmunkomplex bestående av antigen och ett överskott av antikropp mot detta. 
Exempel på denna metod är PAP (peroxidas-antiperoxidas komplex) och PAAP (alkaliskt 
fosfatas-antialkaliskt-fosfats komplex). Det här var den mest känsliga metod man hade under 
många år. Den används knappast längre. 

(Strept)avidin-biotin teknik (ABC)  är en metod som bygger på att (strept)avidin (från 
Streptomyces avidini) har stark affinitet till biotin. Avidin är ett glykoprotein. Metoden utförs 
så att en biotinylerad sekundär så kallad länkantikropp binds till en primär antikroppp. Till 
biotinet på den sekundära antikroppen binds streptavidin och ett komplex bildas (enzym-
märkt streptavidin, LSAB). Som substrat används oftast peroxidas från pepperrot och alkaliskt 
fosfatas med kromogen, oftast DAB.  

I ABC kan också katalyserad signalökning (CSA) utnyttjas. Amplifikationsreagenset 
innehåller då ett fenolsubstrat (biotinyltyramid) som katalyseras med det bundna peroxidaset 
så att svårlösliga biotinylfenoler bildas. Det utfällda biotinet reagerar i sin tur med det bundna 
streptavidinmarkerade peroxidaset, vilket medför ökad produktbildning. 

Vid kedjepolymer-konjugerad teknologi. (DAKO EnVISION Systems, Dual Link) utnyttjas 
en kedjeformad dextranmolekyl som är markerad med enzym. Dual Link är en kommersiell 
histokemisk färgningmetod som använts i detta arbete.  

I Dual Link-systemet (EnVISION) inkuberar man först preparatet med en primär antikropp 
och därefter tillsätts sekundära antikroppar som är konjugerade till dextranmolekylen. 

Dextrankonjugation av både antimus- och antikanin gör det möjligt att använda Dual Link 
även för polyklonala antikroppar. En stor fördel med detta system är att avidin-biotin redan är 
bundet till dextranet. Härmed elimineras risken för icke-specifik bindning av fritt avidin till 
endogent biotin. 

Antigen retrieval kan användas vid dubbelfärgning. Med denna metod färgas i serie flera 
antigen på samma vävnadssnitt. Före tillsättning av varje ny primär antikropp tvättas 
reaktanterna bort. Kvar blir endast den bildade (färgade) kromogenprodukten från den första 
”cykeln”. DAKO EnVision Doublestain System tillåter färgning av två eller flera antigen 
genom att använda retrieval reagent mellan varje ”cykel”. Naturligtvis måste man ha olika 
kromogener vid varje färgning. Följande kan användas: DAB (brun), Fast Red (röd), 
BCIP/NBT (lila), och nickel-DAB (grå). 
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Bakgrundsfärgning, ospecifik bindning till omgivande vävnad. 

Immunhistokemisk färgning är förknippat med många problem. Här nedan beskrivs en del av 
de vanligaste. 

Bakgrundsfärgning är kanske det vanligaste problemet vid immunohistokemiskt arbete. 
Fixering som innehåller aldehyd t ex formalin, ökar både hydrofoba och elektrostatiska 
krafter. Orsaken är korsbindning av reaktiva ε, α-aminosyror, både inom och i närliggande 
vävnadsproteiner. Korsbindningsfrekvensen är en funktion av fixeringstid, pH och 
temperatur. Tyvärr är den mest förekommande bakgrundsfärgningen resultat av en 
kombination av hydrofoba interaktioner och elektrostatiska interaktioner. Risken är att om 
man avhjälper det ena problemet så kan det andra förvärras. Ett exempel på konkurrerande 
hydrofoba- och elektrostatiska interaktioner är den icke-specifika bindningen av IgG-
molekyler till kollagen och elastin i den omgivande vävnaden (3). 

Största orsaken till både hydrofob interaktion och elektrostatiska interaktioner är att proteiner 
är laddade, antingen positivt eller negativt i fysiologiskt pH. Den isoelektriska punkten (pI) 
varierar mellan 5,8 till 8,5. Ju närmare pH i lösningen är antikroppens pI, desto starkare 
hydrofob interaktion. Detta gäller interaktionen både mellan antigen och antikropp och till 
bakgrunden.  

Adhesion av biotinylerat antikroppskomplex till plast och glas är ett annat bakgrundsproblem. 

 Peroxidasaktivitet åstadkommer sönderdelning av H2O2 och är en vanlig egenskap hos 
hemoproteiner t ex hemoglobin och myoglobin. Problem med endogena enzymaktiviteter 
uppstår då blod diffunderar in i stället för fixeringsmedlet. 

Specifik bakgrundsfärgning uppstår då det man ska färga har diffunderat ut till omgivande 
vävnad, antigendiffusion. Till exempel kan tyroglobulin diffundera från tyroidfollikelepitel 
och lumens kolloidinnehåll till stroma. Detta problem kan uppstå vid fixeringen. 

Korsreaktioner kan ske om målmolekylens epitoper är så lika andra molekylers epitoper att 
antikroppen binder till dem också. Ett exempel är CEA (carcinoembryonic antigen) som har 
epitoper liknande dem som finns på några vanliga vävnadsproteiner och även hos 
blodgruppsantigen. 

Bakgrundsfärgning kan också ske på grund av att även makrofager och granulocyter har 
sådana FC-receptorer som IgG binder till. 

Efter utförd retrieval, speciellt med TRIS-EDTA, får inte preparatet torka. Detta ger 
torkartefakter med omedelbara färgningsproblem. 

Objektglasens beskaffenhet har också betydelse för resultatet. Olika ytbehandlingar 
förekommer som kromgelatinerade glas, polylysinbehandlade glas samt silaniserade glas. 
Ytbelaget på de sistnämnda kan ibland vara för tjockt och tränga upp i vävnadssnittet. Det 
glas som användes i detta arbete heter Superfrost plus. De har en positiv laddning i själva 
glasmassan som gör att vävnaden fastnar bättre än på ytbehandlat glas. Glasmassans 
sammansättning har inte redovisats av tillverkaren.  

Snabb färgning under pågående operation kan ske med förkortade inkubationstider. Detta är 
möjligt genom att lösa ut fett med aceton före färgning. 

Fryssnittat material ger mer bakgrundsfärgning än paraffinerat material på grund av större 
förekomst av endogent peroxidas.  
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Åtgärder för att minska bakgrundsfärgning och andra färgningsproblem. 

Metoder för att minska interaktionskrafterna. 

• Närvaro av följande joner i millimolara till molara koncentrationer minskar den hydrofoba 
interaktionen: PO4

3-, SO4
2-, NH4

+, K+ . 

• Tillsats av detergent. I bufferten uppstår hydrofoba interaktioner mellan makromolekyler 
när deras ytspänning är lägre än buffertens. Tillsats av detergent minskar buffertens 
ytspänning. 

• Blockering. För att undvika ospecifik bindning kan man blockera med ett protein som 
konkurrerar med t ex bindningen mellan primär och sekundär antikropp. Dessutom blockeras 
endogent biotin och endogent peroxidas. Det vanligaste är en blandning av primär antikropp 
och bovint serum albumin (3). 

Kontrollsnitt. 

Det är viktigt att använda kontrollsnitt av känd vävnad. Kontrollsnittet appliceras på samma 
objektglas som provsnittet och utsätts därmed för exakt samma behandling i fråga om 
temperatur och tid för retrieval, inkuberingstid etc. Fixeringstid, inbäddning, tjocklek på 
snittet kan variera. Man bör dock vara så konsekvent att man använder samma snittjocklek 
genom ett helt undersökningsmaterial. Provet i ett kontrollsnitt ska ha visats ge tydligt 
färgningsresultat. Snitt av blindtarm är ett ofta använt prov. 

Beskrivning över de antigen som användes som markörer i detta arbete. 

Calretinin.  

Calretinin uttrycks både i normala och neoplastiska mesoteliala celler och är en bra markör 
för identifikation av maligna mesoteliom av epitel och för differentiering av dessa sjukdomar 
från metastaser av lungadenocarcinom. Differentiell identifiering underlättas av resultaten 
från en antikroppspanel. Tolkning måste göras av kvalificerad specialist inom ramen för 
patientens anamnes och andra diagnostiska tester. 

Calretinin identifierades först genom kloning av cDNA från kycklingretina och tillhör 
superfamiljen kalciumbindande proteiner (CaBP), som dessutom innehåller kalbidin, 
parvalbumin och kalmodulin. Familjen kännetecknas av en aminosyrasekvens som veckas till 
en helix-loop-helix-struktur som utgör den kalciumbindande domänen (EF-handområden). 
Hos människor är calretinins molekylmassan 32 kDa och proteinet kan binda  fem Ca 2+. 
Calretininuttrycket är högt i centrala och perifera nervvävnader, särskilt i retinan och i 
neuronerna i de sensoriska banorna. Det har föreslagits att calretinin spelar en viktig roll i 
nervcellernas överlevnad vid störningar av kaciumhomeostasen på grund av dess buffrande 
förmåga. Fyndet av calretinin i androgenproducerande celler har lett till förslaget att 
proteinets uttryck kan vara relaterat till utsöndringen av steroider (4,5). 

Ber EP 4.  

Ber EP 4 är, tillsammans med flera andra antigen (B72.3, HEA 125), en så kallad epitelial 
markör, vars fysiologiska funktion fortfarande är oklar. Studier av prov från pleura har visat 
att antikroppar riktade mot Ber EP 4 binder till cancerceller, men ej till celler från mesoteliom 
(6). Antikroppen med samma namn är riktad mot Ber EP 4 och binder till två olika 
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glykoprotein som finns på cellmembranet och i cytoplasman hos epitelceller. Celler som 
innehåller mycket Ber EP 4 -antigen är epitelceller i gallgång och sädesledare. 

1995 undersöktes om analys av pleura med denna antikropp (Ber EP 4) kunde förbättra 
känslighet och specificitet vid sökandet efter cancerceller. Cytologiska och immun -
histokemiska analyser gjordes och resultaten jämfördes. Det visade sig att färgning med denna 
nya antikropp resulterade i en högre specificitet och känslighet än tidigare använd cytologisk 
diagnostik (7). 

Cdx2. 

Cdx2 används som markör för gastrointestinala tumörer. Cdx2 är en tarmspecifik 
transcriptonsfaktor som reglerar både proliferation och differentiering av tarmepitelceller. 
Mer än 95% av invasiv colorektal cancer uttrycker Cdx2. 

Sekundära adenocarcinom i tjocktarmen kan likna primära tumörer. Det är viktigt att kunna 
skilja dem från de primära formerna eftersom behandling och prognos är olika. 
Immunhistokemisk färgning med antikropp mot Cdx2 ger ingen reaktion (negativ) i 
sekundära colorektala tumörer vars ursprung är ovarier, bröst, pankreas, lungor eller prostata. 
Uttryck av Cdx2 kan därför vara av diagnostiskt värde för att skilja primärt colorektalt 
carcinom från vanligt förekommande sekundära colorektala adenocarcinom (8). 

Cytokeratiner 

Cellskelettet utgörs av ett nätverk av filament som påverkar den dynamiska morfologin hos 
cellen i vävnaden. Mellan de större filamenten (aktin, myosin och mikrotubili) finns ett 
system av fibrösa filament med heterogen kemisk uppbyggnad. Dessa så kallade subenheters 
struktur delas in i fem huvudklasser av intermediära filament varav en är keratin. Keratin 
finns i epitelceller och i celler med epitelialt ursprung.  

De epiteliala keratinerna eller cytokeratinerna (CK) bildar en familj på 20 olika polypeptider 
som åtskiljs av molekylmassan. CK-familjen är uttryckt i alla epitelceller och är en bra 
markör för epitelial differentiation. Då en normal cell övergår i malign form bibehålls 
vanligtvis CK-mönstret (9,10). 

Antikroppen mot cytokeratin 20 (CK20) reagerar med tarmepitel och en rad andra endokrina 
celler i normal vävnad. Den reagerar inte med övriga epitelceller inklusive epitelceller från 
bröst. Antikroppen är av stort intresse tack vare att den har så begränsat område där den 
uttrycks. Antikroppen mot cytokeratin 7 (CK7) reagerar med många epiteliala celltyper. Av 
körtelepitel färgas t ex lungor och bröst positivt medan kolon- och prostataepitel förblir 
negativa. I sökandet efter primärtumören görs ofta en fenotypning med CK20 och CK7. 
Reaktionen med CK20 är stabil och bibehåller sitt uttryck trots sjukdomsutveckling och 
metastasbildning. Diffus positivitet tycks vara en indikator för att det är fråga om metastaser. 
Addition av CK7 i analysen ger mer information om var metastaserna kan härstamma ifrån. 
Som exempel kan ges att svarskombinationen CK20+/CK7– är typiskt för kolorektalt 
adenocarcinom och saknas för mesoteliom (11,12). 

Östrogenreceptor α.  

Östrogen och östrogenliknande molekyler binder till och aktiverar östrogenreceptorer. 
Östrogen påverkar tillväxt, differentiering och reproduktiva vävnader som till exempel 
bröstkörtlar. En östrogenreceptor är ett protein som finns inne i målcellen (13). Receptorn 
sitter på kärnmembranet och är ett transaktivt protein som stimulerar transkription genom att 
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binda till specifika DNA-element (hormone response elements). När östrogen binds induceras 
gentranskription via receptorn.  

Den använda antikroppen anti-Er binder till en epitop på den N-terminala domänen av 
östrogenreceptorn, vars närvaro ger information om respons för terapi och prognos av 
bröstcancerpatienter. 

Tyroid transkriptionsfaktor-1.  

Tyroid transkriptionsfaktor-1 (TTF-1) påverkar uttryck av gener i tyroidea, lungor och hjärna, 
av vilka några är generna för tyroglobulinperoxidas, Clara cell-sekretoriska proteiner samt 
ytaktiva proteiner. Förutom rollen som vävnadsspecifik transkriptionsaktivator påverkar den 
organogenesen då studier har visat att TTF-1 har en viktig roll för utvecklingen av organ som 
tyroidea och lungor (14). 

TTF-1 uttrycks i tyroideas epitelceller samt i lungepitel. TTF-1 är en värdefull markör för 
identifiering av primära tyroidea- och lungtumörer liksom för metastaser av dessa. 

Prostataspecifikt antigen.  

Prostata-specifikt antigen (PSA) är ett glykoprotein som är ett kallikrein-liknande serinproteas 
såväl som ett esteras. Det produceras av epitelceller i både normal och malign vävnad i 
prostatakörteln. PSA är bundet till prostatans vävnad och halten av PSA i serum är normalt 
mycket låg. Då prostatan är skadad av någon sjukdom som till exempel cancer, läcker PSA ut 
till serum och ger påtagligt förhöjda halter. Mätning av PSA i serum har blivit en viktig del av 
diagnosen för prostatacancer (15).  

I de fall då PSA avslöjas vid immunhistokemisk undersökning av celler från pleura kan man 
tillsammans med annan diagnostik, konstatera att metastaser från prostatacancer förkommer. 

MATERIAL OCH METOD. 

Beskrivning av prover och förberedelser. 

Proven utgordes av pleuravätska från patienter som diagnostiserats för olika typer av cancer. I 
ungefär hälften av fallen var cancertypen fastställd. I de övriga fallen var cancern av okänt 
ursprung (Tabell 1). Materialet var arkiverat i form av paraffinklossar. Metoden att tillverka 
paraffinklossar av pleuravätska beskrivs på följande sätt. Vätskan centrifugerades och 
supernatanten hälldes av. Cellerna överfördes till en speciell kapsel, cell-safe, med finmaskigt 
nät varefter materialet fixerades i formalin. För att kunna bädda materialet i paraffin måste det 
dehydreras i xylen och etanol. Detta skedde enligt ett vanligt rutinprogram för histologi. 
Cellerna bäddades i paraffin och användes som ett histologiskt preparat. 

Snittning. 

Klossarna snittades i mikrotom med snittjockleken 3,5 μm. Dessa måste göras som 
konsekutiva snitt, alltså snitt i direkt följd, så att samma cellgrupper kan jämföras i resultaten 
av de olika antikroppsfärgningarna. Ett kontrollsnitt per antikropp tillfördes. Detta görs alltid 
för att se att antikroppsfärgningen har fungerat. Glasen sattes lodrätt i ställ och torkades i 60C 
över natt. 
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Avparaffinering. 

Snitten avparaffinerades varvid följande bad användes. Tre bad med xylen, tre bad med 
absolut etanol, två bad med 95% etanol, ett bad med 70% etanol samt två bad med destillerat 
vatten i nu nämnd ordning. Stället med snitten stod i fem minuter i varje bad och agiterades. 
Denna process gjordes för att överföra snitten i vattenfas, en förutsättning för den 
immunhistokemiska färgning. 

Antigen retrieval. 

Snitten sorterades efter vilken form av retrieval som de skulle behandlas med. Detta beskrivs i 
Tabell 2. 

 

Tabell 2. Retrievalmetod för de olika antikropparna samt vad de är riktade mot. 
 

Antikropp Riktad mot Retrieval Användning 
TTF-1 TTF- 1     TE  

 Buffert med pH 9,1 
Lunga och tyroidea 

CK7 Cytokeratin 7   PROT 10 
Proteinas, 10 minuter 

Adenocarcinom i 
gallgångar, bröst, 
ovarier och luftvägar

CK20 Cytokeratin 20   TRS 6 
Citratbuffert medpH 6,1

Tarmepitel och vissa 
endokrina celler 

Ber EP 4   
 
 

Ber EP4  
TRS 6 

Epiteliala celler 

ER  Östrogenreceptor TED 
Citratbuffert med pH 9  

Bröst och ovarier 

Cdx2 Cdx2 TED 
Citratbuffert med pH 9 

Gastrointestinala 
tumörer 

PSA Prostataspecifikt 
antigen 

 Prostata specifikt 
antigen 

 
CalRet 1  

 
Calretinin 

TED 
 Citratbuffert med pH 9 

Identifikation av 
mesotelceller och 
mesoteliom 

 

Instruktioner för retrieval-proceduren är beskriven i i DAKOs specifikationsblad för varje 
antikropp, vilka följdes i detta försök. För att öka intensiteten av färgningen upphettades de 
avparaffinerade snitten i 97C i 45 minuter, PSA och CK 20 undantagna. Det är viktigt att 
snitten får svalna långsamt och de placerades i en kyvett och sköljdes försiktigt med Wash 
buffer, DAKO, i fem minuter. 

Snitten får inte torka och de blöttes hela tiden med pasteurpipett och Wash buffert. Rätt 
koncentration av antikroppar finns angivet i DAKO:s specifikationsblad. 
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Histokemisk färgning. 

Listan gjordes i ordning för placeringen av varje glas i enlighet med respektive behandling 
som maskinen skulle utföra och Autostainern (DAKO), programmerades med denna som 
mall. 

Objektglasen med provsnitten placerades enligt den lista som hade skrivits ut från 
Autostainerns dator. Förutom listan över hur snitten skulle placeras skrevs också en lista ut 
över hur de olika reagenserna skulle placeras och respektive minimumvolym, Regent Layout 
MAP. De kemikalier som användes var Proteinas K för enzymdigerering (DakoCytomation) 
och EnVision + Dual Link System Peroxidas. För diagnostisk användning in vitro användes 
ChemMateTM DAKO EnVisionTM Detection Kit. De antikroppar som användes var Ber EP 4, 
CalRet 1, CK20, CK7, Cdx2, ER, TTF-1 och  PSA. Alla köptes från DAKO  
CORPORATION  utom Cdx 2 som köptes från Bio Site. Färgningsproceduren tog tre till fyra 
timmar. 

Motfärgning. 

Då den histokemiska färgningen var klar togs glasen ur DAKO färgmaskin. Glasen sköljdes i 
kranvatten och fördes sedan ner i Ventana APK-Wash Buffert Isn i 30 sekunder där de 
agiterades. Därefter överfördes glasen till Mayer Hematoxylin, HTX i 30 sekunder och 
agiterades varefter de sköljdes i kranvatten i 30 sekunder. Efter detta agiterades glasen i 
mättad Li2CO3 i 30 sekunder och fick sedan stå i rinnande kranvatten i 2 minuter.  
Denna histologiska färgning gör preparaten tydligare för tolkning. 

Dehydrering. 

Dehydreringsprocessen skedde på samma sätt som överföringen till vattenfas, men nu i 
omvänd ordning. Alltså började proceduren med destillerat vatten och slutade i xylen. 

Montering. 

Preparaten monterades i Pertex och studerades i ljusmikroskop. 
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RESULTAT. 

De immunhistokemiska färgningarna utgör en del i diagnostiken. Kombination av olika 
antikroppsreaktioner bidrar till klassifikation av vissa typer av cancer. (12,13,14) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig.3. Fotografierna visar exempel på färgning med antikropparna riktade mot Calretinin , till 
vänster, respektive CK7, till höger, i samma cellmaterial. Foto, Avdelningen för patologi och 
cytologi, Falu lasarett. 
 

Det samlade resultatet av den immunhistokemiska färgningen med de antikroppar som inte 
var representerade i ursprungsmaterialet visas i Tabell 1. För att kunna skilja ut de nu tillagda 
färgningarna är dessa införda med blå färg. De fall där tolkningen var osäker på grund av för 
få celler har betecknats med frågetecken. Alla kontroller var perfekt färgade.  

För att underlätta jämförande studier av panelen har jag att redovisat några av fallen så att 
samma diagnos står i följd i Tabell 3. Man kan då konstatera att alla bröstcancerfall hade 
identiskt utfall för samtliga antikroppar. Även för de fyra sista fallen i tabellen, med okänd 
diagnos var utfallet lika för alla aktuella antikroppar. Av dessa var två män och två kvinnor. 
Kvinnorna har avlidit sedan provtillfället. 
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Tabell 1. Resultat av antikroppsanalys på cancerpatienter. Svart text visar tidigare analyser. 
De analyser som är gjorda i detta arbete har införts med blå text. 
Tabell 1. Resultat av antikroppsanalys på cancerpatienter. Svart text visar tidigare analyser. 
De analyser som är gjorda i detta arbete har införts med blå text. 

 15

 

 15



 

Tabell 3. Antikroppsanalyser ordnade efter diagnos och utfall. 
 
 
Man/kvinna, nr Diagnos EP-4 CalR CK20 CK7 TTF1 CDX2 ER PSA 
Kvinna       467 bröstcancer    + ?    -    -    +     -    -   +  
Kvinna     1343 bröstcancer    +    -    -    +    -    -   +  
Kvinna     1537 bröstcancer    +    -    -    +    -    -   +  
Kvinna     1730 bröstcancer    +    -    -    +    -    -   +  
Kvinna     2451 bröstcancer    +    -    -    +    -    -   +  
Kvinna         84 bröstcancer    +    -    -    +    -    -   +  
             
Man               2 colon    +    -    +    0    -    +     - 
Kvinna     1146 colon    +    -    -    +    -    -    -  
Man          2146 colon    +    -    -    +    -    -      

* 
    - 

          
Man             51 lungcancer   +    -    -    ?    -    -     - 
Kvinna     1166 lungcancer   +    +    -    ?    -    -    -  
Man          1243 lungcancer   +    -    -    +    -    -     - 
          
Kvinna      603           ?       + + - + + - -  
Man          657      ? + + - + - -  - 
Kvinna    2091      ? - - - + + - -  
Man        2506      ?      + + - - + -  - 
Kvinna      138           ?       + + - + + - -  
Man        1206      ? - - - + - -  - 
Kvinna    1460      ? - + - - - - -  
Kvinna    1832      ? + + - -   ? - - -  
Kvinna      144           ?     + + - + - - -  
Kvinna      369           ?     + + - + - - -  
Man         1977         ?     + + - + - -  - 
Man          135           ?     + + - + - -  - 
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DISKUSSION. 

Undersökningen avsåg att bredda underlaget för och på sikt ge ökad säkerhet i diagnostiken 
av cancer. Arkiverat material från patienter med diagnostiserad cancer och fall med cancer av 
okänt ursprung användes för kompletterande immunhistokemisk analys. Härvid användes 
antikroppar som inte har utnyttjats tidigare på materialet. 

Eftersom alla kontrollsnitt var perfekt färgade borde även provsnitten vara korrekt färgade 
och resultatet tillförlitligt. Resultatet för färgning av CK20 var dock tveksamt och något kan 
ha hänt under procedurens gång. För att vara säkrare borde den analysen göras om enligt min 
åsikt. 

I vissa fall har för få celler kunnat sparas, ibland färre än tio celler. Det räcker inte för ett 
tillförlitligt resultat oavsett om färgningsproceduren varit lyckad. 

Det är svårt att finna mönster vid tolkningen av de olika antikropparnas positiva respektive 
negativa färgningar. Metoden är ett komplement till många andra typer av prover som 
tillsammans ger underlag för diagnos. Det förekommer också att patienter lider av mer än en 
sorts cancer vilket kan ge motsägande resultat i den immunhistokemiska analysen. Tilläggas 
kan att de, i det här arbetet förkommande patienter som saknar diagnos, kan ha opererats för 
någon cancertyp men där informationen inte går vidare till den patologiska avdelningen på 
grund av sekretessbestämmelserna. Materialet i detta arbete är inte tänkt att ensamt utgöra 
underlag för någon statistisk bedömning utan kan bli en liten pusselbit i ett större 
sammanhang där motsvarande data från olika delar av världen sammanställs. Snitten med 
tillhörande resultatlista arkiveras därför och kan användas i en framtida utvidgad forskning. 
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