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ABSTRACT 

Angiogenesis has a crucial influence on tumour development and identification of 

microvessels in malignant breast cancer tissue is an indicator for worse prognosis. 

Angiogenesis is partially governed by the family of vascular endothelial growth factors 

(VEGF) and their receptors, by which the VEGF-A-protein seems to be the most important 

factor.  

    The aims of this work were to first establish a method for immunohistological (IH)-staining 

of the VEGF-A-protein for clinical use and then to label and evaluate the expression of this 

protein in 31 Nottingham Histology Graded (NHG I-III) breast carcinoma. 

     Formaldehyde-fixated tissues from invasive breast neoplasms and control tissues were 

labelled with monoclonal antibodies against VEGF-A and CD31-proteins using a semi-

automated IH-system from Ventana BenchMark. Positively stained vessels were counted from 

digital copies of microscopic pictures related to mm
2
 tissue.  

    A method of IH-labelling with VEGF-A protein was successfully established before 

staining of the breast tissue and in 19 of the 31 breast cancers. Vessels were counted for both 

antibodies. The VEGF-A-antibody stained 2.7 ± 2.3 (mean ± SD) vessels/mm
2
 and the CD31-

antibody stained 27.3 ± 19.3 in the breast carcinoma tissue. The percent of VEGF-A-stained 

vessels in relation to CD31-stained were 7.6% in the NHG-I- (n=3), 7.8% in the NHG-II- 

(n=10) and 15.0% in the NHG-III-group (n=6).  

    The results demonstrate that increased NHG-grade and lower differentiation can be 

associated with higher percent of vessels expressing VEGF-A-protein. The result was not 

statistically certified because of the small number of stained breast cancers and additional 

investigations are recommended before clinical use.   

 

Keyword: CD31, grade, immunohistochemistry, invasive breast cancer, vascular endothelial 

growth factors 
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Förkortningar: 

 

DAB        3,3’-diaminobensidin tetrahydroklorid  

 

HIF-1α Hypoxia Inducible Factor-1α 

 

HRP      Horseradish-peroxidase, eller Pepparrotsperoxidas 

 

IH Immunhistokemi eller immunhistokemisk 

 

NHG    Nottingham histologisk grad 

 

PLGF Placenta growth factor 

 

VEGF Vascular endothelial growth factor 

VEGFR Vascular endothelial growth factor-receptor 
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INTRODUKTION 

Det är essentiellt att kroppens alla celler får syre och näring och att metabola ämnen kan 

avlägsnas. Detta sker via utbyte mellan blod, lymfa och vävnader. De större blodkärlens 

väggar är uppbyggda av tre skikt varav det inre skiktet mot kärllumen kallas intima. Intiman 

är ett sammanhängande skikt av polygonalt formade epitelceller som kallas endotel.  I de 

tunnare, kapillära blodkärlen består kärlväggen endast av detta endotelskikt. Mellan 

endotelcellerna finns vätskefyllda porkanaler. Genom dessa kanaler transporteras joner och 

andra vattenlösliga ämnen. Via endotelcellerna kan även syre, koldioxid och fettlösliga ämnen 

diffundera. Transport- och diffusionshastigheter är beroende av kärlväggens permeabilitet och 

ämnenas koncentrationsskillnader. In mot kärllumen uttrycker endotelcellerna receptorer, som 

aktiveras som respons på olika stimuli.  

Blodkärl kan antingen nybildas eller växa ut från redan etablerade kärl. Detta sista kallas 

angiogenes. I båda fallen krävs faktorer som stimulerar tillväxt och utmognad. Embryonalt 

bildar endotelcellerna först ett tubulärt nätverk av större kärl som sedan modifieras genom 

kärlförstoring och förgreningar. Kärlväggen mognar under tiden som endotelcellerna 

integreras med stödjeceller av glatta muskelceller och pericyter samt omgivande matrix. 

Specialiserad utväxt av celler bildas varifrån andra kärl kan växa fram [1-3]. 

    Förutom under kvinnans reproduktion och vid organreparation så förekommer inte 

angiogenes i en fullt utvecklad, normal vävnad. Vid tumörutveckling däremot är det frekvent 

förekommande och en bidragande faktor till utvecklingens förlopp [4].  

Vaskulära endoteliala tillväxtfaktorer (vascular endothelial growth factors, VEGF) är en 

familj av tillväxtfaktorer som utsöndras av mesenkymala och stromala celler och som binder 

till VEGF-receptorer i endotelcellernas ytmembran [5]. De är glykoproteiner och det finns 6 

stycken identifierade; VEGF-A, -B, -C, -D och -E samt PLGF. Vid transkription av 
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proteinerna genereras även isoformer med olika molekylmassor och affinitet [6].  Den mest 

studerade formen är VEGF-A och den benämns i regel som enbart VEGF. I humant material 

har identifierats följande 5 isoformer av VEGF-A; VEGF-A121, VEGF-A144, VEGF-A165 och 

VEGF-A189 samt VEGF-A206 [7, 8]. Siffrorna anger hur många aminosyror isoformen 

innehåller. Proteiner med isoformerna -121 och -165 är lösliga och förflyttar sig snabbt 

mellan olika vaskulära endotelceller medan -144 och -189 samt -206 stannar kvar i celler eller 

extracellulär matrix [9, 10]. Fastän VEGF-A121 och VEGF-A165 är lösliga så betecknas de som 

svagare angiogena isoformer av familjen VEGF. En ytterligare, löslig VEGF-A-isoform har 

nyligen identifierats och den benämns VEGFxxxb. Den uppstår genom splittning på mRNA-

nivå och denna VEGFxxxb har visats vara uppreglerad i bröstcancervävnad [11].  

VEGF proteinerna binder till tre olika receptorer, VEGFR-1, -2 och -3 med olika affinitet och 

aviditet [6]. Dessa receptorer finns i ytmembranet hos endotelcellen och är sammankopplade 

med intracellulära tyrosinkinaser. De fångar upp VEGF molekylerna som migrerar och 

receptorkomplexet genomgår en formation. Via tyrosinkinaserna initieras intracellulär 

fosforylering vilket aktiverar genomet. När VEGF-A binder till VEGFR-2 i cellmembranet 

uppregleras VEGFR-1-uttrycket. VEGFR-1 binder också till VEGF-A med hög affinitet. 

Denna bindning ger en svagare intracellulär signal men responsen har en dämpande effekt på 

VEGFR-2-signalen. Dessa två VEGF receptorer reglerar tillsammans bildningen av 

kärlnätverket [2] och är nödvändiga för normal utmognad och differentiering [12].  

Bröstcancer är en övergripande benämning på maligna tumörer som i bröstvävnaden har ett 

invasivt växtsätt. Det finns även bröstcancer in situ, d.v.s. celler som inte prolifererat så att de 

invaderat omgivande vävnad. Cancern kan ha sitt ursprung från duktala mjölkgångar eller från 

lobulära mjölkkörtlar i bröstvävnaden. Diagnosen erhålls med mammografiröntgen 

tillsammans med biopsier alternativt vävnadsprov efter bröstoperation. Vid diagnostillfället 

stadieindelas och graderas cancern utifrån tumören storlek, cellernas kärnstorlek och dess 
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spridning till regionala lymfkörtlar. Det finns alternativa graderingssystem varav NHG-

gradering med 3 indelningar (grad I, II och III) är ett av dem
1
. En högre grad innebär lägre 

differentiering och en mer aggressiv sjukdom. 

Växande, maligna celler behöver mer näring och energi än motsvarande frisk vävnad och 

angiogenesen spelar därför en viktig roll i cancergenesen. Nya blodkärl växer snabbt fram, 

oftast oorganiserade från befintliga blodkärl.  De nya kärlen är i regel outvecklade och kan lätt 

gå sönder, vilket orsakar otillräcklig genomblödning i vävnaden och medför lokal syrebrist 

(hypoxi) [13].  

    Syrebrist triggar cancergenes och ökar utsöndring av VEGF, som ju i sin tur stimulerar 

kärlnybildning via VEGF-receptorer. Enligt Maschio et al. antas hypoxia inducible factor-1α 

(HIF-1α) reglera den intracellulära responsen vid hypoxiska tillstånd [14]. HIF-1α initierar 

aktivering av pro-angiogena faktorer, däribland VEGF-faktorer. Hypoxiska celler stimuleras 

inte enbart till ökad transkription utan även till minskad VEGF-mRNA-degradering [15]. 

Höga halter av HIF-1α och VEGF-protein associeras med ökad tumörcellsaggressivitet och 

metastasbenägenhet [16, 17].  Detta inkluderar även utvecklingen av bröstcancer. Schwab et 

al. menar dessutom att syrefattiga områden är mer motståndskraftiga mot strålning och 

cellgifter.  Även i långt framskriden bröstcancer aktiverar hypoxi kärlnybildning för att 

vävnaden skall få tillgång till mer syre [18]. När vävnaden fått tillräckligt med syre minskar 

mängden HIF-1α i vävnaden. HIF-1α-koncentrationen minskar genom stimulans av 

steroidreceptorer i vävnaden och VEGF-uttrycken påverkas av en autoreglerad transkription-

translations feedback [19].  

    Det finns studier som visar att tumörassocierade makrofager finns i överskott i bröstcancrar 

[13]. Vid brist på syre dör celler och därmed utsöndras signalsubstanser som adhererar och 

                                                
1 http://brostcancerdokument_maj_2013.pdf – sökt på www.google.se – sökdatum: 2014-03-31 - sökord: 

Kvastdokument 

 

http://brostcancerdokument_maj_2013.pdf/
http://www.google.se/
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aktiverar makrofager till området.  Makrofagerna aktiveras att utsöndra VEGF-proteiner som 

stimulerar angiogenesen i den hypoxiska vävnadsdelen men även andra tillväxtfaktorer som är 

mitogena för både tumör- och endotelceller [15]. VEGF kan även lagras latent i fibroblaster 

och frisättas vid behov [4].    

    De flesta bröstcancertyperna är östrogenberoende och bröstcancer behandlas traditionellt 

med anti-östrogena preparat. Behandlingen påverkar angiogenesen, men hur processen sker är 

inte riktigt fastställd. Studier utförda av Garvin och Dabrosin i Linköping visar att nivåer av 

extracellulärt östrogen och VEGF i bröstcancer är starkt korrelerat till varandra. Nivåerna är 

högre i cancervävnaden än i motsvarande friska bröst. Insamling av vävnadsvätska via 

mikrodialys har gett nya rön angående reglering i det extracellulära utrymmet mellan 

bröstcancerceller. Efter klimakteriet minskar naturligt kvinnors östrogenkoncentration men i 

bröstvävnaden finns en fortsatt hög koncentration och i bröstcancervävnad än högre. Samma 

förhållande gäller för extracellulärt VEGF [20]. Deras fortsatta studier visar en ökad 

utsöndring av extracellulärt VEGFR-1 med samtidig minskad VEGF-utsöndring. Kvoten 

mellan dessa kan användas som en indikator för hur mycket angiogenes som sker i en 

bröstcancer. I bröstcancer som inte behandlas med anti-östrogena preparat ses en ökning av 

den extracellulära kvoten mellan lösligt VEGFR-1/VEGF medan vid behandling med 

östrogenpreparat blev kvoten betydligt lägre. Med detta kan sägas att anti-östrogenbehandling 

har en antiangiogen effekt på bröstcancer medan östrogen gynnar angiogenes [21]. Östrogen 

verkar reglera VEGF-uttrycken genom att stimulera transkription av VEGF-A-genen och 

stabilisera VEGF-A-mRNAt [23].  

    För att optimera behandlingen av bröstcancer finns det ett ökat intresse att identifiera och 

kvantifiera olika proteiner och steroider. Att utföra test huruvida tumören uttrycker 

östrogenreceptorer är vedertaget sedan många år. På senare tid kombineras detta med att 

identifiera om tumören är HER2 positiv. HER2 proteinet finns på ytan av de flesta celler och 
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medverkar i cellernas tillväxthastighet. Det finns även ett växande intresse att framöver 

identifiera VEGF.  

    Infärgning av CD31 används som rutin för att identifiera kärl i vävnader och som en 

biomarkör för benigna och maligna vaskulära tumörer. CD31 är ett leukocytantigen, som 

finns på plasmaceller och monocyter och det uttrycks även på kärlendotel [23]. CD31 bidrar 

till sårläkning genom att verka som en vidhäftande, klisterliknande molekyl. Troligen bidrar 

CD31 även till celldifferentiering och metastasering [24].  

Vid identifiering och kvantifiering av proteiner på vävnadssnitt används oftast IH-färgningar. 

För att IH-färgning ska fungera i diagnostiken behövs metoduppsättningar som är användbara 

i automatiska system och efter preanalytiska rutiner på laboratoriet. Dessa rutiner inkluderar 

formaldehydfixering och paraffininbäddning av preparaten. 

    IH-färgning på formaldehydfixerat material innebär att epitopen för en antikropp först 

måste frigöras och öppnas upp. Tillvägagångssättet kan vara värme med s.k. HIER-teknik, 

cellkonditionerande lösningar (ofta en citratbuffert) eller med hjälp av proteolytiska enzymer. 

Vilket tillvägagångssätt som väljs får optimeras utifrån varje antikropp. Ofta innehåller 

vävnaden endogena peroxidaser som orsakar bakgrund som stör i utvärderingen. För att 

motverka detta blockeras endogent peroxidas genom att H2O2 appliceras i låg koncentration. 

Vävnaden får sedan inkubera med en primär antikropp, oftast monoklonal.  Antikropparnas 

specificitet kan variera och spädning, inkubationstid och temperaturer måste initialt 

optimeras.  Det bildade, primära immunkomplexet ska sedan identifieras och det finns olika 

metoder för detta. Metoderna baseras på sekundära antikroppar och molekyler som binder till 

den primära antikroppen och som förstorar upp det bildade immunkomplexet. Dessa är 

linkade till substrat som framkallas och på slutet erhålls en färgutfällning i anslutning till det 

eftersökta proteinet. 
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    I ett semiautomatiskt IH-system laddas utrustningen med snittade glas, antikropp, 

detektionskit och sköljvätskor och det ställs in vilken förbehandling som önskas. Preparaten 

avparaffineras och rehydreras också direkt i utrustningen.       

Detta examensarbete hade två syften. Syfte nummer ett var att introducera och optimera 

infärgning av VEGF-A proteinet på en semiautomatisk immunhistokemisk utrustning. Syfte 

nr två var att kvantifiera kärlantal som uttryckte VEGF-A i bröstcancrar utifrån olika 

tumörgraderingar. CD31 infärgning användes för jämförelse av antalet kärl i tumörvävnaden. 

    Arbetet utfördes i Sundsvall på avdelningen för Patologi och Cytologi, Länssjukhuset 

Sundsvall/Härnösand. 

MATERIAL OCH METOD 

Vävnad 

För optimering av VEGF-A-infärgningen användes vävnad från colon och tonsiller (positiv 

infärgning) samt prostata- och njurvävnad (negativ infärgning) [25]. Vävnaden stansades ut 

från operationsmaterial, formaldehyd (37-40 % i fosfatbuffert, pH 7,4)-fixerades och 

paraffininbäddades enligt rutin på avdelningen. Denna vävnad användes även som positiv och 

negativ kontrollvävnad vid VEGF-A-infärgningen av bröstmaterialet.  

För kvantifiering av VEGF-A-infärgade kärl i bröstcancervävnad användes 31 stycken 

arkiverade tumörer som var fixerade och inbäddade på motsvarande vis som 

kontrollvävnaden. Bröstcancervävnaden var från 3 olika NHG-grader (NHG I–III), bedömda 

och graderade av specialistläkare i patologi. Av de 31 tumörfallen var 7 stycken graderade 

NHG I, 17 stycken NHG II och 7 stycken NHG III.  

    Materialet var avkodat och infärgades utan kännedom om graderingen. Arbetet var en 

kvalitetsutveckling inom avdelningen och behövde därför ingen enskild etisk prövning.   
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Antikroppar och detektion 

För infärgning av VEGF-A användes en monoklonal mus-anti-human VEGF antikropp, klon 

VG1 (artikelnummer M7273, DakoCytomation Denmark A/S, Glostrup, Danmark)
2
. 

Antikroppen var en rekombinant VEGF med fullängd 189 aminosyror som infärgar 

isoformena VEGF-A121, VEGF-A165 och VEGF-A189. 

För generell infärgning av kärlen användes en monoklonal mus-anti-human CD31-antikropp, 

klon JC70A (artikelnummer M0823, DakoCytomation Denmark A/S, Glostrup, Danmark). 

Denna primära antikropp användes i rutin på avdelningen
3
.  

Alla lösningsmedel och kit som användes för spädning och detektion var inköpta från Ventana 

Medical Systems Inc via RocheDiagnostics. VEGF-A- och CD31-antikropparna späddes med 

Antibody Diluent, ett fabriksfärdigt medium innehållande en buffrad och enligt produktbladet 

”proteinliknande” lösning speciellt framtagen för stabilisering och spädning av mus- och 

kaninantikroppar. Exakt vad ”proteinliknande” står för är en fabrikationshemlighet.  

För detektion användes UltraView HRP Universal Multimer, ett kit innehållande en sekundär 

antikropps-cocktail innehållande get-anti-mus IgG, get-anti-kanin IgG och get-anti-mus IgM. 

Den sekundära antikropps-cocktailen var konjugerat med HRP-molekyler. Färgen 

framkallades med DAB-reagens. 

Färgintensiteten vid färgning med VEGF-A-antikroppen förstärktes med ett amplifieringskit, 

från Ventana Medical Systems. Kitet innehöll två amplifieringslösningar, Amplifier A och 

Amplifier B, innehållande mus-antikanin-IgG och anti-mus-kanin-IgG-kedjor och beroende 

på vilken primär antikropp, mus- eller kaninantikropp, som används förstärks signalen. Då 

primära antikroppen var en musantikropp, förstärkte amplifieringskitet färgintensiteten med 

                                                
2 http://www.dako.com/se/ar38/p234605/prod_products.htm 
3 http://www.dako.com/se/ar38/p102870/prod_products.htm 
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hjälp av en antimus-kanin-IgG-heavy och light chain-antikropp. Därefter kopplades en 

multimermolekyl till den primära antikroppen och reagerade med heavy och light 

chainskedjorna i amplifieringslösningarna och färgen framkallades med förstärkt signal.  

Utrustning 

Vid snittning användes mikrotom av typen MicromMH355S, (Cellab Nordia AB, Stockholm, 

Sverige). För IH-färgning användes det semiautomatiska instrumentet Ventana BenchMark 

Ultra (Ventana Medical Systems, Roche Diagnostics GmbH, Mannheim, Tyskland). Alla 

lösningar som användes var rekommenderade och inköpta från RocheDiagnostics
4
. 

Mikroskopering utfördes med Olympus BX 50 (Olympus Optical AB, Stockholm, Sverige) 

och för överföring av preparatbilder till digitala bilder användes en 3DHISTECH-utrustning 

(3DHISTECH Ltd, Budapest, Ungern)
5
. Dessa bilder printades sedan ut på papperskopior, 

som användes för beräkning av kärlinfärgning.  

Utförande 

Vävnad snittades i 4,5µm tjocka snitt och placerades på objektglas (SuperFrost® Plus). Till 

VEGF-A- och CD31-infärgningen av bröstmaterialet lades konsekutiva snitt. Glasen torkades 

i 60°C i 1 timme. Därefter kunde de överföras till IH-instrumentet där de avparaffinerades och 

gick sedan vidare till infärgning.  

 

 

 

                                                
4 DiscoveryUltraQuickStart.pdf  
5 http://www.3dhistech.com – Pannoramic 250 FLASH 1.16 User’s Guide via analysprogramdator Avd. för 

Patologi och Cytologi, Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand, Sundsvall  - 2014-04-09 



11 

 

Infärgning med IH-instrumentet 

I korthet utfördes följande då preparaten färgades;  

Efter avparaffinering och rehydrering öppnades epitopen upp med olika cellkonditionerande 

lösningar i 95°C. Därefter applicerades primär antikropp som fick inkubera efter 

förutbestämda tider. Färgintensiteten vid infärgningen med VEGF-A av bröstcancervävnaden 

förstärktes via amplifiering, vilket inte utfördes vid infärgning med CD31-antikroppen. Efter 

sköljningar applicerades sekundär antikropps-cocktail linkad med DAB-molekyler. 

Multimerkitet innehöll även H2O2 och kopparsulfat, som behövdes för framkallningen. 

Vävnaden motfärgades slutligen med Haematoxylin II. Sköljningssteg skedde vid ett flertal 

tillfällen under färgningsprocessen. 

 

Fig. 1: Schematisk bild som illustrerar infärgningsprocessen i Ventana BenchMark Ultra-maskinen  

Optimering av VEGF-A-infärgningen 

För att optimera infärgningen testades följande; epitopdemaskering i 95°C inför 

antikroppsfärgningen med UltraCC1 (Trisbaserad EDTA-buffert pH 8,5) och UltraCC2 

(citratbuffert pH 6,0). 3 epitopdemaskeringstider (20, 36 och 52 minuter) och antikroppstitrar 

(spädningar 1:25, 1:50 och 1:100) utprovades. Dessutom testades 2 inkubationstider (20 och 

 

© Maria Sedin 
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32 minuter) av den primära antikroppen. Resultatet av de olika testerna kontrollerades i 

mikroskop av specialistläkare i patologi.  

Mikroskopering och inläsning av bilder 

Antalet VEGF-A-positivt infärgade kärl för respektive bröstcancerfall kontrollerades i 

ljusmikroskop i 40x förstoring. Hela preparatet överfördes (skannades) därefter till digitalt 

format via 3DHISTECH. Via datorn förstorades sedan bilderna och fyra bilder från valda 

delar av varje preparat överfördes till worddokument och printades ut på papperskopior. 

Bilderna var 14,8 ±0,2 cm x 9,5±1,5 cm. På varje bild fanns en angiven linjalsticka. En 

markering uppe till vänster i bilderna angav i vilken skala bilden visades. Skalorna varierade 

mellan 1:20µm, 1:50µm, 1:100µm och 1:200 µm samt 1:500µm. Ytan där antalet kärl 

räknades kunde sedan beräknas. 

Immunhistokemiska beräkningar  

Antalet VEGF-A infärgade kärl räknades visuellt från pappersbilderna. Med penna 

markerades varje infärgat blodkärl med tydligt lumen och medelvärdet av antalet kärl i de 4 

bilderna från varje preparat räknades fram och korrigerades till mm
2
 vävnad.  

    CD31 användes som indikator för antalet kärl och räknades på motsvarande sätt som för 

VEGF-A.  

Medelvärde ± SD beräknades för antal infärgade kärl i det totala bröstcancermaterialet 

Dessutom beräknades median, maximi-, minimivärden samt 1:a kvartils- och 3:e-

kvartilsvärden. Beräkningarna av median, maxima, minima samt 1:a och 3:e kvartilerna 

illustreras av ett box-plotdiagram.  

När antalet infärgade kärl hade räknats avkodades bröstcancerfallen och sorterades efter 

respektive NHG-gradering. Därefter beräknades procentantalet VEGF-A- infärgade kärl i 
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förhållande till CD31-infärgade. I varje bröstcancerfall beräknades först en individuell 

procentandel, därefter beräknades ett medelvärde och SD för varje grupp.  

RESULTAT 

Optimeringen av VEGF-A-antikropp  

Bäst färgningsresultat av VEGF-A-antikroppen erhölls med cellkonditionering UltraCC2 i 20 

minuter i 95°C tillsammans med antikroppsspädning 1:100 och inkubationstid på 20 minuter.  

Kvantifiering av bröstcancermaterial  

Totalt snittades 31 bröstcancervävnader. Under infärgningsprocessen lossnade 12 

vävnadssnitt från antingen preparat avsedda för VEGF-A eller CD31, vilket resulterade i 19 

analyserade vävnadssnitt. Av dessa 19 kvarvarande var 3 stycken från NHG I, 10 från NHG II 

och 6 från NHG III.  

       

 

 

 

 

 

Fig. 2: Typexempel av VEGF-A- (a) och CD31 (b) -infärgad bröstvävnad. Snitten är från samma 

patient och har skala 1:100 µm. Pilen i bild a visar ett infärgat kärl.  
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Immunhistokemiska beräkningar 

Av de 19 analyserade vävnadssnitten färgades 2,7 ± 2,3 (medelvärde ± SD) stycken kärl per 

mm
2
 vävnad med VEGF-A och 27,3 ± 19,3 stycken/mm

2
 vävnad med CD31. I dessa 19 fall 

identifierades 9,7 % av kärlen med VEGF-A-proteinet. 

    Medianen av VEGF-A- respektive CD31-infärgade kärl/mm
2
 beräknades till 1,86 

respektive 26,16 kärl/mm
2
, vilket illustreras i bilden nedan.  

 

 

Fig. 3: Box-Plotdiagram för antal VEGF-A- respektive CD31-infärgade kärl. De röda delarna visar 

antalet kärl inom andra kvartilen (25 %) och gröna delarna visar antalet kärl i 3:e kvartilen (75 %). De 
nedåtgående linjerna visar minimivärden och de uppåtgående linjerna visar maxvärden. 
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Resultatet av de beräknade VEGF-A- och CD31-infärgade kärlen hos respektive NHG-

graderade bröstcancerfall redovisas i Tabell 1 nedan.  

Tabell 1: VEGF-A- och CD31-uttryck i respektive NHG-graderingsgrupp och ett medelvärde av procentandelen 
VEGF-A-infärgade kärl med respektive NHG-gradering 

Antikropp NHG-grad  

(n= antal)  

Antal infärgade kärl/mm
2
  

(medel ± SD) 

VEGF-A/CD31 

kvot (%)  

VEGF-A I (n=3) 1,8 ± 1,6 7,6  

   II (n=10) 2,4 ± 2,3 7,8  

 III (n=6) 3,5 ± 2,8 15,0  

CD31 I (n=3) 23,6 ± 8,7 - 

    II (n= 10) 30,9 ± 25,1 - 

 III (n=6) 23,3 ± 11,0 - 

 

DISKUSSION 

Syftet med detta arbete var att introducera och optimera infärgning av VEGF-A proteinet på 

en semiautomatisk immunhistokemisk utrustning. Vidare skulle antalet kärl som uttryckte 

VEGF-A i NHG-graderade bröstcancrar kvantifieras. CD31 infärgning användes för 

jämförelse av antalet kärl i tumörvävnaden.  

    Före analys av valda bröstcancerfall utfördes således optimering av den monoklonala 

musantikroppen mot VEGF-A på vävnad från colon och tonsiller. Dessa vävnader användes 

sedan som positiva och negativa kontroller då bröstvävnaden färgades in. Valet av antikropp 

gjordes med förutsättning att den skulle vara monoklonal och riktad mot humant material. 

Den måste vara riktad mot lösliga VEGF-proteiner, då de oftast bildas av makrofager och 

levereras till blodbanan [15]. I blodbanan fäster de till endotelreceptorer och stimulerar 

angiogenes. Dessutom måste antikroppen kunna användas vid immunhistokemisk 

färgningsanalys, många antikroppar går endast att använda för immunofluorescens och 



16 

 

Western Blot. Den monoklonala VEGF-A-mus-antihumana antikroppen av klon VG1 från 

DakoCytomation Denmark A/S uppfyllde alla dessa krav. Det finns inga referenser som anger 

att antikroppen använts för immunhistokemisk infärgning med det semi-automatiska system 

som sedan tidigare används på Avd för Patologi och Cytologi i Sundsvall och optimeringen 

av infärgningsprotokollet skedde därför stegvis. Dako, som var leverantör av antikroppen 

rekommenderade spädningar från 1:25 till 1:50 medan ett publicerat arbete [26] 

rekommenderade 1:100. Visserligen är inte VEGF-A-VG1-klonen i det publicerade arbetet 

från samma leverantör och utförs inte på samma instrument men den är riktad mot samma 

epitop. Detta medförde att spädningar 1:25, 1:50 och 1:100 testades. Avläsning i mikroskop 

avgjorde optimal spädning till 1:100.  

    Enligt ovan nämnda publicerade arbete bör antigenåtergivning göras i en citratbuffert med 

pH 6,0, medan Dako rekommenderar pH 9,0. Därför testades optimal antigenåtergivning med 

både UltraCC1 som är en Tris-baserad EDTA-buffert med pH 8,5 och UltraCC2 som är 

citratbuffertbaserad med pH 6,0 i 20, 36 och 52 minuter. UltraCC1, pH 8,5, resulterade enbart 

i ospecifika positiva infärgningar i kontrollmaterialet. Även här visade sig Britto et al.:s studie 

[26] överensstämma bättre för oss än vad Dakos rekommendationer gjorde.  

    För optimering av infärgningsmetoden och senare som positiv kontroll användes colon och 

tonsiller. Detta var enligt antikroppleverantörens rekommendationer på produktbladet. Enligt 

Turley et al. färgas endast epitel och inte kärl in svagt hos prostatavävnad. Utifrån denna 

referens användes benign prostatavävnad som negativ kontroll [25]. Det finns de som istället 

för annan vävnad rekommenderar spädningslösningen för antikroppen som negativ kontroll. 

Detta gör bl a Srabovic et al. [27] och spädningslösningen appliceras då som primär antikropp 

på snitt från samma vävnad som själva studien. Om detta hade använts under denna studie 

hade det krävts ytterligare preparatsnittning emedan den automatiska IH-utrustningen bara 
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kan applicera en primär antikropp till varje preparat. Benign prostatavävnad fungerade bra 

som negativ kontroll i våra infärgningar.  

    Optimering innebär också olika fixeringstider med olika lösningar samt olika 

dehydreringsscheman. Bröstvävnad som inte är tillräckligt fixerad vid dehydreringen kan 

innehålla gömda vattenmolekyler inne i vävnaden som kan vara svåra att få bort. Fixering 

görs med många olika fixeringsmedel, dock främst formalin-fixering. Varje fixeringsmedel 

orsakar artefakter, trots att det antas att ett flytande fixativ skall bevara vävnaden under 

förhållanden som är liknande den färska vävnadens [28]. Om denna fixering sker under för 

kort tid blir enligt Benerini Gatta L. et al. färgningssignalen reducerad och färgningen av 

vävnaden i mitten av preparaten blir svagare än färgningen av vävnadens ytterkanter och 

tvärtom om fixeringstiden är för lång [28]. Dessutom kan fria formaldehydgrupper bildas inne 

i vävnaden, vilket kan orsaka ospecifik infärgning. Benerini Gatta och hennes forskarkollegor 

har utfört jämförande tester med andra fixeringsmedel, bl a etanol-baserade blandningar. 

Etanol destabiliserar och förändrar vävnadens tertiärstruktur och denaturerar proteinerna och 

för de flesta CD-molekylerna försämras deras antigenicitet. I detta examensarbete fixerades 

bröstvävnaden i 10 % -ig formalin i 48 timmar, som är enligt laboratoriets upparbetade 

rutiner.  

    Bröstmaterialets feta natur gör att efterföljande dehydrering tar lång tid. Här dehydrerades 

materialet i 12 - 44 timmar beroende på preparatets vävnadsstorlek och dehydreringsschema. 

På Avd för Patologi och Cytologi i Sundsvall används i nuläget två olika typer av 

dehydreringsutrustning, vilka optimerats för fet vävnad med olika men jämförbara 

processchemata. Denna optimering har skett innan detta examensarbetes påbörjan.  

Vävnaden ”bäddades” in i paraffinvax, och klossarna med inbäddad vävnad var arkiverade 

efter att tidigare infärgning och bedömning av materialet utförts. Nu hämtades de ut från 

arkivet efter urval av specialistläkare i histopatologi. Klossarna snittades och snitten 
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placerades på objektsglas av typ SuperFrost plus. Därefter färgades vävnaden in 

immunhistokemiskt med hjälp av ett semiautomatiskt IH-system, utformat av Ventana 

Medical System Ltd, ett företag inom RocheDiagnostics GmbH-gruppen. Ventana 

BenchMark Ultra är ett system där individuella preparatglas processas, vilket möjliggör att 

effektiviteten kunnat öka och väntetider minska. Systemet utför högkvalitetsinfärgningar och 

används i dag på många patologilaboratorier. Ventana BenchMark Ultra har aldrig använts för 

att färga in bröstcancerpreparat med vald VEGF-A-antikropp tidigare.  Endast manuell IH-

infärgning har tidigare utförts och optimeringsmöjligheterna för systemet kan utvärderas 

ytterligare. Optimeringen som utförts i detta arbete följer dock tidigare använda manuella 

metoder och resultaten verkar följa samma mönster. 

Bröstvävnad innehåller mycket fett och val av objektglas påverkar vidhäftningsförmågan av 

en fet vävnad. I detta arbete användes SuperFrost plus-glas. Ett problem uppstod i det att 

vävnaden lossnade från objektsglaset. Av 31 utvalda fall lossnade 12, endera infärgat med 

VEGF-A- eller CD31-antikroppen.  

    Det finns objektglas med andra vidhäftningsförmågor än vad de använda SuperFrost plus-

glasen har. Fördelen med SuperFrost plus-glasen är att de har en hydrofil yta där formalin-

fixerade vävnader skall fästa mer kontinuerligt utmed ytan och som klarar epitopdemaskering 

i höga temperaturer samt högt pH. Detta resulterar i att SuperFrost plus-glasen anses vara väl 

lämpade för infärgning med automatiska IH-utrustningar
6
. Det finns en mängd olika 

distributörer av olika SuperFrost plus-glas, som kan ha olika egenskaper beroende på fabrikat. 

Enligt Ventana Medical System kan glasens lagringstid och behandling i olika lufttryck och 

temperaturer göra att vidhäftningsförmågan hos glaset ändras
7
. Dessa parametrar är svåra att 

kontrollera och försvårar analysen, varför snitten lossnade.  

 

                                                
6 M4402_SFExcellNew.pdf – sökt på google.se – sökdatum: 2014-03-19 – sökord: SuperFrost plus-slides 
7 1011752ENb.pdf – sökt på google.se – sökdatum: 2014-03-19 – sökord: Ventana + recommended slide storage 
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Vävnad från samma bröstcancerfall infärgades även med en CD31-antikropp, vilket användes 

för jämförelse av antalet kärl i tumörvävnaden. CD31-infärgningsprotokollet kördes enligt 

rutinförfarande utformat på Avdelningen för Patologi och Cytologi.  

     Alla kärl uttrycker CD31. Det är det mest känsliga transmembraniella glykoproteinet och 

CD31-antikroppen identifierar kärlendotelceller, men endast ibland tumörceller. Cristina C et 

al. [29] anger att det finns en stark association mellan VEGF och CD31 i hypofysadenom. I 

detta arbete användes CD31 som kärlmarkör, men Cristina et al. framhåller att CD31 även i 

vissa fall kan användas som prognostisk faktor.  

    VEGF har visat sig vara en utmärkt prognostisk biomarkör för angiogenes och 

metastasbenägenhet hos tumörceller [30]. Resultatet av detta examensarbete uppvisade en 9,7 

% -ig VEGF-A-infärgning i de 19 analyserade bröstcancerfallen. Om detta är ett högt värde 

eller inte kan inte avgöras här. Carpenter PM, et al. anger att duktal bröstcancer in situ 

uppvisar högre VEGF-A-uttrycksgrad än patienter med duktal hyperplasi. I sin studie anser 

Carpenter PM, et al. också genom infärgning med CD31 att mikrokärldensiteten ökar mellan 

hyperplasi och cancer in situ [31]. Således är trenden att angiogenesen ökar vid mer aggressiv 

cancersjukdom sjukdom och detta tycks även resultaten i denna studie visa. 

Syftet med examensarbetet var också att kvantifiera kärlantal som uttryckte VEGF-A i 

bröstcancrar, utifrån olika tumörgraderingar. Resultatanalys visade att 7,6 % av NHG I-

graderade bröstcancerfallen hade kärl infärgade med VEGF-A, 7,8 % av NHG II och 15,0 % 

av alla NHG III-fall. D.v.s. arbetet visade på en procentuellt ökande andel av VEGF-A 

infärgade kärl från NHG I till NHG III. Denna ökning, som är högst preliminär och inte 

statistiskt säkerställd visar att antalet kärl som infärgades med VEGF-A-proteinet steg med 

lägre differentieringsgrad och gravare cancersjukdom. Dock måste fler analyser utföras innan 

statistiskt säkerställda resultat erhålls. Det analyserades endast 3 fall inom NHG I, 10 fall 

inom NHG II och 6 fall inom NHG III.  Även om det är få fall så överensstämmer det med 
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den kunskap som finns att maligna celler behöver mycket mer näring och energi. En 

förklaring till att VEGF ökar kan vara att de nya blodkärlen som bildas är fragila och orsakar 

otillräcklig genomblödning till vävnaderna. Enligt Rydén L, et al. är VEGF-A-nivån 

signifikant korrelerad till mer aggressiv tumörtyp och högre NHG-grad samt 

östrogenreceptornegativitet [32].  

Sammanfattningsvis visar detta arbete att VEGF-A-antikroppen kunde optimeras och färgas 

in i ett semiautomatiserat IH-system. Därigenom kan den framöver bli användbar i en klinisk 

verksamhet. Resultatet visar att procentandelen VEGF-A-infärgade kärl är större hos NHG 

III-graderade bröstcancrar i jämförelse NHG I-graderade, vilket indikerar att VEGF-A-

antikroppar kanske kan användas tillsammans med CD31-antikroppar som markör av en 

bröstcancers malignitetsgrad. Trenden som sågs i detta arbete måste dock säkerställas med 

fler tester och kanske även jämföras med VEGFR-1- respektive VEGFR-2- infärgad vävnad. 

Dessutom är försök med PCR också en möjlighet. Enligt Dales et al. kan PCR av HIF-1α-

genen komma att utgöra en framtida prognostisk biomarkör för bröstcancer [17] och eftersom 

HIF-1α påverkar utsöndring av VEGF-A så kan det leda till att även tillväxtfaktorn används 

som prognostisk biomarkör.   
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