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Abstract  

Globally, breast cancer is the most abundant cancer form in women, in Sweden about 20 

women are diagnosed with breast cancer every day. Interactions between genetic and external 

factors are the contributing factors while metastasis formation is the leading cause of death. 

Cancer is in need of vessels, to get the nutrients and oxygen it needs in order to survive. 

Therefore, the aim of the study is to analyze and compare the groups of high and low 

differential cancer vessels of the respective form, and to see if any type contained more 

vessels than the other. The study is based on 20 invasive ductal breast cancer samples, ten of 

them were high differentiated and the other ten were low differentiated. To assess the number 

of vessels, immunhistochemical staining with CD31 antibody was performed CD31 is an 

adhesion molecule present on endothelial cells. The group of low differentiated grade breast 

cancer tissue had significantly more vessels compared with the high differentiated breast 

cancer tissues. To prove these test results, more cancers must be analyzed. 
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Introduktion 

I kroppen pågår ständigt celldelningar. När gamla celler dör så förnyas de med nya som ska 

utföra samma uppgifter. Normala celler delar sig inte hur som helst, utan via olika proteiner 

styrs processen av gener. Olika proteiner ger signaler till cellen när det är dags att dela sig 

men signaler även när cellen skall gå i apoptos, alltså programmerad celldöd. Om mutationer 

uppstår i genomet så kan det medföra att proteinerna inte bildas som de ska fungerar inte 

normalt vilket kan leda till att cellerna börjar dela sig okontrollerat, vilket gör det möjligt för 

en tumöruppbyggd av en speciell cellpopulation utvecklas.  

Tumörer delas in i två olika grupper, benigna och maligna. Skillnaden är att den benigna 

tumören respekterar omkringliggande vävnad och inte sprider sig, medan den maligna 

tumören kan sprida sig genom kärl och lymfsystem och på annat ställe i kroppen bilda 

dottertumörer, som kallas metastaser. Dessa tumörer kallas cancer och orsakar stora skador på 

kroppens vävnader1. Efter hjärtkärlsjukdomar är cancer den vanligaste dödsorsaken i Sverige 

[1]. 

Cancer är således samlingsnamnet för flera neoplastiska sjukdomar som i sin tur är indelade i 

undergrupper och skiljer sig åt beroende på sitt ursprung. I Sverige ställs ca 55 000 

cancerdiagnoser varje år och enligt 2011 års statistik är de 5 vanligaste cancerformerna, 

hudcancer (alla typer inräknade), prostatacancer (män), bröstcancer (kvinnor), 

tjocktarmscancer och lungrelaterande cancerformer1. 

Den vanligaste cancersjukdomen som drabbar kvinnor är bröstcancer. Enligt 2011 års statistik 

var det 8427 kvinnor som fick diagnosen, vilket innebär minst ca 20 personer per dag.  Det 

finns olika faktorer som ökar samt minskar risken för bröstcancer, och risken att drabbas ökar 

med stigande ålder. Bröstcancer kan förekomma i olika former, den mest förekommande är 

ductal cancer som börjar i mjölkgångarna. Cancern kan även starta i mjölkkörtlarna och då 
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kallas det för lobulär cancer. Förekommande men mindre vanligt är det att cancern börjar i 

bindväven mellan mjölkkörtlarna1.  

För att en kvinna ska utveckla bröstcancer krävs en samverkan mellan genetiska och externa 

faktorer2. BRCA1 och BRCA2 är gener som tillhör en grupp kallad tumörsupressorer. I 

normala celler bidrar BRCA1 och BRCA2 till jämvikt i cellens arvmassa genom att förhindra 

okontrollerad celltillväxt3. Tumörsuppressorgener kodar för proteiner, vilket i sin tur 

förhindrar celldelning.  Denna process sker genom att cellen får signaler om att den ska delas 

sig eller gå i apoptos4.  Mutation av dessa gener har kopplats till utveckling av ärftlig 

bröstcancer men även äggstockscancer [2]. Risken för en kvinna att få bröstcancer ökar 

betydligt om hon ärver en skadlig mutation i BRCA1- eller BRCA2-generna. Dessa leder 

även till en ökad risk att utveckla bröstcancer i tidig ålder före klimakteriet [3].  

En koppling finns mellan hormonella faktorer och bröstcancer, där de kvinnliga könshormon 

också kan bidra till att cancer utvecklas då de bidrar till bröstkörtelcellernas delningsförmåga. 

Höga nivåer av östrogen stimulerar vissa bröstcancerformer som behöver östrogen för fortsatt 

tillväxt. När en ökad celldelning uppstår leder det även till en ökad risk för somatiska 

mutationer. Från puberteten till klimakteriet har kvinnan en stor hormonpåverkan. Sen 

menarche och flera födda barn under yngre år anses som skyddande faktorer. Anledningen till 

att bröstcancer minskar i samband med graviditeter och antal barn samt barnafödande ålder är 

fortfarande okänt. Det mest troliga är att det sker en mognad av bröstkörtelcellerna under 

graviditeten, vilket ger cellerna sämre förutsättningar att dela sig och risken för skadliga 

                                                           
1 Wåhlin J (webbred.) Cancerfonden. Hämtat 2013-03 från http://www.cancerfonden.se 
2 Bergh J, Brandberg Y, Ernberg I, Frisell J et al. (2007). Bröstcancer. Karolinska Institutets University Press. ISBN: 
9789185565146 
3 National Cancer Institute. Hämtat 2013-03-15 från www.cancer.gov/cancertopics/factsheet/risk/BRCA 
4 www-genvagar.slu.se/evolution/gymnasie/cancer6.htm Datum 2013-06-18 
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mutationer sjunker. Miljön bidrar också till bröstcancer och några med negativ påverkan är 

tobaksrökning, joniserad strålning och alkoholkonsumtion [2]. 

Förändringar i bröstvävnaden kan upptäckas med mammografiscreening men ibland 

upptäcker kvinnan själv förändringar i bröstet, t.ex. en knöl. För att ställa en 

bröstcancerdiagnos används en metod som kallas för trippeldiagnostik där bröstet undersöks i 

tre omgångar. Det första är att en läkare undersöker bröstet noga genom att palpera bröstet 

och närmaste lymfkörtel och då även tittar på bröstets färg och form. Under den andra 

omgången i trippeldiagnostiken undersöks bröstet med mammografi men ibland kan även 

ultraljud användas. För att kunna fastställa diagnosen måste alltid en biopsi tas. Det innebär 

att vävnadsprov tas från det misstänkta området. Vävnadsprovet undersöks efter infärgning 

med mikroskop vilket utgör det tredje steget i trippeldiagnostiken. Att använda sig av denna 

metodik gör att de flesta cancrar kan upptäckas, med det är även viktigt att upptäcka 

godartade förändringar så att inte patienter utsätts för onödiga operationer.  

Alla bröstcancrar graderas. På patologen i Sundvalls sjukhus används Nottingham histologic 

grade även kallat Elstongraderingssystemet, ett system går ut på att poäng tilldelas efter olika 

kriterier baserat på histologi tubulär struktur, kärnatypi samt antalet mitoser5. Dessa poäng 

summeras och resulterar i en bedömning av differentieringsgraden hos tumören. Höga totala 

poäng tyder på en sämre differentiering av cellerna, vilket kallas lågdifferentiering. Och detta 

innebär att cancern är aggressivare och kan sprida sig mycket snabbt.  

Idag finns tre olika behandlingsmetoder kirurgi, strålning och läkemedel. Den vanligaste 

behandlingen är kirurgi. Då opereras tumören bort men i vissa fall även hela bröstet. Ibland 

behövs även en kombination av dessa behandlingar6 

                                                           
5 Svenska föreningen för patologi-svenska föreningen för klinska cytologi kvast dokumentet bröstcancer doknr 
B4, Bröst-Kvast utgåva 3.1 fastställd 2012-05-09. 
6 www.stgoran.se/patientinfo/om-din-sjukdom/brostcancer---behandling Datum: 2013-06-14 

http://www.stgoran.se/patientinfo/om-din-sjukdom/brostcancer---behandling


5 
 

Metastaserande tumörer är den ledande dödsorsaken bland patienter med bröstcancer [4]. När 

en tumör når storleken av 1-2mm krävs det tillväxt av nya blodkärl [5]. Angiogenes är 

blodkärl som bildas vilket är avgörande för tumörtillväxt och metastaser. Ökat antal små 

blodkärl är förknippad med lymfkörtelmetastasering och minskad överlevnad [6]. Detta gör 

det möjligt för tumören att tillföra tillräckligt med syre och näringsämnen. Den får därmed 

även ett effektivt sätt att ta bort slaggprodukter [7]. När den primära tumören börjar växa in i 

omkringliggande vävnader har det ett samband med en ökad rörlighet hos tumörcellerna men 

även för frisättning av enzymer som t.ex. proteaser. De bryter ner proteinstrukturer och gör 

hål i basalmembran vilket möjliggör för tumörcellerna att komma ut i blodomloppet eller till 

lymfan. Tumörceller hamnar i blodomloppet är inte nödvändigtvis orsak till metastasering i 

andra organ eftersom de flesta tumörceller som cirkulerar i blodet bryts ner. Däremot har de 

tumörceller som överlever i blodbanan benägenhet att bilda metastaser kan fastna i 

kapillärbädden i andra organ och göra hål i basalmembranet. De små metastaserna är inte i 

behov av kärl för att växa, men för fortsatt tillväxt behövs nya kärl och kapillärer. Detta sker 

genom att cancercellerna avger stimulerande, angiogena signalfaktorer 7.  

Under angiogenes i tumörer är jämvikten mellan pro- och antiangiogena faktorer rubbad och 

deras relativa inverkan är beroende på tumörtyp, var tumören sitter, tumörtillväxt, samt 

patientens försämring och återfall. Pro- och antiangiogena molekyler frigörs från tumörceller, 

endotelceller, blodkroppar och fibroblaster. Bland dessa faktorer är proteas-aktiverande 

receptor (PAR) och receptorer för fibroblasttillväxtfaktorer viktiga medaktörer. I det 

patologiska förloppet varierar PAR celltillväxten och rörligheten hos tumören. PAR är G-

proteinkopplade receptorer som uttrycks i flera vävnader och aktiveras av vaskulär 

endoteltillväxtfaktor. Detta kan ha en betydelse för cancertillväxt och metastasering. Ökning 

av PAR har påvisats i flertal humana cancrar inklusive bröstcancer. Aktivering av 

                                                           
7 Ryden S, Aspgren K.(1996). Bröstcancer. Zeneca ISBN: 9197142225 
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fibroblasttillväxtfaktor-receptorn kan indirekt leda till spridning. När de aktiveras kan de 

snabbt orsaka hyperplastiska skador men även reglera sekretionen av metalloprotekinaser [7].  

För att tydligt kunna se kärl och ge en bättre prognostisk bedömning används 

immunhistokemisk färgning. Alla kärls inre skikt är uppbyggda av endotelceller och 

identifieras med antikroppar mot CD31, som är ett endotelspecifikt protein [8] CD31 är en ett 

membranbundet glykoprotein som är en adhesionsmolekyl, som uttrycks på tidiga och mogna 

endotelceller, blodplättar och leukocytsubpopulationer. 

Den immunhistokemiska analysprincipen bygger på att specifika antikroppar används som är 

riktade mot det sökta proteinet. Om detta finns kommer antikropparna att binda till antigenet. 

En sekundär antikropp tillsätts sedan och den är ofta bunden till enzymet peroxidas. Den 

sekundära antikroppen binder till den primära antikroppen och sedan tillsätts substratet 

diaminobenzidin. Resultatet blir en brun färg i de celler där t.ex. CD31 finns uttryckt8 

Syftet med studien var att undersöka antalet kärl på bröstvävnad från 20 invasiva 

bröstcancertumörer där 10 lågt differentierade tumörer (grad 3) jämfördes med 10 högt 

differentierade tumörer (grad 1). Hypotesen var att de lågdifferentierade cancrarna har högre 

malignitetsgrad bör kärl antalet vara fler i dem. Studien utfördes på Sundsvalls sjukhus 

patologiska avdelning.  

 

Material/Metod 

Provmaterial 

Studien utfördes på 20 arkiverade ductal bröstcancer preparat. Dessa preparat var graderade 

enligt Nottingham. 10 av dessa prover var högt differentierade och även positiva för 

                                                           
8 ] http://productlibrary.ventanamed.com - sök: Optiview DAB IHC detection kit - pkg ins optiview dab ihc 
detection kit, English 2013-05-28 
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progesteron och östrogen och hade 1 på graderingen. De övriga 10 var lågt differentierade 

graderade som 3 och negativa för progesteron och östrogen och. Alla prover avidentifierades. 

Etisk prövning behövde inte specifikt sökas eftersom studien gick under de generella tillstånd 

som redan fanns för validering och utveckling av metoder. 

Snittning 

Samtliga patientprover var paraffinbäddade. Tjugo termofrost objektglas (Termo Scientific) 

märktes, hälften av dem ”låg 1” upp till ”låg 10”,”hög 1” upp till ”hög 10”. Destillerat vatten 

hälldes upp i en plastmugg och engångspipett användes. Alla proverna snittades 4µm tunna 

snitt. Med hjälp av pincetten placerades snittet försiktigt ganska nära mitten på objektglaset 

tillsammans med några droppar destillerat vatten. Sedan lades glaset på en värmeplatta så att 

snittet fick slätas ut. Efter att provmaterialen var färdigsnittade, droppades ytligare några 

droppar destillerat vatten på objektglasen. Därefter snittades även en multikontroll och 

placerades ovanför snitten på samtliga objektglas som återigen lades på värmeplattan. Det 

destillerade vattnet hälldes av på en gasväv och kanterna på snitten torkades sedan försiktigt 

med ett filterpapper så att så mycket vatten som möjligt avlägsnades. Preparaten placerades 

sedan i en objektglashållare och placerades i värmeskåp (Dalab SVF100 bio optica) i 60°C i 

60min. 

Immunhistokemisk färgning 

Etiketter skapades via datorprogrammet på instrumentet (Ventana Bench mark ultra Roche). 

Provnummer skrevs in och antikropp (anti-CD31, Dako) valdes. Etiketterna skrevs sedan ut 

och klistrades på objektglasen, som därefter placerades i instrumentet. Sedan startades 

färgningsprocessen. Proceduren börjar med att värma upp glasen till 75°C och fick inkubera i 

4min sedan skedde avparaffinering. Objektglasen värmdes åter upp till 95°C och inkuberades 

i 8min och fick stå under cell konditioner i 2 omgångar, första omgången i 20min sedan in 
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36min. Efter det appliceras vald antikropp detta fick sedan inkuberas i 28min. Objektglasen 

tvättades innan en droppe hematoxylin färg applicerades dessa inkuberades i 12min. Slutligen 

lades täckglasen på och fick stå och inkubera i 4min. 

Infärgningen av CD31 spädning på 1:50  utfördes med en monoklonal antikropp riktad mot 

proteinet. I det helautomatiska systemet Ventana Bench Mark Ultra. Den sekundära 

antikroppen (Roche) som användes var en multimer som ingår i ett detektionskit som kallas 

för r.t.u. (ready to use). Spädningen uppgavs inte av tillverkaren, den är hemlig. Samtliga glas 

tvättades först i ljummet vatten innehållande diskmedel i 2min och sedan doppades de i 

stigande alkoholkoncentrationer först i 2×70% sedan i 2×95% och slutligen i 2×99% alkohol. 

Glasen stod 2 min i varje alkoholbad och därefter placerades de i xylen ca 15 min och 

täckglas monterades med Pertex (Histolab). Slutligen fick glasen stå på tork i några minuter. 

Granskning av bilderna 

De infärgade vävnadssnitten studerades i ett mikroskop (Olympus) med 40× förstoring. Från 

varje preparat där tumören var som tätast valdes ett område ut och fotograferades, det blev 2 

bilder per preparat. Mikroskopet var kopplat till ett bildhanteringsprogram (Olympus version 

2011) och de tagna digitala bilderna skrevs ut och bearbetades i pappersformat. Genom att 

titta på bilderna kunde antalet kärl räknas och antecknas. När alla bilder hade studerats och 

kärlen på bilderna var räknade jämfördes de två grupperna med varandra. 

 

Resultat 

För att undersöka skillnaden i antal kärl mellan de högt differentierade och lågt differentierad 

bröstcancer utfördes en studie på 20 ductala bröstcancrar. Tre snitt från varje grupp lossnade 

under immunhistokemin och därför utfördes beräkningen på 7 tumörer i varje grupp. Gruppen 
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av högt differentierade visades ha en spridning mellan 59-193 med avseende på antalet kärl. 

De lågt differentierade hade en spridning av antal kärl på 71-992. Gruppen av de högt 

differentierade visade ingen stor variation i antalet kärl i jämförelse med dem lågt 

differentierade som hade en ojämn samt mer kärl i genomsnitt.  

Figur1 visar medianen av kärl i antal. Bild A och B visar typiska bilder på kärl i högt 

respektive lågt differentierade bröstcancrar. 
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Diskussion 

Syftet med studien var att jämföra antalet kärl på lågt differentierade ductala bröstcancrar 

(grad 3) med högt differentierade (grad 1). Eftersom lågt differentierade cancrar är 

aggressivare så bör de ha fler kärl än de lågt differentierad formerna. Till studien användes 

avidentifierade patientvävnader som valdes ut av en patolog, dessa vävnader hade tidigare 

blivit diagnostiserade, där även östrogen- och progesteronreceptorer var identifierade.   

Studien påbörjades med totalt 20 bröstcancerpreparat, men 6 av dem blev ej representativa 

efter immunhistokemifärgningen eftersom de lossnade från glasen och klumpade ihop sig. 

Orsaken till det kan ha varit att bröstvävnaden är en fet vävnad och det bidrar till att den fäster 

dåligt på objektglaset. En annan orsak kan vara snittningen eftersom jag var ovan, särskilt i 

början. Detta resulterade i att relativt få cancrar analyserades och att använda sig av statistiska 

tester rekommenderades inte på så få data.  

Av resultatet framgår det att de två grupperna ändå skiljer sig ifrån varandra. Gruppen av högt 

differentierade cancrar visade inga större variationer, såväl ifråga om antal kärl samt deras 

fördelning. Däremot visade gruppen av lågt differentierade cancrar i jämförelse med högt 
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differentierade ha mer kärl i genomsnitt samt större och mer ojämn fördelning av kärl. Men 

resultatet av detta är ganska osäkert eftersom antalet vävnader som studerades var för få.           

Det fanns dock vissa undantag. Två fall av lågdifferentierade cancrar visade betydligt mindre 

densitet av kärl än högt differentierade cancrar. En förklaring kan vara att vi inte valde rätt 

område i preparatet. Det kan också vara så att cancern inte var lika långt gången som de 

andra. Detta är en pilotstudie som ändå visar ett visst mönster. Det innebär mönster även om 

tendensen kan bero på slumpen eftersom endast ett område per snitt räknades. Säkerheten 

hade ökat om det hade räknats 3 bilder för varje snitt och medelvärde på dessa tre vilket inte 

det fanns tid för.  

Invasiv förflyttning av tumörceller genom basalmembranet och ut i blod och lymfkärl är ett 

kritiskt steg i metastaseringen. Tumörceller kan förflyttas från primära platsen genom 

befintliga kärl eller genom nybildade kärl. Att angiogenesen har betydelse för metastaseringen 

är nog ganska säkert men fortfarande är det oklart på vilket sätt [9]. Kärltillväxten i en 

normal, frisk vävnad är noga reglerad och när blodkärl fortsätter växa oreglerat så blir det ett 

patologiskt tillstånd som upprätthåller utvecklingen av många neoplastiska sjukdomar [10]. 

Dessutom har tidigare studier visat rollen av angiogenes i tillväxt av solida tumörer och det 

finns vissa belägg för en direkt roll för angiogenes i blodburen tumörspridning [11]. Det har 

även framkommit i studier att för en fortsatt utbredning färdas tumörceller i cirkulationen och 

sätter sig i mikrovaskulaturen i målorganet, vilket indikerar att kärlsystemet har en avgörande 

roll för en tumör spridningen [12]. I arbetet visade resultaten, trots det ringa antalet på 7 

stycken per grupp, att de högt differentierade cancrarna hade ett lägre antal kärl och en mindre 

varians än de lågt differentierade. Dessa resultat kan tyda på att det fanns ett samband mellan 

differentieringsgrad och antal kärl även i detta material.  

Det finns många studier där angiogenes har studerats i tumörer. De markörer som är mest 

lämpade för att kunna bedöma kärldensitet är CD105, CD34 och CD31. CD34 är ett 
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glykoprotein som har funktionen att fungera som en adhesionsmolekyl. Därför skulle den vara 

ett bra alternativ att använda som markör för att upptäcka angiogen aktivitet men detta var 

inte aktuellt för denna studie, nackdelen med den är att den även finns i fibroblaster. CD105 

är markör som uttrycks av vaskulära endotelceller och spelar en viktig roll vid angiogenes i 

bröstcancer och andra maligniteter. CD105 hade varit ett bra alternativ eftersom den är mer 

specifik för malign angiogenes vilket hade passat bra till denna studie men den fanns inte 

kommersiellt tillgänglig. CD31 har i stor utsträckning använts för att analysera 

tumörvaskularisering och är en cellulär adhesionsmolekyl. CD31 har visat en tillförlitlighet 

när det gäller att upptäcka neangiogenes i både maligna och godartade vävnader [13]. CD31 

var också den markör som analyserades i detta arbete. 

Studien visade att högdifferentierade och lågdifferentierade duktala bröstcancrar skiljer sig 

med avseende på antal kärl.  Dessa två grupper har alltså olika egenskaper ifråga om 

angiogenes. Utvecklingen av kärlprocessen kan förmodas att ha en roll i lågdifferentierade 

cancrar men det är svårt att avgöra vad. Då två lågdifferentierade cancrar hade betydligt färre 

kärl än de högt differentierade krävs att ett större antal cancrar analyseras innan en slutsats att 

det finns skillnad i antal kärl mellan dessa två grupper kan dras. 
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