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Sammanfattning
Cellblock är ett viktigt diagnostiskt verktyg inom cytopatologi då det ger möjlighet till
kompletterade metoder som immunohistokemi och molekylär diagnostik. Cellblock av
cytologiska prover kan prepareras med olika metoder. Filtratmetod som används i dagsläget på
cytopatologi-avdelningen vid Unilabs på sjukhuset i Skövde innebär att celler som finns i
pelletten efter centrifugering fixeras i formalin, filtreras och bäddas så småningom in i paraffin.
För att undvika cellförlust vid filtrering och förbättra snittpreparat prövas en annan metod i den
här studien, så kallade plasma-trombinmetod. Metoden använder sig av plasma och trombin för
att bilda ett koagel av cellmaterial och förhindra cellförlust. Snittpreparat med både filtrat- och
plasma-trombinmetoder, framställdes av 13 cytologiska prover. Färdiga snittpreparat
undersöktes i mikroskop och granskades. Studien visar att plasma-trombinmetoden förhindrar
cellförlust och i viss mån förbättrar cellernas morfologi på snittpreparaten. Användning av
plasma-trombinmetoden vid framställning av cellblock kan således förbättra diagnostiken.

Nyckelord: cellblock, exfoliativ cytologi, filtratmetod, plasma-trombinmetod.
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Summary

Preparation of cell blocks of cytological samples with plasma- thrombin
method and examination of slides by filtrate- and plasma-thrombin methods
Cell block is an important diagnostic tool in cytopathology because it makes the opportunity
for supplementary methods of immunohistochemistry and molecular diagnostics. Cell block of
cytological specimens may be prepared by various methods. Filtering method used in the
daytime on cytopathology Unilabs at the hospital of Skövde means that cells found in the pellet
after centrifugation are fixed in formalin, filtered and thereafter embedded in paraffin. To avoid
cell loss during filtration and improve slides a different approach was tested in this study, socalled plasma-thrombin method. The method uses plasma and thrombin to form a clot of
cellular material and then prevent cell loss. Of the produced Slides from 13 cytological samples
were prepared both with the filtrate and plasma-thrombin methods. The slides were examined
under a microscope. The plasma-thrombin method was found to prevent cell loss and to some
extent improves the morphology of the cells on the slides. Use of the plasma-thrombin method
in the preparation of cell blocks can therefore improve the diagnosis.

Keywords: cell blocks, exfoliative cytology, filtrate method, plasma-thrombin method.
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Inledning
Exfoliativ cytologi, som bygger på att celler kan avstötas naturligt från olika slemhinnor, ger
ett användbart alternativ till den histologiska undersökningen, eftersom den har flera fördelar
jämfört med traditionell biopsi. De viktiga fördelarna är att inget operationsingrep krävs samt
snabb provtagning och provhantering (1). Cellblock är ett viktigt diagnostiskt verktyg inom
cytopatologi, eftersom den ger möjlighet att undersöka cellens morfologi mycket detaljerat.
Dessutom kan cellblock vara en plattform för kompletterande metoder, som immunohistokemi
och molekylär diagnostik (2, 3). Det är oerhört viktigt vid diagnostiken av olika sjukdomar
inom cytopatologi att fånga så många celler som möjligt från exsudat och därefter på
snittpreparat. Det kan ha en stor betydelse vid ställande av diagnosen, vilket påverkar om rätt
behandling ges till patienten.

Bakgrund
Cellblock
Prover i vätskeform som innehåller celler kan användas för framställning av paraffininbäddade
block (1). Cellblock kan prepareras från alla typer av cytologiska prover förutom prover med
låg cellularitet som cerebrospinal vätska. Cellblock kan snittas och användas för morfologi
(färgas med eosin och hematoxylin) eller för immunohistokemi. Vid färgning kan de flesta
antikroppar användas med undantag för vissa som används vid diagnostiken av lymfoid
sjukdom. En viktig fördel med cellblock är att många preparat för omfattande paneler för
immunfärgning kan förberedas. Morfologi av cellblock är identisk med den som ses i
histologiska prover och är därför bekant för de flesta patologer (4). Cellblock kan representera
ett aggregat av exfoliativa celler från serösa vätskor, cystor, livmoderhals skrap, sköljvätskor
och urin. Cellblock av finnålsaspirationsmaterial (FNA) kan innehålla både aggregerade celler
såväl som fragment av vävnad (3).
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Cellblockskteknik
Den traditionella cellblockstekniken (CB) infördes år 1896 med användning av celloidin som
inbäddningsmedium. År 1947 var tekniken mer accepterad och användes som ett diagnostiskt
verktyg. Cellblockspreparat används rutinmässigt, vanligen som ett komplement till
cytologiska preparat, för exfoliativ cytologi av kroppshållvätskor och FNA- material.
Användningen av vätskebaserad cytologi tillåter både gynekologisk och icke gynekologisk
cytologisk material att studeras i CB-preparat. Cellblockspreparatet har fler fördelar jämfört
med cytologiska utstryk med avseende på cellulär struktur och arkivering av provmaterial. CB
ger snitt som kan användas för olika specifika färgningar, immunofenotypning,
strukturundersökning och molekylära tester inklusive cytogenetik och polymerase chain
reaction (PCR)-baserade teknologier. Under årens lopp har många CB-tekniker utvecklats. Det
grundläggande protokollet för cellkoncentrationsstegen är densamma för alla metoder. Några
nackdelar exempelvis ökad kostnad och lång processtid är kända för tekniken (3).

Filtratmetod
Efter preparering av cellutstryk, kan kvarblivet material användas för cellblocksframställning.
Centrifugering av en vätska leder till att celler samlas på botten i centrifugrören och bildar en
pellet. Cellerna kan lätt fixeras i rören med formaldehyd. Pelleten kan sedan filtreras eller flyttas
med en pasteurpipett, vikas in i specialpapper, läggas till en kassett och rutinbehandlas. Pelleten
är liten och fungerar bättre om det bara finns tillräcklig med proteiner i provet som håller ihop
cellerna som en pellet (1). Den här metoden används på cytologi/patologiavdelningen vid
sjukhuset i Skövde (Unilabs) då pelleten från centrifugerade preparat överförs till formalinrör
där den fixeras, sedan filtreras materialet genom ett pappersfilter och filtratet bäddas så
småningom in i paraffin (5).

Plasma-trombin/tromboplastinmetod
Cellblock kan framställas från pelleten av centrifugerade cellsuspensioner genom tillsats av
plasma och trombin till det cellulära materialet. Koagelbildning kan orsaka ojämn
koncentration av celler i blocket. Detta problem kan lösas genom användning av kontinuerlig
omrörning under koagelbildning för att fördela de jämnt i fibrinnätet. I metoden kan
tromboplastin användas. Några kommersiellt tillgängliga tromboplastinreagenser är framställda
ur kaninlungor eller kaninhjärnor, men de innehåller epitelceller, vilket kan leda till en felaktig
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tolkning av fallet. Därför bör cellfri tromboplastin väljas om man väljer den metoden (3). Några
typer av trombin behöver aktivering av kalciumjoner. Om aspirerat material samlas i formalin
eller i 50 % alkohol, krävs det noggrann tvätt i isotonsaltlösning före tillsättning av plasma och
tromboplastin, annars koaguleras det inte ordentligt. Finnålsaspirationsmaterial bör därmed
samlas i normal salt lösning eller PBS (Phosphate-Buffered Saline) och centrifugeras därefter.
Användning av tromboplastin föredras framför användning av trombin eftersom trombin har
kort lagringstid. Tromboplastin har dock en hållbarhet på upp till ett år, om den förvaras i
kylskåp, samt ger tillfredställande resultat. Trombin/tromboplastinmetoden är mycket enkelt att
utföra jämfört med andra metoder, exempelvis metoder där agar användas (6). På Unilabs
cytopatologi i Sunderbyn används plasma-trombinmetoden vid vilken det bildas ett koagel av
celler i ett prov med hjälp av plasma och trombin. På så sätt blir det mindre förlust av material
och möjligen blir snittpreparaten bättre (7).

Framställning av snittpreparat
Framställning av snittpreparat görs med syftet att kunna göra en mikroskopisk
cellundersökning. Processen består av några steg och för att förhindra cellernas autolys måste
provmaterialet fixeras. Fixering kan göras på olika sätt, exempelvis kan provmaterialet
lufttorkas eller fixeras i en formaldehyd. Nästa steg är dehydrering, en process där vatten tagits
bort från provmaterialet med alkoholbad i olika koncentrationer. Efter dehydrering bäddas
materialet in i paraffin för att sedan kunna göra tunna snitt med en mikrotom. De tunna snitten
placeras sedan på objektglas, avparaffineras och rehydreras i rehydreringsapparat. Sista steget
i processen är en färgning av snittpreparaten där rutin-, special- och immunohistokemiska
färgningar användas. För att kunna undersöka ett preparat i mikroskop, måste det täckas med
ett täckglas (1).

Färgning
Färgning av snittpreparat görs med syftet att kunna se olika celler och deras struktur/morfologi
i ett mikroskop. Hematoxylin och eosin är färger som använts från 80-talet för översikts- och
rutinfärgning. Vid den här färgningen blir kärnan blålila/ blåsvart och cytoplasman blir färgad
till olika nyanser av rosa. Immunohistokemiska/ immunocytokemiska färgningar blir populära
på 80–90-talet. Principen av immunfärgning är att vävnads- och cellernas komponenter
identifieras med hjälp av antikroppar som binder till antigen. För att visualisera antikropparna,
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används olika markörer (1). Antikroppar cytokeratin 7 (CK7) och cytokeratin 20 (CK20)
används inom immunohistokemi för att skilja mellan primära och sekundära (metastaser)
adenokarsinom i lungorna (8). Antikropp homeoprotein CDX2 (cluster of differentiationnomenklaturen) används för att identifiera colorectal adenokarsinom (9). Antikropp GATA
(Guanine Adenine Thymine Adenine) (transkriptions faktor) finns i många varianter och kan
påvisa en rad olika sjukliga tillstånd inom cytopatologi (10).

Provtyper
Cellblock kan tillverkas ur alla typer av cytologiska prover (3). Pleuravätskan finns normalt i
en liten mängd i pleurarummet. Ökad mängd pleuravätska (pleuraexsudat) kan orsakas av olika
sjukdomar. Pleuraexsudat är en trögflytande vätska med hög proteinhalt och gul-röd-brun färg,
som beror på tillblandning av vita eller röda blodkroppar. Pleuraexsudat kan orsakas av
infektioner i pleurabladen, vanligen bakteriella, liksom maligna pleuratumörrer (metastaser från
annan tumör eller primär lungcancer), lungemboli med inflammation i pleura, gastroinestinala
tillstånd som pankreatit och levercirros. Vid en undersökning av pleuravätska görs
pleurapunktion, då pleuravätska sugs ut. Sedan analyseras vätskan för proteiner, bakterier samt
cytologiskt (11). Ascites är ett tillstånd med ökat mängd vätska i bukhålan som har orsakats av
olika sjukliga tillstånd. Normalt finns cirka 100 ml vätska i bukhålan som innehåller
immunceller, framförallt makrofager och lymfocyter. Vid inflammation i bukhålan ökar
inflödet av vita blodkroppar snabbt. De vanliga orsakerna till ascites är levercirros/leversvikt,
peritonealkarcinos (spridd cancer i bukhålan), hjärtsvikt samt låga proteinnivåer (12). Ascites
prover tas av läkare med en nål (13). Buksköljvätska tas i samband med operation för
cytologisk bedömning av celler i buken (14).
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Syfte
Syftet är att pröva en metod för framställning av cellblock, så kallade plasma-trombinmetoden,
samt granskning av framställda snittpreparat som gjordes med filtrat- och plasmatrombinmetoder.
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Material och metod
Arbetet utfördes på den kliniska patologi/cytologiavdelningen vid Unilabs på sjukhuset i
Skövde. Cytologiska prover som innehöll tillräckligt med material för att framställa cellblock
togs in och studerades i samma ordning som de kom till laboratoriet. I studien ingick 13 icke
gynekologiska cytologiska exsudat prover (allmänna cytologi prover), som pleuravätska (9 st.),
ascites (1st.) och buksköljvätska (3 st.) från sjukhusets patienter. Ingen hänsyn avseende kön,
ålder eller sjukdom hade tagits under urvalet. Av varje cytologiskt prov gjordes cellblock med
två olika metoder: filtratmetoden och plasma-trombinmetoden. Erhållna klossar användes
sedan för framställning av snittpreparat som rutinfärgades (Hematoxylin och Eosin). Fyra
snittpreparat av ett cytologiskt prov (pleuravätska) som innehöll maligna celler färgades
dessutom immunocytokemiskt för att detektera antigen. Det tog 2 dygn att framställa ett färdigt
cytologiskt snittpreparat från den dagen provet anlänt till laboratoriet.

Förberedelse
Flaskan med ett prov vändes upp och ner ett par gånger (skakades ej). Två spetsiga centrifugrör
märkta med provnummer fylldes med provvätskan. Rören centrifugerades vid 610 x g i 10
minuter i en centrifug (Hettich zentrifugen, Rotofix 32 A, Tyskland). Ovanvätskan i de
centrifugerade rören hälldes tillbaka i provflaskan. Pelleten från ett av dessa rör behandlades
med filtratmetoden, pelleten från det andra röret behandlades med plasma-trombinmetoden.

Filtratmetoden
Centrifugröret vändes upp och ner på ett cellstoff för att ta bort den vätska som var kvar i röret.
Bottensatsen fördes över till ett rör som innehöll 4 % formaldehyd (Formaldehydlösning,
Histolab Produkts AB, Göteborg, Sverige). Tre till fyra droppar Mayers hematoxylin (Mayers
HTX, Histolab Produkt AB, Göteborg, Sverige) tillsattes till röret. Provmaterialet fixerades
under 24 timmar. Röret centrifugerades vid 610 x g i 10 minuter. Ett rispapper veks och sattes
i en tratt. Röret med fixerade celler vändes upp och ner över tratten och vätskan med
provmaterialet filtrerades. För att få upp allt material som fastnade i röret tillsattes lite vatten,
blandades och hälldes i tratten. Rispapperet med cellmaterial lades på arbetsbänken. Några
droppar utspädd Mayers HTX sattes på cellmaterialet på rispapperet. Rispapperet veks på nytt
på så sätt att cellmaterialet låg i ett litet kuvert som sedan sattes till en kassett, markerades med
provnummer och ordet ”filtrat”. Kassetten placerades i korg med formaldehyd och
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överlämnades till patologilaboratoriet för vidare omhändertagande (dehydrering, inbäddning,
snittning och färgning).

Plasma-trombinmetoden
Ett rör med humanplasma (Unilabs, Skövde, Sverige) och ett rör 500 U/ml trombin (i
milliporevatten) (Thrombin, Bovine, Merck Calbiochem®, Miami, USA) (rören förvaras i
frysen vid -20°C) tinades (plasman skulle användas inom 4 timmar och kasseras sedan, trombin
skulle användas inom 24 timmar, förvarades märkta med datum och klockslag i ett kylskåp).
Centrifugröret vändes upp och ner på ett cellstoff för att ta bort den vätska som var kvar i röret.
Fem droppar humanplasman tillsatts till pelleten och blandades ordentligt med vortex. Trombin,
30 µl, tillsatts och blandades försiktigt. Röret stod i 5-15 minuter tills ett koagel bildades. Om
koaglet inte bildades inom utsatt tid, tillsatts ytterligare
humanplasma. Röret vändes upp och ner och koaglet hälldes ut på
den glatta sidan på ett rispapper. Om koaglet inte lossnade tillsatts
några droppar av formalin med en plastpipett och vickades litegrann.
Överflödig vätska runt cellblocket sögs in till cellstoff som låg under
rispapperet. Om koaglet var väldigt litet eller ljust droppades
utspädd Mayers HTX på. Rispapperet med koaglet på vickades i ett
paket och sattes i en kassett märkt med ”PT” (Plasma och Trombin)
samt provnummer. Kassetten sattes i en korg med 4% formaldehyd
och fixerades i 24 timmar. Sedan lämnades kassetten till
patologlaboratoriet för dehydrering, inbäddning, snittning och
färgning (Figur 1).

Figur 1. Steg vid framställning av cellblock med plasma-trombinmetoden: provet centrifugerades, supernatanten
hälldes i provflaskan, kvarstående vätskan sögs in till cellstoff, plasma och trombin tillsats samt blandades, koaglet
vickades i rispapperet och sattes i en kassett för fixering (3).

Andra steg i processen
Provmaterial som erhölls efter både filtrat- och plasma-trombinmetoder dehydrerades för
senare paraffininbäddning genom att ersätta vatten i provmaterial med paraffin. En korg med
kassetter med formaldehydfixerade provmaterial sattes i dehydreringsmaskin (Sakura TissueTek® Vip®, Tokyo, Japan), program som pågick i 14 timmar valdes. Följande reagenser
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användes vid dehydrering: 10 % formalin, 70 % -, 96 % - och 99 % etanol, xylen och paraffin
(Histolab Produkts AB, Göteborg, Sverige – för samtliga reagenser). Hållare med
paraffininfiltrerade preparat hämtades upp ur dehydreringsinstrumenten och kassetterna lades i
värmekammare.
Paraffininfiltrerade preparat (både filtrat och koagel) bäddades in i paraffin för att
möjliggöra snittning. Koagel lades in i mitten av en inbäddningsform. Filtrat (cellblock)
orienterades inte på något särskilt sätt, utan lades bara över inbäddningsformen.
Paraffinbäddade prover (klossar) snittades i tjocklek 5 µm (3 nivåer med avstånd 100 µm)
i en mikrotom (Leica RM2255, Leica biosystems, Tyskland). Tre snitt av varje kloss placerades
på specialbehandlade objektglas (Super Frost Plus 90° MENZEL, Histolab Products AB,
Göteborg, Sverige) och lufttorkades.
Glasen placerades sedan på en bricka och kördes i en automatiserad färgapparat
”Symphony” (Ventana Medical Systems, Arizona, USA) där de avparaffinerades, rehydrerades,
rutinfärgades med ett special program ”rutinfärgning” med Hematoxylin (Mayers hematoxylin,
Histolab Produkts AB, Göteborg, Sverige) och Eosin (Eosin, Roche Ventana, Arizona, USA)
samt monterades med täckglas.
Av den kloss som innehöll maligna celler gjordes 4 extra glas med snittpreparat och
färgades immunhistokemiskt för detektion av cancermarkörer med antikroppar (CDX2, CK 20,
CK 7 och GATA). Infärgningen gjordes automatiskt i en immunfärgapparat ”Bench Mark
Ultra” (Ventana Medical Systems, Arizona, USA).

Granskning av snittpreparat
Samtliga snittpreparat som gjordes med både filtrat- och plasma-trombinmetoden undersöktes
i ett mikroskop (med x10, x20 och x40 objektivförstoring) och granskades av två
läkare/cytodiagnostiker, oberoende av varandra. Kriterierna för granskning av färdiga
snittpreparat var: infärgning (färgintensitet), cellularitet (mängd kärnförande celler på preparat),
cellernas morfologi (hur tydligt och detaljerat cellernas olika delar kunde studeras), bakgrunden
(hur intensivt var bakgrunden färgad och om bakgrunden var störande vid undersökning av
celler av intresse). För granskning av dessa kriterier enligt bedömningsskala; 1 – mindre bra, 2
– bra, 3 – mycket bra, alla snittpreparat undersöktes först i ett mikroskop och sedan gjordes
bedömning av alla kriterier för samtliga provtyper (pleuravätska, buksköljvätska och ascites).
Bedömningen sammanfattades i tabell I, se resultat.
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Etiska överväganden
Alla prover som användas i studien avkodades för att garantera anonymitet och inga personliga
uppgifter förekommer i studien. Enligt den svenska riksdagen lag 2003: 460 § 3 är etiska
övervägande inte nödvändigt om deltagarna inte kan identifieras (15). Inget tillstånd behövs för
att utföra studien.
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Resultat
Bildande av koagel
Efter tillsatts av plasma och trombin till pelletten i provrör (plasma-trombinmetod) bildades
relativt stora koagel i proverna som innehöll grumliga vätskor innan centrifugering. Prover med
klara/lite grumliga vätskor gav relativt små koagel. Koagel i de flesta proverna bildades inom
5 minuter och behövde inte mer tillsatt av plasma. Ett prov (buksköljvätska), som innan
centrifugering var gult och med klar vätska, bildade inte koagel inom 15 minuter. Efter tillsats
till provet med ytterligare 3 droppar plasma, bildades ett litet koagel inom 1 minut. Koaglen
bestod av geléliknande substans med avrundad form (samma form som botten i centrifugrör).
Koaglen hade ljusgul, rosa eller röd färg (beroende på provvätskornas färg innan
centrifugering).

Mikroskopisk undersökning av snittpreparat
Mikroskopisk undersökning av färdiga snittpreparat som var rutinfärgade (hematoxilin
och eosin) visade följande. Färgning av celler var lika stark vid användning av både metoderna
och oberoende av provtyper (mörklila kärnor och ljuslila/rosa cytoplasma) (Tabell I, Figur 2,3).
Alla provtyper (pleuravätska, buksköljvätska och ascites) som behandlades med plasmatrombinmetoden hade mycket rikligt med kärnförandeceller (cellularitet) på snittpreparat än
samma prover som behandlades med filtrat metoden (Tabell I, Figur 2,3). Cellerna på
snittpreparat som gjordes med plasma-trombinmetoden låg i stora grupper ganska tätt till
varandra men inte på varandra. Cellerna på snittpreparat som gjordes med filtratmetod låg ofta
i små grupper, ibland fanns knappt några celler på preparaten (Figur 2,3). Vissa celler på
preparat som gjordes med plasma-trombinmetod var något större i storlek i jämförelse med
celler på preparat som gjordes med filtratmetoden (Figur 3). Bakgrunden på preparat som
gjordes av prover som innehöll mycket blod (rosa eller röda provvätskor), var rosa, ibland med
mycket blodkroppar, som satt tätt intill varandra men täckte inte andra celler (Tabell I, Figur
2,3). Rosa bakgrundsfärg eller röda blodkroppar fanns i större utsträckning/ mängd på preparat
som framställdes med plasma-trombinmetoden än på preparat som framställdes med
filtratmetoden (Tabell I, Figur 2,3) Artefakter som infärgade gelébitar och ihåligheter förekom
vid användning av plasma-trombinmetod (Figur 3).
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Tabell I. Sammanfattning av bedömning av färdiga snittpreparat som framställdes med två olika metoder:
filtratmetod och plasma-trombinmetod samt färgades med Hematoxylin och Eosin. Bedömning-skala: 1- mindre
bra, 2 - bra, 3 - mycket bra.
Kriterier
Metod / Provtyp

Färgning
Filtrat

Cellularitet

Plasma- Filtrat
trombin

Plasmatrombin

Morfologi

Bakgrund

Filtrat Plasma- Filtrat
trombin

Plasmatrombin

Pleuravätska

3

3

1

3

2-3

3

2-3

2

Buksköljvätska

3

3

1

3

2-3

3
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a) Pleuravätska. Filtratmetod. H & E. Förstoringsgrad 200.

b) Pleuravätska. Plasma-trombinmetod. H & E. Förstoringsgrad 200.

Figur 2. Snittpreparat av en pleuravätska som gjordes med filtratmetod (a) och
plasma-trombinmetod (b). Det fanns mycket mer celler på snittpreparat som gjordes
med plasma-trombinmetod (både kärnförande celler och blodkroppar). Bakgrunden
var starkt färgad pga. stor mängd av blodkroppar (b). Blodkropparna låg bredvid övriga
celler och störde inte bilden.
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a) Buksköljvätska. Filtratmetod. H & E. Förstoringsgrad 200.

b) Buksköljvätska. Plasma-trombinmetod. H & E. Förstoringsgrad 200.

Figur 3. Snittpreparat av en buksköljvätska som gjordes med filtratmetod (a) och med
plasma-trombinmetod (b). Celler och deras kärnor såg något större ut på snittpreparat
som gjordes med plasma-trombinmetod (b). Några artefakter som infärgade i eosin
gelébitar och ihåligheter förekom vid användning av plasma-trombinmetod.
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Ett snittpreparat (pleuravätska med maligna celler, som var kända innan) färgades både med
hematoxylin och eosin (Figur 4) och immunohistokemiskt (Figur 5) Immunfärgning mot
cancermarkör CK 7 var positiv. Maligna celler fick brun färg, övriga celler fick ljusblå färg.
Kvalitet på snittpreparaten (infärgning, bakgrund) bedömdes som likvärdig både hos preparat
som gjordes med filtratmetod och hos preparat som gjordes med plasma-trombinmetod.

Figur 4. Pleuravätska. Plasma-trombinmetod. H & E. Förstoringsgrad 200. Maligna celler var större än övriga
kärnförande celler och låg i grupper. Kärnor - mörklila, cytoplasma – ljuslila/rosa.
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a)

Pleuravätska. Filtratmetod. Immunohistokemi (CK 7). Förstoringsgrad 200.

b) Pleuravätska. Plasma-trombinmetod. Immunohistokemi (CK 7). Förstoringsgrad
200.

Figur 5. Snittpreparat som gjordes av pleuravätska med maligna celler med
filtratmetod (a) och plasma-trombinmetod (b). Maligna celler färgades bruna, övriga
celler ljusblåa på både preparat. På snittpreparat som gjordes med plasmatrombinmetod ser maligna celler något större ut.
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Diskussion
Syftet med studien var att pröva en ny metod för framställning av cellblock, så kallade plasmatrombinmetod samt granska, bedöma och jämföra färdiga snittpreparat som framställdes både
med filtrat- och plasma-trombinmetod. Målet med metodprövning var att förhindra/minska
cellförlust vid cellblockpreparation och erhålla bättre snittpreparat.
Grumliga provvätskor gav efter centrifugering större pellet i jämförelse med pellet som
erhölls av klara provvätskor. Efter tillsatt plasma och trombin till pelleten i provrör bildades
relativt stora koagel i proverna som innehöll grumliga vätskor i början. Prover med klara/lite
grumliga vätskor gav relativt små koagel. Detta kunde förklaras med stort cellinnehåll i
grumliga prover. Vid framställning av cellblock av klara prover, som innehåller mindre celler,
kunde två rör med prov centrifugeras för att få möjlighet att poola två pelletar i syftet att få
större koagel med mera celler.
De flesta koaglen bildades inom 5 minuter och ofta inom 2 minuter. Det krävdes ofta ca
5-7 minuter (inklusive pipettering och blandning) för koagelbildning.
Vid inbäddning (efter kassetterna med provmaterial hade varit i dehydreringsmaskin)
syntes koagel bra på rispapper och det var lätt att ta det upp, orientera och bädda i paraffin.
Filtrat däremot syntes knappt på rispapperet och en spatel användes för att skrapa provmaterial
från pappersyta för inbäddning.
Vid snittning syntes celler som satt i koagel bra i paraffinklossen som var framställd med
plasma-trombinmetoden. Cellerna var koncentrerade i klossen på samma ställe och i ett tunt
skikt (på grund av koaglet hade en platt form). Detta kunde ge möjlighet att göra snitt på bara
en nivå och därmed spara tid. Celler i kloss som var framställda med filtratmetod var spridda
över hela klossen, låg i olika skikt och syntes inte alltid bra. Detta orsakade svårigheter att få
tillräckligt med cellmaterial på snitten.
Granskning och jämförelse av färdiga snittpreparat som var färgade med hematoxylin och
eosin visade följande; provtyper (pleuravätska, buksköljvätska eller ascites) spelade inte någon
roll vid granskningen och alla provtyperna visade samma resultat. Det var däremot skillnad
mellan snittpreparat som var framställda med dem två olika metoderna; filtrat- och plasmatrombin. Den mesta tydliga skillnaden var vid granskning av cellulariteten. Snittpreparat som
framställdes med plasma-trombinmetoden innehöll mycket mer kärnförande celler än
snittpreparat som framställdes med filtratmetoden.
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Vissa kärnförande celler upplevdes något större på preparat som gjordes med plasmatrombinmetoden och därför fick cellerna bättre morfologi och med mer detaljer än på
snittpreparat som gjordes med filtratmetoden. Detta kan bero på att vid plasma-trombinmetoden
fixerades celler i formalin efter koagelbildningen vilket kan ha någon betydelse. Vid
filtratmetoden fixerades celler i formalin direkt efter det att de togs från centrifugrör vilket
kunde göra att cellerna krympte ihop mer.
Granskning av bakgrunden på snittpreparat visades att vid plasma-trombin metoden fanns
det mer blodkroppar på preparat än vid filtratmetod (speciellt när cellprover var blodiga), därför
upplevdes bakgrunden mer färgade. Blodkropparna låg i samma skikt och inte på de andra
cellerna av intresse vilket gjorde att de inte störde preparatbild på något sätt. Några artefakter
förekom vid användning av plasma-trombinmetoden. Geléliknade bitar som var färgade med
eosin (rosa färg) var möjligtvis rester av koagelsubstans. Ihåligheter orsakades troligen av
mikrobubblor som uppstod vid blandning av pelleten med plasma och trombin vid preparering
av cellblock.
Preparat som gjordes med plasma-trombinmetoden och färgades immunohistokemiskt
visade på samma kvalitet vid färgningen som hos preparat som gjordes med filtratmetoden.
Detta innebar att det gick att använda snittpreparat som framställdes med plasmatrombinmetoden för immunohistokemisk färgning.
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Slutsatser
Användning av plasma-trombinmetod för framställning av cellblock av cytologiska prover har
vissa fördelar jämfört med filtratmetod. Plasma-trombinmetoden ger en mycket större
cellularitet och i någon mån en bättre cellmorfologi i snittpreparat. Infärgningskvalitet av
snittpreparat som framställdes med både metoderna var likvärdiga vid hematoxylin och eosinsamt immunohistokemisk färgning. Användning av plasma-trombinmetoden förhindrar
cellförlust vid cellblockframställning och kan därför förbättra diagnostiken.
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