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Abstrakt  

Cytologi är en mycket använd metod inom cancerdiagnostiken och sedan några år har vätskebaserad 

cytologi (VBC) använts som standard metod för vaginalcytologi i Sverige. Jämfört med den 

konventionella metoden (KM) har VBC flera fördelar som t.ex. enhetlig behandling av provmaterialet 

och att cellerna blir liggande i ett lager på glaset vilket underlättar diagnostiseringen. VBC kan även 

användas på andra typer av provmaterial som t.ex. urin, lungprover och exsudat. Syftet med denna 

studie var att preparera lungprover, exsudat och buksköljvätskor med VBC, validera och jämföra de 

med prover preparerad enligt KM. I studien ingick totalt 23 patienter med sammanlagt 45 prover. De 

preparerades med ThinPrep®5000 processor Autoloader och alla glas färgades med Papanicolaou 

teknik medan exsudat och buksköljvätska även färgades med MayGrünwald-Giemsa teknik. VBC glas 

jämfördes sedan med glas som sedan tidigare hade preparerads med KM. Cytodiagnostiker validerade 

glasen med avseende på cellstruktur, bakgrund och cellmängd. Överlag blev alla moment bättre med 

VBC medan cellstrukturen blev sämre för glasen färgade med MayGrünwald-Giemsa metoden. 

Konklusionen var att VBC gav ett likvärdig och i vissa fall bättre underlag för att ställa diagnos av 

material från lungor, exsudat och buksköljvätskor jämförd med KM. Vidare undersökning och 

metodoptimering krävs dock för exsudat och buksköljvätska. 
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Introduktion 

Inom cancerdiagnostiken används cytologi rutinmässigt och metoden innebär mikroskopiundersök-

ning av cellmaterial som finns i kroppsvätskor, är avskrapade från slemhinnor eller som är tagits med 

borste eller finnålsbiopsi. Metoden används för att ställa diagnos inom flera cancertyper och är ofta ett 

komplement till undersökning av vävnadsprov. 

Cytologi används bl.a.  inom diagnostisering av lungcancer.  Lungcancer är den typ av cancer som 

dödar flest människor i Sverige, något som kan bero på att symtom vid lungcancer ofta kommer sent i 

sjukdomsförloppet (1). Det är därför avgörande att sätta in rätt behandling i ett tidigt skede för att för-

bättra patientens prognos. Cellförändringar kan ske i olika delar av bronkträdet och det är viktigt att 

identifiera de celltyper som visar cellförändring eftersom de kräver olika behandlingar (2). Inom 

cytologi finns det olika tekniker för att samla in cellmaterial från lungorna. Sputumprov är den typ av 

prov som kräver minst resurser och som är minst besvärlig för patienten. Patienten får göra en djup 

och kraftig upphostning  och provet måste innehålla alveolarmakrofager som är en indikation på att 

materialet kommer från de djupa luftvägarna och inte bara innehåller saliv (3). För att få ett 

representativt material bör också en serie av sputumprov tas under tre påföljande dagar (4). Bronko-

skopi är en metod som används för att samla in material från bronkerna och innebär ett större ingrepp 

för patienten. Vid bronkoskopi förs en slang in i patientens lungor via mun eller näsa, något som 

kräver att patienten får lugnande medel och lokalbedövning under ingreppet. Vid bronkoskopi tas 

följande cytologiska prover: bronksköljvätska, bronksekret, bronkoalveolär lavage (BAL), trans-

bronkiell finnålsbiopsi och borstprov. Det görs även datortomografi guidad perkutan lungbiopsi med 

cytologi på sköljvätska från aspirationsnålen. Patientens kondition och tumörens lokalisering avgör val 

av metod. 

Diagnostik av exsudat och buksköljvätska är ett annat område för cytologi. Exsudat är de vätskor som 

ansamlas i kroppens olika hålrum, bl.a. pleuravätska, ascites och pericardvätska.  Ansamling av vätska 

i dessa hålrum kan orsakas av inflammation, leversvikt, metastaser eller primärtumörer (3). Normalt 

är dessa hålrum klädd med mesotel, men metastaserande cancerceller kan ibland påvisas i dessa 

vätskor. En del primärtumörer har en högre tendens att spridas till närliggande hålrum och metastaser 

i  pleura och bukhålan kan komma från de flesta typer av maligniteter (5). I sällsynta fall kan 

primärtumörer uppstå i dessa hålrum s.k. mesoteliom. När patienter har exsudat av oklar orsak tas 

prov för cytologisk diagnos. Vid malignitet så uppstår ofta en ökning av vätska i dessa hålrum som 

orsakas av att permeabiliteten i kapillärer ändras.  Även vid operation av gynekologiska tumörer tas 

rutinmässigt sköljvätska från buken för diagnostik, detta görs även vid andra typer av 

tumöroperationer i buken. Diagnostiken av buksköljvätska används för stadieindelning av tumörer, 

vilket avgör vilken behandling patienten kommer att få. 

Traditionellt har cytologiskt provmaterial överförts till objektsglas för mikroskopering genom att 

materialet manuellt stryks ut på objektsglas, för att sedan fixeras och färgas. Vätskebaserad cytologi 

(VBC) är en nyare alternativ metod och har använts sedan ett par år som standard metod för 

vaginalcytologi i nästan hela Sverige. Det finns två olika metoder för VBC som används i Sverige idag, 
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SurePath och ThinPrep. I Umeå används VBC rutinmässigt med ThinPrep för vaginalcytologi sedan 

2012 och för urincytologi sedan 2014. TinPrep metoden innebär att provmaterialet överförs till burkar 

med Preservcyt®- lösning, som är ett metanolbaserad medium. Cellmaterialet överförs till objektsglas 

genom att ThinPrep®5000 processor Autoloader suger provmaterialet genom ett filter som sedan 

pressas mot glaset. De färdigt märkta glasen fixeras och färgas med Papanicolaou teknik. VBC har 

visats ha flera fördelar jämfört med den konventionella metoden (KM). Maskinen ger bl.a. en enhetlig 

behandling av provmaterial, samt att cellerna blir liggande i ett lager ett s.k. monolayer som gör det 

lättare att undersöka cellmaterialet. En annan fördel är att cellmaterialet är koncentrerad på en 

mindre yta något som gör det lättare och tidsbesparande att evaluera glasen. VBC möjliggör även 

lagring av provmaterial för eventuellt andra analyser som t.ex. immunocytokemi (6). Nackdelar med 

VBC är att den är kostbar samt att cellmorfologin kan ändras jämfört med KM, något som kan kräva 

en viss omskolning av personal (7). Idag används VBC inom flera cytologiska områden som t.ex., 

lungprover, exsudat, buksköljvätska och urin (8). Vissa typer av prover kan innehålla slem som kan 

göra det svårt att identifiera olika celltyper i  provmaterial. Ditiotreitol (DTT) har visats att ha en 

slemlösande effekt på prover som innehåller slem och kan därför med fördel tillsättas till lungprover 

och exsudat (9). Syftet med denna studie var att utveckla och utvärdera en metod för VBC med 

ThinPrep®5000 processor Autoloader för lungprover, exsudat och buksköljvätskor, för att sedan 

jämföra metoden med KM. Även DTT - lösningens slemlösande effekt på proverna utvärderades. 
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Material och metoder 

Patienter 

Provmaterialet kom från tio kvinnor och 13 män, mellan 33-84 år. Alla prover hade sedan tidigare 

preparerats enligt KM, och preparerades för denna studie med ThinPrep®5000 processor Autoloader 

enligt rutiner på klinisk cytologi, Norrlands universitetssjukhus (NUS). Det preparerades totalt 35 

lungprover varav 23 sputumprover, tre bronksekret och nio bronksköljvätskor. Det preparerades totalt 

tio exsudat varav fem exsudat och fem buksköljvätskor.  

Preparering av prover med ThinPrep®5000 processor 

Alla sputumprov och bronksekreten var fixerade i 70 % etanol, medan bronksköljvätskorna var 

fixerade i 95 % etanol. Alla exsudaten var ofixerade. Proverna preparerades enligt metodbeskrivning 

(10). Proverna centrifugerades 400 x G i 4 min (Rotanta 460 RS, Hettich Zentrifugen, Tuttlingen, 

Tyskland) och supernatanten avlägsnades innan proverna tvättades genom att 30 ml CytoLyt®-

lösning (Hologic, Marlborough, Massachusetts, USA) och 1 ml DTT lösning (83 mg DTT/ml 

CytoLyt®-lösning) tillsattes. Proverna vortexades i 5 min och centrifugerades sedan 600 x G i 10 min 

(Rotanta 460 RS). Supernatanten avlägsnades och pelleten vortexades lätt före utvärdering av 

pelletens utseende. För prov med pellet, som inte satt fast i botten på röret, avlägsnades supernatanten 

med en pipett. Om pelleten var viskös eller distinkt röd/brun upprepades tvättsteget. Prov, med pellet 

som var vit, ljusrosa, gulbrun eller ej synlig, tillsattes till provburk med PrecervCyt®-lösning (Hologic, 

Marlborough, Massachusetts, USA). Om pelleten var klart synlig och dess volym var mindre än 1 ml 

tillsattes 2 droppar av pelleten. Om pelletens volym var större än 1 ml tillsattes 1 ml CytoLyt®-lösning, 

vortexades  och 1 droppe  av pelleten tillsattes till provburken. I prover där pelleten var knappt synlig 

eller inte synlig alls tillsattes allt prov till provburken. Provburkarna fick sedan stå i minst 15 min före 

preparering i ThinPrep®5000 processor Autoloader. Alla glas preparerades med blåa non-gyn filter 

(Hologic, Marlborough, Massachusetts, USA). Efter preparering fixerades glasen i 10 min före 

färgning. 

Färgning och montering av glas 

Alla glas färgades med Papanicolaou i Leica Autostainer XL (Nussloch, Tyskland) och monterades i 

Lerica CV 5030 (Nussloch, Tyskland). Glasen med exsudat färgades även med  May Grünwald-Giemsa  

i Leica Autostainer XL och monterades manuellt enligt standard rutiner på klinisk cytologi, NUS (11).  

Bedömning av glas 

Glas preparerade med VBC jämfördes med glas som sedan tidigare var färdig preparerade enligt KM. 

Bedömningen för lungcytologi gjordes av två cytodiagnostiker. För exsudat och buksköljvätskor 

bedömdes fem glas av en cytodiagnostiker medan fem glas bedömdes av två cytodiagnostiker. 

Bedömningen gjordes med avseende på cellmorfologi, bakgrund och cellmängd. 
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Fotografering av glas 

Glasen fotograferades i ljusfältsmikroskop (Olympus Bx50, Olympus Optus CO LTD, Japan) med 

kamera Olympus SC30 (Olympus Optus CO LTD, Japan). Alla bilder bearbetades med Cellsens entry 

(Olympus, Imaging America Inc. USA) .  

 
Etiska överväganden 

I denna studie krävdes inget etiskt tillstånd eftersom det var en klinisk metodutveckling där proverna 

utgjordes av överskott från rutinmässig provtagning och medförde därför ingen risk för patienten. De 

avkodade proverna kunde inte återkopplas till patienterna. 
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Resultat 

Metodutveckling 

Initialt utvärderades metoden med ett upprepat tvättsteg där prov som innehöll mycket slem eller blod 

tvättades en extra gång i CytoLyt®-lösning och pelleten evaluerades så att den blev mindre 

slemmig/blodig.  DTTs slemlösande effekt utvärderades av cytodiagnostiker, där proverna värderades 

att ha mindre störande bakgrund i 6/10 fall jämfört med prov preparerade utan DTT (Fig. 1). I fyra 

prover visades ingen ändring i bakgrund. Efter denna utvärdering användes DTT i alla prover. 

Bedömning av glas för lungprover 

Cellstrukturen ansågs vara bättre i 28/35 fall där prepareringen gjordes med VBC metoden jämfört 

med glas preparerade enligt KM (Fig. 2). Bakgrunden ansågs vara mindre störande i 21/35 fall där pre-

parering gjordes med VBC (Fig. 3). Cellmängden värderades som rikligare på 27/35 glas preparerade 

med VBC metoden jämfört med KM glasen. Beroende på vilken metod som användes ställdes olika 

diagnoser på 9/35 fall. Två prov diagnostiserades som normal med VBC och ej representativt med KM. 

Tre patientprover preparerad med VBC blev diagnostiserad som normal, medan samma patientprov 

diagnostiserades som malignitetssuspekt. Ytterligare tre fall diagnostiserades som normal med VBC 

och skivepitelatypi med KM. Av alla prov var det ett prov som diagnostiserades som malignt med VBC 

medan samma prov diagnostiserades som normalt med KM (Tab. 1). 

Bedömning av glas för exsudat och buksköljvätska 

Cellstrukturen ansågs vara bättre för VBC glas färgade med Papanicolaou i 9/10 fall, jämfört med glas 

preparerade med KM. Bakgrunden ansågs vara mindre på 9/10 glas färgade med samma metod, 

medan cellmängden värderades som rikligare på 9/10 glas preparerade med VBC metoden (Fig. 3). 

För glasen färgade med MayGrünwald-Giemsa ansågs cellstrukturen vara bättre i 2/8 fall, medan 

cellstrukturen ansågs vara sämre i 4/8 fall för prover preparerade med VBC metoden. Bakgrunden 

ansågs vara mindre störande i 7/8 fall och större mängd celler i 4/8 fall med MayGrünwald-Giemsa 

färgning där prepareringen gjordes med VBC (Fig. 4). Alla tio glas fick samma diagnos med KM och 

VBC (Tab.2).  
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Diskussion 

Lungprover, exsudat och buksköljvätska preparerades med VBC och jämfördes med prover 

preparerade enligt KM. Prover preparerad enligt KM var ofta slemmiga och blodiga som gjorde det 

svårare att identifiera olika celltyper. Jämförelsen av prover preparerade med VBC där samma prov 

var delat i två lika delar och ena provet hade tillsatt DTT, visade att DTT hade en slemlösande effekt 

utan att förstöra cellernas struktur. Detta resultat styrks av en studie som har visat att homogenisering 

av sputumprov med DTT gav en signifikant högre sensitivitet vid diagnostisering av positiva 

cancerprover (12). Prov som innehöll mycket slem eller var blodiga evaluerades också som mindre 

slemmiga eller blodiga efter ett extra tvättsteg med CytoLyt®-lösning. Vid tillsättning av CytoLyt®-

lösning sker en lysering av erytrocyter och sönderdelning av slem som ger mindre störande bakgrund. 

Enligt ThinPrep®5000 processorns tillverkare bör insamling av provmaterial som innehåller mycket 

slem ske direkt i burk med CytoLyt®-lösning för att starta upplösning av slem så tidigt som möjligt 

(10). Detta blev dock inte utvärderat i detta studie. 

Lungprover preparerade med VBC visade överlag bättre cellstruktur, mindre störande bakgrund och 

större cellmängd att ställa diagnos på än prover preparerad med KM. I 26/35 fall ställdes samma 

diagnos med båda metoder. Tre sputumprov preparerade med KM diagnostiserades som misstänkt 

skivepitelcancer, medan inga sådana celler hittades på glasen preparerad med VBC. Medan tre 

sputumprov diagnostiserades som malignitetssuspekt med KM och som normal med VBC. KM av 

sputum innebär att det plockas bitar från provmaterialet med olikt utseende för sedan att göras 

utstryk på, något som ska säkerställa att eventuella avvikande celler ska komma med (3). I denna 

studie gjordes VBC på kvarvarande,  ibland mycket sparsamt material efter att KM hade utförds. 

Denna selektion och heterogenitet i provmaterialet kan ha bidragit till att dessa celler inte blev 

representerade på VBC glasen.  

Av alla lungprover fick ett VBC preparerat prov diagnosen malignt medan samma prov fick diagnosen 

normal med KM. Två prov preparerade med KM fick diagnosen ej representativ medan samma prov 

fick diagnosen normal med VBC. Detta kan förklaras av att cellmängden på glasen ofta blir större vid 

VBC och sannolikheten för att representativa celler kommer med på glaset ökar. En studie har också 

visat att VBC  är den mest lämpliga metoden för att möjliggöra insamling av celler från prover som 

innehåller endast ett fåtal celler vid CT-guidad perkutan lungbiopsi med cytologi på sköljvätska från 

aspirationsnålen (13).  

För exsudat och buksköljvätskor var cellstrukturen överlag tydligare, bakgrunden mindre störande och 

cellmängden större för prov som var färgade med Papanicolau och preparerad med VBC jämfört med 

prover preparerad enligt KM. Detta har även visats i tidigare studier på exsudat (14). Däremot visade 

fyra exsudat infärgade med May Grünwald–Giemsa och preparerad med VBC en försämrad 

cellstruktur. MayGrünwald-Giemsa färgning används rutinmässigt  och dessa utstryk fixeras normalt 

inte före färgning eftersom etanol kan leda till att celler skrumpnar in och cellstrukturen försämrad i 

kombination med denna typ av färgning. Vid preparering av glas med ThinPrep®5000 processor 

Autoloader ställs glasen automatiskt i 95 % etanol efter preparering något som kan ha orsakat att 
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cellstrukturen blev försämrat. För exsudat och buksköljvätska preparerade med VBC krävs därför 

vidare undersökning av hur proverna bör behandlas innan färgning med MayGrünwald-Giemsa. 

Utstryk på glasen preparerade enligt KM var ofta tjocka, med flera lager av celler, något som 

försvårade avläsningen av proverna, men med VBC försvann denna problematik eftersom maskinen 

gav ett enkelt lager med celler på glaset.  

Sammanfattningsvis möjliggjorde VBC evaluering av lungprover med en enhetlig preparering utan 

individuell påverkan. Metoden var tidsbesparande eftersom ytan att screena blev mindre på VBC 

glasen och därför tar mindre tid att screena jämfört med prover preparerade med KM. Det blir även 

färre glas att screena med VBC som kräver ett glas jämfört med den KM som kräver fyra glas (11).  

Konklusionen av denna studie var att VBC med ThinPrep®5000 processor Autoloader gav ett lik-

värdigt och i vissa fall bättre underlag för att ställa diagnos på material från lungor jämfört med KM, 

och att DTT hade en slemlösande effekt, utan att förstöra cellernas struktur. Vidare undersökning och 

metodoptimering krävs dock för exsudat och buksköljvätska. 
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Tabell 1. Lungprover diagnostiserade med konventionell metod och vätskebaserad metod samt bedömning av 

glasen gjord av två cytodiagnostiker.  

                      Diagnosa                          Bedömningb 

Prov Provtyp 
Konventionell 
metod 

Vätskebaserad 
metod 

 Cell- 
struktur Bakgrund 

Cell- 
mängd 

1 Sputum Normal Normal  0/+ 0/+ +/+ 
2 Sputum Normal Normal  +/+ +/+ +/+ 
3 Sputum Normal Normal  +/+ +/+ +/+ 
4 Sputum Normal Normal  0/0 0/0 -/- 
5 Sputum Normal Normal  -/0 -/0 -/- 
6 Sputum Normal Normal  +/+ 0/+ +/+ 
7 Sputum Normal Normal  +/+ +/+ +/+ 
8 Sputum Normal Normal  +/+ -/- +/+ 
9 Sputum Normal Normal  +/+ -/0 +/+ 
10 Sputum Normal Normal  0/0 -/- 0/0 
11 Sputum Ej representativ Ej representativ  +/+ +/+ +/+ 
12 Sputum Ej representativ Ej representativ  +/+ +/+ 0/+ 
13 Sputum Ej representativ Ej representativ  +/+ +/+ +/+ 
14 Sputum Ej representativ Ej representativ  +/+ +/+ +/+ 
15 Sputum Ej representativ Ej representativ  +/+ +/+ +/+ 
16 Sputum Ej representativ Normal  0/0 +/+ +/+ 
17 Sputum Ej representativ Normal  +/+ +/+ +/+ 
18 Sputum Malignitetssuspekt Normal  0/+ +/+ 0/+ 
19 Sputum Malignitetssuspekt Normal  +/+ 0/0 +/+ 
20 Sputum Malignitetssuspekt Normal  +/+ +/+ +/+ 
21 Sputum Skivepitel atypi Normal  +/+ +/+ +/+ 
22 Sputum Skivepitel atypi Normal  0/0 +/+ +/+ 
23  Sputum Skivepitel atypi Normal  -/0 0/0 -/- 
24 Bronksköljvätska Normal Normal  0/+ 0/+ +/+ 
25 Bronksköljvätska Normal Normal  0/+ +/+ -/- 
26 Bronksköljvätska Normal Normal  +/+ +/+ -/- 
27 Bronksköljvätska Normal Normal  +/+ -/0 0/0 
28 Bronksköljvätska Normal Normal  +/+ +/+ +/+ 
29 Bronksköljvätska Normal Normal  +/+ 0/0 0/+ 
30 Bronksköljvätska Normal Normal  +/+ -/0 0/+ 
31 Bronksköljvätska Malignitetssuspekt Malignitetssuspekt  +/+ 0/0 +/+ 
32 Bronksköljvätska Ej bedömbar Ej bedömbar  +/+ -/- 0/0 
33 Bronksekret Normal Normal  +/+ -/- 0/+ 
34 Bronksekret Normal Normal  0/0 0/0 +/+ 
35 Bronksekret Normal Malignt  +/+ +/+ +/+ 

a) Prover diagnostiserade som “ej bedömbar” innebar att provet innehöll för få celler för att ställa diagnos eller att provet innehöll mycket 

inflammatoriska celler eller annan bakgrund som gjorde det svårt att identifiera materialet. Prover diagnostiserad som ”ej representativt” 

innebar att materialet inte innehöll alveolarmakrofager. 

 

b) Två cytodiagnostiker gjorde en uppskattning av cellstruktur, bakgrund och cellmängd där glas gjord med konventionell metod har jämförts 

med vätskebaserad cytologi. – står for ett sämre resultat med vätskebaserad cytologi, 0 står för ett likvärdig resultat och + står för ett förbättrat 

resultat med vätskebaserad cytologi.  
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Tabell 2. Exsudat och buksköljvätska diagnostiserad med konventionell metod och vätskebaserad metod samt en bedömning av glasen gjord av cytodiagnostiker.  

    Diagnos  Papanicolaouab  MayGrünvald-Giemsaabc 

Prov Provtyp 
Konventionell 
metod 

Vätskebaserad 
metod 

 
Cellstruktur Bakgrund Cellmängd 

 
Cellstruktur Bakgrund Cellmängd 

1 Buksköljvätska Normal Normal  + + +  0 + + 
2 Buksköljvätska Normal Normal  +/+ +/+ +/+  +/+ +/+ +/+ 
3 Buksköljvätska Normal Normal  +/+ +/+ +/+  i.u. i.u. i.u. 
4 Buksköljvätska Adenocarcinom Adenocarcinom  0 - +  - + 0 
5 Buksköljvätska Adenocarcinom Adenocarcinom  + + +  - + 0 
6 Pleura Normal Normal  +/+ +/+ +/+  +/+ +/+ +/+ 
7 Pleura  Adenocarcinom Adenocarcinom  +/+ +/+ +/+  i.u. i.u. i.u. 
8 Pleura Adenocarcinom Adenocarcinom  + + +  - + + 
9 Ascites Normal Normal  +/+ +/+ +/+  -/- -/- -/- 
10 Ascites Malignt Malignt  + + 0  0  +  -  

a) Två cytodiagnostiker gjorde en uppskattning av cellstruktur, bakgrund och cellmängd där glas gjord med konventionell metod har jämförds med glas gjord med vätskebaserad cytologi samt olika 

färgningsmetoder. – står för ett sämre resultat med vätskebaserad cytologi, 0 står för ett likvärdig resultat och + står för ett förbättrat resultat med vätskebaserad cytologi. 

 

b) Prov från exsudat/buksköljvätskor validerades av en cytodiagnostiker där bara en uppskattning syns i tabellen. 

 

c) i.u. = prov som inte blev analyserad med MayGrünwald-Giemsa färgning. 
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Figur 1. Illustration som visar ett sputumprov med diagnosen “ej representativt prov” färgat med 

Papanicolaou och preparerad med A) KM, B) VBC utan DTT, C) VBC med DTT. På bild A och B ses 

mer slem än på bild C. Fotograferingen är gjord i ljusfältsmikroskop i 40x förstoring. 
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Figur 2. Illustration som visar normala celler från bronksköljvätska färgade med Papanicolaou och 

preparerade med A) KM och B) VBC. På bild B ses en tydligare cellstruktur än på bild A. 

Fotograferingen är gjord i ljusfältsmikroskop i 40x förstoring. 
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Figur 3. Illustrationen visar MayGrünwald-Giemsa färgade celler från buksköljvätska preparerade 

med A) KM och B) VBC. Papanicolaou färgade celler preparerade med C) KM och D) VBC. På bild B 

och D ses mindre bakgrund jämfört med bild A och C. Fotograferingen är gjord i ljusfältsmikroskop i 

40x förstoring. 
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Figur 4. Illustration som visar adenocarcinom från buksköljvätska preparerade med A) KM, färgad 

med MayGrünwald-Giemsa, B) VBC, färgad med MayGrünwald-Giemsa, C) KM, färgad med 

Papanicolaou, samt D) VBC, färgad med Papanicolaou. På bild A och D ses cellstrukturen bättre än på 

bild B och C. Fotograferingen är gjord i ljusfältsmikroskop i 40x förstoring. 
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