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Abstrakt  

Preparering med vätskebaserad cytologi (VBC) för icke-gynekologiska cytologiprover (IGC) har varit 

tillgänglig i mer än två decennier. Trots detta används fortfarande konventionella preparerings-

metoder (KM) med utstryksteknik på många cytologilaboratorier. Konventionella utstryk är ofta 

tidsödande att screena och orsaken är ojämn provfördelning, störande bakgrund, överlappande celler 

och dålig nukleär bevaring. Kliniska studier har visat att VBC med ThinPrep® för IGC har många 

fördelar vid jämförelse med KM, men metoden har även nackdelar. Syftet med denna studie var att 

jämföra preparering av respiratoriska prover med det mucus upplösande reagenset ditiotreitol (DTT) 

mot en alternativ metod samt validera och optimering VBC för exsudat och buksköljvätskor. Totalt 

preparerades och analyserades 39 cytologiska patientprover vid Norrlands universitetssjukhus, Umeå. 

Vid preparering av de respiratoriska proverna reducerade DTT mucus effektivare än den alternativa 

metoden. VBC för exsudat och buksköljvätskor gav ett bättre resultat än KM, vid färgning med 

Papanicolau. May Grünwald-Giemsa färgade VBC preparat ansågs ge ett sämre resultat än KM vad 

gäller cellmorfologi. Bakgrunden och cellmängden blev generellt bättre med VBC än KM. 

Konklusionen av denna studie var att behandling av respiratoriska prover med DTT för cytologisk 

undersökning var att föredra samt att VBC för exsudat och buksköljvätskor var bättre än KM vid 

Papanicolau färgning, men inte vid färgning med May Grünwald-Giemsa. 
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Introduktion 

Cancer är en av de främsta dödsorsakerna i världen, år 2012 registrerades cirka 14 miljoner nya fall av 

cancer samt 8,2 miljoner cancerrelaterade dödsfall. Antalet cancerfall beräknas öka med hela 70 % 

inom två decennier. Ett sätt att minska antalet cancerrelaterade dödsfall är att öka kunskapen om 

cancer och den diagnostik som används för att upptäcka och identifiera cancer i ett tidigt stadium (1). 

Cytologi används för att identifiera och diagnostisera atypier och maligniteter på cellnivå. Det material 

som undersöks är exempelvis respiratoriska patientprover, exsudat och buksköljvätskor. Cytologisk 

undersökning av dessa vätskor utförs dagligen och är en rutin vid diagnostisering av cancer. Det finns 

dock vissa svårigheter att korrekt tolka cellmorfologin i cytologiska preparat som tagits från kroppens 

luftvägar, serösa hålrum och urinvägar. Preparaten kan innehålla stora mängder mucus, blod och 

inflammatoriska celler vilket försvårar tolkningen. För att minska de diagnostiska svårigheterna och 

för att erhålla en så representativ mikroskopisk cellbild som möjligt krävs en korrekt preparering av 

det cytologiska materialet (2). Preparering med vätskebaserad cytologi (VBC) för icke-gynekologiska 

cytologiprover (IGC) har varit tillgänglig i mer än två decennier. Trots detta används fortfarande 

konventionella prepareringsmetoder (KM) med utstryksteknik på många cytologilaboratorier. De finns 

ett antal VBC metoder, men de som främst används är ThinPrep® (TP) och SurePath®. TP blev 

godkänd av Food and Drug Administration (FDA) i USA för preparering av gynekologiska cytologi-

prover år 1996 och har sedan dess även använts till preparering av IGC (3). TP är en typ av VBC där 

det cytologiska materialet prepareras automatiskt i en TP processor. Innan bearbetning i processorn 

prepareras provet på laboratoriet. Det behandlas med CytoLyt® (CL) lösning som har en 

hemolyserande och mucolytisk effekt, därefter tillsätts provet till PreservCyt® (PC) vilket är ett 

metanolbaserat fixeringsmedium. I processorn genomgår provet tre faser; dispersion, cellinsamling 

och cellöverföring. Cellöverföring utförs genom att filtret försiktigt trycks mot objektglaset, en naturlig 

attraktion och ett övertryck får cellerna att fästa. Det bildas då en avgränsad cellcirkel med en 

diameter på 22 mm, avslutningsvis fixeras och färgas provmaterialet (4).   

 

På Norrlands universitetssjukhus (NUS) i Umeå används VBC med TP för preparering av 

gynekologiska cervixprover sedan 2012 och urinprover sedan 2014. För preparering av IGC som 

exempelvis exsudat, buksköljvätskor och respiratoriska prover används fortfarande KM med 

utstryksteknik. Konventionella utstryk är ofta tidsödande att screena och orsaken är ojämn 

provfördelning, störande bakgrund, överlappande celler och dålig nukleär bevaring. Kliniska studier 

har visat att VBC med TP för IGC har många fördelar vid jämförelse med KM. Bland annat reducering 

av störande bakgrund som inflammation och blod, kortare screenings tid, mindre antal glas per prov 

(1-2 för VBC, 4 för KM), reducerat antal otillfredsställande prover, mindre manuell hantering vilket 

medför lättare standardisering samt att metoden i vissa fall fått bättre specificitet och sensitivitet för 

detektion av abnormaliteter (5). Nackdelar finns även med VBC med TP som till störst del beror på 

fixering och prepareringstekniker. Morfologiska förändringar hos cellerna och artefakter från 

prepareringen har observerats, vilket har medfört en försvårad diagnostisering. De förändringar som 

kan ses är bland annat förminskade celler, mindre detaljerat kromatin och mer framträdande nucleoli 

(3). En annan nackdel är reduceringen av bakgrundsmaterial, som blod och inflammationsceller, då 

det i vissa fall kan behövas för att ställa en korrekt diagnos (5).  
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Vid NUS har det tidigare genomförts ett metodutvecklingsarbete för VBC med TP på respiratoriska 

prover som inkluderade kemikalien ditiotreitol (DTT) (6). Ett mucus upplösande reagens som visats 

sig vara mycket effektivt är DTT, då det underlättat screeningen genom att reducera störade bakgrund 

(7). DTT är dock dyrt och miljö- och hälsofarlig. Detta medför en mer komplicerad preparerings-

process då särskilda restriktioner om hur kemikalien ska behandlas finns (8). Nya beskrivningar har 

tillkommit där DTT kan uteslutas med en alternativ prepareringsteknik (APT). Vid APT vortexas 

provet under en längre tid, detta påstås ska ge ett likvärdigt resultat som om provet behandlats med 

DTT (personlig kommunikation).  

Det har även tidigare utförts ett pilotprojekt för optimering av VBC med TP för exsudat och 

buksköljvätskor vid NUS, men utfallet blev inte tillräckligt bra. I den studien användes även en annan 

prepareringsmetod för exsudat och buksköljvätskor (6). 

Syftet med denna studie var att jämföra preparering av respiratoriska prover med det mucus 

upplösande reagenset DTT mot en alternativ metod samt validera och optimering VBC för exsudat och 

buksköljvätskor. 
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Material och metoder 

Cytologiska patientprover 
Totalt preparerades och analyserades 39 cytologiska patientprover vid NUS i Umeå mellan 30 mars-13 

maj 2015. Patientgruppen bestod av 15 kvinnor samt nio män med åldersspannet 16-90 år. Totalt 

studerades 15 respiratoriska patientprover varav tio bronksköljvätskor, fyra sputum och ett bronk-

sekret. Totala antalet exsudat och buksköljvätskor blev 24 varav 14 pleuravätskor, sju buksköljvätskor 

och tre ascitesvätskor. De cytologiska prover som använts i denna studie var överskottsmaterial från 

respiratoriska patientprover, exsudat och buksköljvätskor. Alla proverna var insända till klinisk 

patologi, NUS enligt vanlig rutin. 

Preparering av respiratoriska prover med vätskebaserad teknik 

Bronksköljvätskor var fixerade i 95 % EtOH, alla sputum och bronksekret var fixerade i 70 % EtOH 

innan preparering. Respiratoriska proverna preparerades enligt Hologic-beskrivningen för slemrika 

prover (9). Initialt centrifugerades proverna 400 g i 5 min (Rotanta 460 RS, Hettich Zentrifugen, 

Tuttlingen, Tyskland). Supernatanten avlägsnades med hjälp av pipett, därefter fördelades provet i lika 

delar i två rör. Ena delen av provet behandlades med DTT, den andra med vortexmetoden (VM). 

DTT-metoden utfördes genom att först tillsatta 30 ml CL lösning (Hologic, Marlborough, 

Massachusetts, USA) samt 1 ml DTT lösning (83 mg DTT/ml CL lösning) till provröret. Provröret 

vortexades 200 skak/min (Stuart reciprocating shaker SSL2, Bibby Scientific, Staffordshire, United 

Kingdom) under 5 min. Provet koncentrerades genom centrifugering 600 g i tio min (Rotanta 460 

RS). Supernatanten avlägsnades och pelleten vortexas för resuspendering. Mängden pellet som 

tillsattes till PC lösning (Hologic, Marlborough, Massachusetts, USA) avgjordes av cellpelletens storlek 

och utseende. Var pelleten klart synlig med en volym <1ml tillsattes två droppar av pelleten till PC 

lösningen. Var pelleten knappt synlig eller inte synlig alls tillsattes hela pelleten till PC lösningen. Var 

pelleten inte i flytande form, distinkt röd eller brun upprepades tvätt steget och en ny utvärdering av 

pelleten utfördes. Proverna tvättades högst två gånger. De prover som inte behandlas med DTT 

preparerades med VM som utfördes som DTT-metoden, med undantaget att DTT inte tillsattes och 

provet vortexades (Stuart reciprocating shaker SSL2) i 30 min istället för fem min. När provet tillsatts 

till PC lösningen fick provburken stå i minst 15 min innan bearbetning i ThinPrep® 5000 processor 

(T5000 processor) (Hologic). Blå non-gyn filter (Hologic) användes vid preparering av alla glas. När 

proverna bearbetats klart i T5000 processorn fixerades glasen i 95 % EtOH i 10 min innan färgning.   

Preparering av exsudat och buksköljvätskor med vätskebaserad teknik 
Exsudat och buksköljvätskor var ofixerade innan preparering. Exsudaten och buksköljvätskorna 

preparerades enligt Hologic-beskrivning för kroppsvätskor (10). Proverna koncentrerades genom 

centrifugering 600 g i tio min (Rotanta 460 RS). Supernatanten avlägsnades och pelleten 

resuspenderades med lätt vortexning. Tvättning av pelleten påbörjades med tillsatts av 30 ml CL till 

provernas pellet. De prover som var slemmiga och/eller tjocka vortexades 200 skak/min (Stuart 

reciprocating shaker SSL2) under fem min. Centrifugering i 600 g i tio min (Rotanta 460 RS), 

supernatanten avlägsnades och pelleten resuspenderades med vortexning. Mängden pellet tillsattes till 

PC burk på samma sätt som de respiratoriska provernas pellet. Undantag för buksköljvätskor där hela 
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pelleten alltid tillsättes. När prov tillsatts till PC fick det stå i minst 15 min innan bearbetning i T5000 

processorn. Blå non-gyn filter (Hologic) användes vid preparering av alla glas. Ett PAP- och ett MGG- 

glas preparerades för respektive prov. De glas som färgades med Papanicolau (PAP) fixeras i 95 % 

EtOH i 10 min innan färgning. Patientprov 1-13, vars glas färgades med May Grünwald-Giemsa 

(MGG), fixerades inte innan färgning utan fick lufttorka. Patientprov 14-24 fixerades i 95 % EtOH i tio 

min innan färgning med MGG.  

Från ett av patientproverna gjordes fyra utstryk från det PC fixerade materialet, två glas PAP färgades 

och två glas MGG färgades. De glas som skulle PAP färgas fixerades i 95 % EtOH i 30 min innan 

färgning, glasen som skulle MGG färgas fick lufttorka.   

Färgning 

Glas med respiratoriskt material, exsudat och buksköljvätska färgades med PAP i färgningsmaskinen 

Leica Autostainer XL (Nussloch, Tyskland) och monterades med hjälp av Lerica CV 5030 (Nussloch, 

Tyskland). Glas med exsudat och buksköljvätskor färgades med MGG i Leica Autostainer XL och 

monterades manuellt enligt rutin för klinisk cytologi, NUS (11).  

 

Optimering av May Grünwald-Giemsa färgning för exsudat och buksköljvätskor 
Ett test utfördes där fixeringsbadet med 95 % EtOH i T5000 processorn uteslöts. Två glas från samma 

patientprov preparerades för MGG färgning (Leica Autostainer XL). För ett av glasen fick fixerings-

badet vara tomt, preparatet fick istället lufttorka. För det andra glaset var fixeringsbadet kvar i 

maskinen och preparatet fixerades i tio min innan MGG färgning.    

Bedömning av lungcytologi  
Alla glas bedömdes och jämfördes av tre cytodiagnostiker oberoende av varandra. Totalt 15 fall 

studerades och bedömdes med en skala 1-3 i mikroskop: 1) DTT-metoden gav ett bättre resultat än 

VM, 2) DTT-metoden gav ett likvärdigt resultat med VM, 3) DTT-metoden gav ett sämre resultat än 

VM. Ett medelvärde för respektive prov beräknades.  

Bedömning exsudat 
Alla glas preparerade med VBC jämfördes med motsvarande glas som preparerats enligt KM. De 

jämfördes och bedömdes av tre cytodiagnostiker som var oberoende av varandra. Glasen bedömdes 

utifrån cellmorfologi, bakgrund och cellmängd alla bedömdes med en tregradig skala. Cellmorfologin 

bedömdes som 1) Dålig, 2) Tillfredställande eller 3) Bra. Bakgrunden bedömdes som 1) Mycket 

inflammatoriska celler, blod eller slem, 2) Lite inflammatoriska celler, blod eller slem 3) Ren. 

Cellmängden bedömdes som 1) Sparsam, 2) Måttlig eller 3) Riklig. Därefter drog cytodiagnostierna en 

konklusion där de bedömde om VBC gav 1) ett sämre resultat än KM, 2) ett likvärdigt resultat med KM 

eller 3) ett bättre resultat än KM.  
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Fotografering 

Glasen fotograferades i ett ljusfältsmikroskop (Olympus BX51TF, Olympus corporation, Japan) med 

kamera Olympus SC50 (Olympus corporation, Japan). Bilderna bearbetades i programmet cellSens 

Entry 1.12 (Olympus corporation, Japan).   

Etiska överväganden 
Denna studie var en klinisk metodutveckling och krävde därför inget etiskt tillstånd. De prover som 

användes var överskottsmaterial från rutinmässig preparering vilket vanligtvis skulle kastas, därför 

medförde detta ingen risk för patienterna. Patientproverna avkodades och kunde därför inte härledas 

till respektive patient.  
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Resultat 

Jämförelse mellan den alternativa prepareringsmetoden VM och DTT 

preparering av respiratoriska prover 
I 9/15 (60 %) fall, vid beräknat medelvärde, gav preparering av lungprover med DTT ett bättre resultat 

än preparering med VM (Fig. 1, Tab. 1). I de resterande sex fallen blev resultatet mellan de två 

metoderna likvärdigt. Vid beräknat medelvärde erhöll inget prov ett sämre resultat med DTT-metoden 

än VM. I ett fall, innan beräknat medelvärde, ansåg två av cytodiagnostikerna att DTT-metoden var 

sämre än VM, medan den tredje tyckte att DTT-metoden var bättre än VM. I ett annat fall tyckte en 

cytodiagnostiker att DTT-metoden var sämre än VM medan de andra två ansåg att de två metoderna 

gav ett likvärdigt resultat (Tab. 1).      

 

Optimering och validering av VBC för exsudat och buksköljvätskor färgade med 

Papanicolau  
Då prover preparerats med VBC och färgats med PAP ansågs cellmorfologin i 18/24 (79 %) fall vara 

tillfredställande och bra. VBC erhöll 6/24 (21 %) prover med bedömningen dålig cellmorfologi. 

Bakgrunden ansågs ha lite inflammatoriska celler, blod, slem eller vara ren i 21/24 (87,5 %) fall, 3/24 

(12,5 %) fall bedömdes ha mycket inflammatoriska celler, blod eller slem. Cellmängden ansågs vara 

måttlig eller riklig i 16/24 (67 %) fall, i 8/24 (33 %) fall ansågs cellmängden sparsam. Då motsvarande 

prover preparerats med KM och färgats med PAP erhöll 16/24 (67 %) prover tillfredställande eller bra 

cellmorfologi. Bedömningen dålig cellmorfologi erhöll 8/24 (33 %) fall. Bakgrunden ansågs ha lite 

inflammerade celler, blod eller slem i 13/24 (54 %) fall, 11/24 (46 %) ansågs ha mycket bakgrund med 

inflammatoriska celler, blod eller slem. Inget prov ansågs ha ren bakgrund efter beräknat medelvärde. 

Cellmängden ansågs vara måttlig eller riklig i 14/24 (58 %) fall, 10/24 (42 %) ansågs ha sparsam 

cellmängd (Tab. 2, Fig. 2).  

Optimering och validering av VBC för exsudat och buksköljvätskor färgade med 

May Grünwald-Giemsa 

Då prover färgats med MGG bedömdes cellmorfologi för VBC i 6/24 (21 %) fall som tillfredställande, 

18/24 (75 %) bedömdes ha dålig cellmorfologi, inget prov ansågs ha bra cellmorfologi. Bakgrunden 

med VBC ansågs ha lite inflammatoriska celler, blod, slem eller vara ren i 19/24 (83 %) fall, 5/24 (21 

%) prov ansågs ha mycket bakgrund med inflammatoriska celler, blod eller slem efter beräknat 

medelvärde. Cellmängden vid VBC bedömdes vara måttlig eller riklig i 17/24 (71 %) fall, 7/24 (29 %) 

ansågs ha sparsam cellmängd. KM erhöll 15/24 (62,5 %) prover med bedömningen tillfredställande 

cellmorfologi, 9/24 (37,5 %) prover fick bedömningen dålig cellmorfologi, inget prov ansågs ha bra 

cellmorfologi efter uträknat medelvärde. Bakgrunden med KM ansågs ha lite inflammatoriska celler, 

blod eller slem i 11/24 (46 %) fall, 13/24 (54 %) fall erhöll bedömningen mycket inflammatoriska 

celler, blod eller slem. Inget fall fick bedömningen ren efter uträknat medelvärde. Cellmängden vid 

KM avsågs vara måttlig eller riklig i 14/24 (58 %) fall, 10/24 (42 %) ansågs ha sparsam cellmängd. 

Efter uträknat medelvärde erhöll 1/24 (4 %) fall att VBC ger ett bättre resultat än KM. I 6/24 (25 %) 

fall gav VBC ett likvärdigt resultat med KM. Resterande 17/24 (71 %) fall ansågs VBC ge ett sämre 
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resultat än KM, dock lutade medelvärdet i 10/17 (59 %) fall mot att VBC gav ett likvärdigt resultat som 

KM (Tab. 2, Fig. 2).       

 

Optimering av May Grünwald-Giemsa färgning för exsudat och buksköljvätskor 

Vid jämförelse av glas som haft tomt fixeringsbad i T5000 processorn och de som haft bad med EtOH 

sågs inga morfologiska förändringar. Fixering i 95 % EtOH innan MGG färgning visade sig medföra en 

klarare och starkare färgning. I det motsvarande preparat som inte fixerats innan färgning fick 

cellerna en aning urvattnat utseende (Fig. 3). 

Analysering av orsaken till morfologiska förändringar vid ThinPrep® 

preparering av exsudat och buksköljvätskor 

Erhållet resultat efter jämförelse mellan utstryk av PC fixerat material, material som bearbetats i 

T5000 processor och konventionella utstryk förmodas de morfologiska förändringarna bero på en 

kombination av fixering i PC och bearbetning i T5000 processorn. Det beror troligtvis också på att 

provet inte lufttorkades innan färgning utan fixerades fram tills färgning påbörjades (Fig. 4).  
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Diskussionen 

Det är svårt att preparera bra konventionella utstryk av respiratoriska prover. Särskilt eftersom de 

respiratoriska proverna ofta innehåller stora mängder mucus och/eller blod (12). VBC med TP ger en 

bra lösning på detta problem, dels på grund av tekniken men också eftersom den hemolyserande och 

mucolytiska lösningen CL används. Denna lösning medför en reducering av erytrocyter och mucus 

(13). Dock kan respiratoriska prover ibland innehålla rikligt med mucus, trots att de behandlats med 

CL. Andra studier har visat att tillförande av behandling med mucusupplösande reagens som DTT 

reducerar mucus ytterligare och underlättar på så vis diagnostiseringen av respiratoriska prover (5). 

Resultatet av denna studie visade att andelen störande bakgrund, som mucus, till stor del minskade 

vid behandling av provet med DTT. Det medförde att cellerna blev mer jämt fördelade över glaset och 

var därmed lättare att tolka. VM reducerade inte mucus i lika stor utsträckning utan en del kvarstod. 

Det gjorde att cellerna klumpade ihop sig, vilket försvårade diagnostiseringen.  

 

I denna studie jämfördes även VBC med TP mot KM vid preparering av exsudat och buksköljvätskor. 

Tre cytodiagnostiker analyserade glasen och bedömde dem utifrån cellmorfologi, bakgrund och 

cellmängd. De gav en kommentar om vilken av metoderna de ansåg gav ett bättre resultat. Från dess 

att TP började användas för preparering av IGC har många beskrivit metoden som framgångsrik med 

många fördelar vid jämförelse med KM (14). En studie ansåg att preparering med TP gav en generellt 

bättre kvalité, med en förbättrad färgning och bevaring av cytomorfologin (13). Det har dock 

tillkommit studier som påpekar de cytomorfologiska förändringar som kan uppstå när IGC prepareras 

med TP. Enligt dem försvårar dessa förändringar diagnostiseringen (3). I denna studie kunde även 

vissa morfologiska förändringar observeras, särskilt den förändrade cellmorfologin i MGG färgade 

preparat. Andra studier anser att cytodiagnostiker och patologer måste bekanta sig med dessa 

morfologiska förändringar för att inte ställa en felaktig diagnos (3). Troligtvis blir resultatet av denna 

studie samma, för att en korrekt diagnos ska kunna ställas krävs utbildning av personal. VBC anses 

ändå som en lovande teknik med ett stort värde vid preparering av IGC (5). I denna studie 

analyserades inte den diagnostiska noggrannheten men många andra studier har rapporterat en 

specificitet och sensitivitet på över 90 % då IGC preparerats med TP teknik (15). Det vore intressant att 

utöka denna studie och även studera den diagnostiska noggrannheten. 

Bedömningen av PAP färgade preparat visade att cellmorfologin var bättre med VBC än KM. Ett prov 

fick kommentaren ”mycket fina nukleoler”. Dock erhöll VBC ett prov mer än KM som fick 

bedömningen dålig cellmorfologi. För MGG färgade VBC preparat ansågs cellmorfologin vara 

tillfredställande i färre antal fall än för KM. En cytodiagnostiker ansåg att cellmorfologin var klart 

bättre med KM än VBC vad gäller MGG färgning. För både PAP och MGG färgade VBC preparat 

bedömdes bakgrunden som bättre än KM, men det kan diskuteras om en så pass stor reducering av 

bakgrunden är bra då bakgrunden i vissa fall kan bidra till en säkrare diagnostisk bedömning. Andra 

studier påpekar även den stora reduceringen av bakgrund. Även fast reduceringen är bra, kan den 

försvåra diagnostiseringen av vissa typer av prover (3). Cellmängden ansågs i princip likvärdig mellan 

de två metoderna.   
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Anledningen till att cellmorfologin med PAP ansågs bättre än cellmorfologin med MGG kan bero på att 

cytodiagnostikerna var ovana att se MGG färgade celler som var fixerade, då dessa vanligtvis inte 

fixeras utan lufttorkas. Lufttorkningen gör så att cellerna blir större, när de istället fixeras blir dem 

mindre, vilket ger en annorlunda mikroskopisk bild. Oavsett om exsudat och buksköljvätskor ska 

prepareras med VBC eller KM fixeras de innan färgning med PAP. Detta gör att de två metoderna ger 

liknande cellmorfologi. Det kan troligtvis vara därför cytodiagnostikerna ansåg att cellmorfologin var 

mycket bättre med PAP än med MGG. 

Orsaken till att VBC bedömdes som sämre än KM i relativt många fall beror troligtvis på två av 

cytodiagnostikerna. De ansåg att det fanns en större variation på cellerna preparerade med KM, vilket 

är mycket viktigt vid diagnostisering av cancerceller. En av cytodiagnostikerna ansåg att MGG färgade 

VBC preparat gav ett bättre resultat än MGG färgade KM preparat, eller åtminstone gav ett likvärdigt 

resultat. Varför cytodiagnostikerna tycker olika kan bero på att de föredrar olika cellbilder. Vissa 

ställer sin diagnos främst utifrån de MGG färgade cytologiglasen och använder sig av PAP glasen 

endast som stöd. Det kan då bli svårt att ställa om sig och lära sig att tolka den nya cellbilden som VBC 

medför. Används istället främst de PAP färgade cytologiglasen för att ställa en diagnos, är det troligtvis 

lättare att ställa om sig från tolkning av MGG färgade KM glas. 

Orsaken till de morfologiska förändringarna studerades, resultatet visade att de troligtvis berodde på 

en kombination av fixeringen som används vid preparering med TP och bearbetningen i T5000 

processorn. Andra studier rapporterar liknande resultat, att det är fixeringen och bearbetningen i 

processorn som orsakar de morfologiska förändringarna (3). I denna studie observerades inte någon 

stor skillnad mellan PAP färgade manuella utstryk av fixerat (PC) prov och prov som bearbetats i 

T5000 processorn, men en skillnad mellan dessa provtyper observerades när de färgats med MGG. I 

det utstrykta provet var cellerna en aning större än cellerna från motsvarande prov som bearbetats i 

processorn. Orsaken till detta kan vara att de utstrykta fick lufttorka innan färgning med MGG, det 

gjorde dem inte om de bearbetats i processorn. Samma cellmorfologi kan ses hos exsudat eller 

buksköljvätskor som prepareras enligt KM och färgats med MGG. Cellerna blir dock ännu större och 

mer uppblåsta då de prepareras med KM och MGG färgats än MGG färgade utstryk gjorda av PC 

fixerat material.  Detta kan bero på att provet inte fixeras överhuvudtaget då det prepareras enligt KM 

samt att det lufttorkas innan MGG färgning.  

Försöket att optimera MGG färgningen på VBC prover genom uteslutning av fixering med 95 % EtOH 

innan färgning visade att EtOH inte hade någon påverkan på cellmorfologin. Emellertid gav fixering i 

95 % EtOH innan färgning ett bättre färgningsresultat. Med fixeringen blev färgen klarare och 

starkare, utan fixering fick färgen en aning urvattnat utseende. Anledningen till att detta undersöktes 

var för att studera om EtOH hade någon påverkan på de morfologiska förändringar som cellerna får 

efter MGG färgning då de preparerats med TP. En annan studie valde också att utesluta fixeringsbadet 

i slutet av T5000 bearbetningsprocessen. När de sedan jämförde TP och KM material som färgats med 

MGG ansåg dem att cellkärnorna blev mindre och mörkare med TP samt att om det fanns granula så 

var de mindre och svagare infärgade (14). Utifrån denna studies resultat kan kanske anledningen till 

att de fick den svagare infärgningen bero på att de uteslöt fixeringen innan MGG färgningen.     
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Konklusionen av denna studie var att DTT behandling av respiratoriska prover för cytologisk 

undersökning var att föredra, detta trots att det är miljö- och hälsofarligt samt kräver en mer 

komplicerad prepareringsmetod än VM. För exsudat och buksköljvätskor blev konklusionen att 

cellmorfologin i PAP färgade VBC preparat var likvärdiga eller i vissa fall bättre än med KM. Cell-

morfologin i MGG färgade VBC preparat visade sig vara sämre än MGG färgade preparat preparerade 

enligt KM. Bakgrunden och cellmängden blev en aning bättre med VBC i både PAP och MGG färgade 

VBC preparat.      
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Tabell 1. Tre cytodiagnostiker jämförde prover preparerade med DTT-metodena och VMa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) DTT-metoden= Ditiotreitol-metoden och VM= Vortexmetoden 

b) Konklusionen bedömdes som 1: DTT-metoden gav ett bättre resultat än VM,  

2: DTT-metoden gav ett likvärdigt resultat som VM eller 3: DTT-metoden gav ett sämre resultat än 

VM. Medelvärdet illustreras. 

c) Alla cytodiagnostiker bedömde olika. 

Prov Provtyp  Konklusionb 

1 Bronksköljvätska  1,0 
2 Bronksköljvätska  1,0 
3 Bronksköljvätska  1,0 

4 Bronksköljvätska  1,0 
5 Bronksköljvätska  1,3 
6 Bronksköljvätska   2,0c 

7 Bronksköljvätska  1,7 
8 Bronksköljvätska  1,3 
9 Bronksköljvätska  2,3 

10 Bronksköljvätska  2,0 

11 Sputum  1,0 
12 Sputum  1,3 
13 Sputum  2,0 
14 Sputum  1,7 

15 Bronksekret  1,3 
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Tabell 2. Tre cytodiagnostiker utförde mikroskopisk bedömning av prover som färgats med Papanicolau (PAP) eller May 
Grünwald-Giemsa (MGG) och preparerats enligt vätskebaserad cytologi (VBC) och konventionell metod (KM).  

 

a) Cellmorfologin bedömdes som 1: dålig, 2: tillfredställande eller 3: bra 

b) Bakgrunden bedömdes som 1: mycket inflammatoriska celler, blod eller slem, 2: lite inflammatoriska celler, 

blod eller slem eller 3: ren  

c) Cellmängden bedömdes som 1: sparsam, 2: måttlig eller 3: riklig  

d) Cytodiagnostikerna kommenterade 1: VBC gav ett sämre resultat än KM, 2: VBC gav ett likvärdigt resultat som 

KM eller 3: VBC gav ett bättre resultat än KM 

e) En cytodiagnostiker ansåg att provet ej var bedömbart 

f) Två av cytodiagnostikerna ansåg att provet ej var bedömbart 

g) Alla cytodiagnostiker bedömde olika 

   PAP  MGG   

    VBC  KM  VBC  KM   

   Aa Bb Cc  Aa Bb Cc  Aa Bb Cc  Aa Bb Cc  Dd 

Prov Provtyp                   

1 Bukskölj  2,7 2,7 1,7  1,3 1,0 1,0  2,0 2,7 3,0  1,7 1,0 1,0  3,0 
2 Bukskölj  1,0 3,0 1,0  1,0 2,0g 1,0  1,0 2,3 1,0  1,7 2,3 1,7  1,7 
3 Bukskölj  1,0e 3,0e 1,0e  1,7 1,0 1,3  1,0e 3,0e 1,0  1,7 1,7 1,0  1,3 
4 Bukskölj  2,3 2,0g 2,7  2,0 1,0 2,0  1,3 2,3 3,0  2,7 2,0g 2,7  1,3 
5 Bukskölj  2,0 2,7 2,0  1,3 2,3 1,0  1,7 2,3 2,0  1,3 1,7 1,0  2,3 
6 Bukskölj  2,0 2,3 2,3  2,0 2,3 1,7  1,3 2,3 2,0  2,3 1,7 2,0  1,3 
7 Bukskölj  2,3 2,3 1,7  1,0f 1,5e 1,0e  1,3 2,3 1,7  1,5e 1,5e 1,0e  2,7 

8 Pleura  2,7 1,7 2,7  2,7 1,3 2,3  1,7 1,7 3,0  2,7 1,7 3,0  1,7 
9 Pleura  1,7 2,0 1,3  2,0 2,3 1,0  1,3 1,7 1,3  2,3 1,3 1,0  1,3 

10 Pleura  1,7 2,0g 2,7  2,0 2,0g 2,0  1,7 1,7 2,3  2,3 2,0 2,0  1,7 
11 Pleura  1,0 2,3 1,0  1,3 2,0 2,7  1,0 2,0g 1,0  1,3 1,7 1,3  1,5e 

12 Pleura  2,7 2,3 3,0  2,0 1,7 3,0  1,3 2,7 3,0  2,3 2,0 3,0  1,3 
13 Pleura  2,7 2,7 3,0  1,7 2,3 2,7  2,0g 2,3 3,0  1,7 2,3 2,7  2,0g 

14 Pleura  2,7 2,0g 2,7  2,3 1,3 1,3  1,3 1,7 2,0g  1,7 1,3 1,3  2,3 
15 Pleura  2,3 2,7 2,7  2,7 2,7 2,7  1,7 2,7 2,3  2,3 2,0 2,7  1,7 
16 Pleura  2,5e 1,5e 1,5e  2,5e 1,5e 1,5e  1,5e 1,5e 1,5e  2,0e 1,5e 1,5e  1,5e 

17 Pleura  3,0 2,3 3,0  2,7 2,3 2,7  2,0g 2,3 3,0  2,3 2,0 2,0  1,7 
18 Pleura  3,0 3,0 3,0  2,0 2,0 3,0  1,7 3,0 3,0  2,7 2,0 3,0  1,7 
19 Pleura  2,0g 2,7 3,0  3,0 2,0g 3,0  1,7 2,7 3,0  2,7 2,7 3,0  1,7 
20 Pleura  2,3 2,3 2,7  2,7 1,3 3,0  2,3 2,3 2,3  2,7 1,7 3,0  2,0 
21 Pleura  1,0e 2,0e 1,ae  1,0e 1,5e 1,0e  1,0e 2,0e 1,0e  1,0e 1,5e 1,0e  2,0e 

22 Ascites  2,7 2,7 3,0  2,7 2,3 3,0  2,0g 2,7 2,7  2,7 2,3 2,3  1,7 
23 Ascites  3,0 1,7 3,0  2,3 1,3 2,7  1,7 2,0g 2,7  2,7 1,3 2,7  1,7 
24 Ascites  2,7 2,3 3,0  2,7 2,0g 3,0  2,0g 2,3 3,0  2,0g 2,0g 3,0  1,7 
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Figur 1. Normalt sputumprov preparerad med A) DTT-metoden och B) vortexmetoden, båda färgade 

med Papanicolau. På bild A observerades klara och tydliga celler som är jämt fördelade, bland annat 
alveolarmakrofager (pil). På bild B observerades ihop klumpade celler med mycket slem. Bilderna togs 
i ljusfältsmikroskop med 20x förstoring, scale bar 50µm.  
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Figur 2. Pleuravätska från lunga med adenocarcinom som är färgade med Papanicolau (PAP) eller May 
Grünwald-Giemsa (MGG) samt preparerade med vätskebaserad cytologi (VBC) eller konventionell 
metod (KM). I bild A ses en klarare bakgrund men en liknande cellmorfologi som i bild B. I bild C är 
cellerna mindre än i bild D, där stora cancerceller är markerade med en pil. Bakgrunden i bild C är 
renare än bakgrunden i bild D. Bilderna togs i ljusfältsmikroskop 20x förstoring, scale bar 50µm.  
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Figur 3. Ascitesvätska med misstänkt malignt mesoteliom preparerad med vätskebaserad cytologi och 
färgad med Papanicolau (PAP) eller May Grünwald-Giemsa (MGG). De preparerades med eller utan 
fixeringsbad i T5000 processorn. I A och C observerades en klarare och starkare infärgning än i bild B 
och D. Cellerna i bild B och D hade ett urvattnat utseende. Bilderna togs i ljusfältsmikroskop 20x 
förstoring, scale bar 50µm.   
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Figur 4. Ascitesvätska med adenocarcinom från 
bukhåla preparerade med vätskebaserad cytologi (VBC) med T5000 processor, VBC med utstryk och 
konventionell metod (KM) samt färgade med Papanicolau (PAP) och May Grünwald-Giemsa (MGG). I 
bild A, C och E kan liknande morfologi observeras. I bild B, D och F är cellerna minst med VBC med 
T5000 processor, lite större med VBC med utstryk och störst med KM. Bilderna togs i 
ljusfältsmikroskop 20x förstoring, scale bar 50µm.   
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