
22.10.2018

1

Bioingeniørens rolle innen 
immunhistokjemi

Patologi kurs
Lillestrøm 18.-19. oktober 2018

Hilde Fløystad – Fagansvarlig bioingeniør ved Enhet for 
immunhistokjemi, Avdeling for patologi, St. Olavs Hospital

• 17 
sykehusavdelinger

• 2 private 
laboratorier

• Alle tilbyr IHC i 
større eller mindre 
grad
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Immunhistokjemi

• Brukes innen 
patologidiagnostikk til ulike 
formål

– Påvise normale 
celler/strukturer

– Identifikasjon/klassifikasjon 
av sykdom/kreftsvulster

– Bestemmelse av nytten av 
bestemt behandling (ER, 
PGR, HER2, ALK, PD-L1)

– Bestemmelse av prognose
– Påvisning av virus
– Forsking/prosjekter

Østrogen 
reseptor

Progesteron 
reseptor

HER2

Immunhistokjemi

• Immunhistokjemi er en metode som tar i bruk prinsippet 
antigen-antistoff reaksjon for å påvise spesifikke antigen 
(proteiner) i celler i en vevsprøve.

– Antigen er et molekyl som stimulerer en immunrespons (antistoff 
produksjon).

– Er vanligvis et protein eller karbohydrat.
– Antistoffer kjenner ikke igjen hele antigener, men en bestemt struktur. 

Den delen som bindes til antistoffet kalles epitop.



22.10.2018

3

Antistoff

• Et antistoff (også kalt immunoglobulin) er et protein som brukes 
av immunsystemet for å identifisere og nøytralisere et fremmed 
stoff i kroppen (antigen). Hvert antistoff gjenkjenner et spesifikt 
antigen.

• Antistoffene produseres av plasmaceller som utvikles fra B-
lymfocyttene i immunforsvaret.

• Antistoffene brukt inne immunhistokjemi er i hovedsak produsert 
i mus eller kanin

• Hovedtyper: Polyklonale antistoffer eller monoklonale antistoffer

Antistoff

• CD3 – molekyl på celleoverflaten til T celler
• Antistoffer tilgjengelig:

– Polyklonal fra DAKO 
– Monoklonale: 

• F7.2.38 DAKO
• LN10 Leica
• PS1 Leica
• SP7 Thermo Scientific
• 2GV6 Ventana RTU
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Hoved trinn i en IHC reaksjon

• Snitting (3 µm, SuperFrost Pluss)
• Baking (60 grader)
• Deparafinering
• Forbehandling (HIER, enzym)
• Primærantistoff
• Deteksjon
• Kontrastfarging
• Dehydrering
• Dekking

Immunhistokjemisk enhet 
St.Olavs Hospital

• 1 fagansvarlig bioingeniør
• 1 spesialbioingeniør
• 5 bioingeniører
• Jobber fast på enheten, ingen rullering 
• I tillegg til IHC har vi ansvar for 

immunfluorescens på hud og nyre, samt 
enzymhistokjemiske analyser på muskel
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Prøvemengde 2017

• Antall IHC: i overkant av 50 000 snitt 
• Antall IF: 91 nyre og 167 hud (ca

1300 snitt)
• Antall muskler: 23

Arbeidsoppgaver for 
spesialbioingeniøren

• Deltar lite i rutinen
• Valideringer
• Metodeutvikling
• Prosjekter
• Prosedyrer
• Bacheloroppgave
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Arbeidsoppgaver for 
fagansvarlig bioingeniør

• 1 fagdag i uken
• Arbeidsliste
• Driftsansvar
• Valideringer
• Prosedyrer
• Automasjonspraksis

Kvalitet
• Bioingeniørene har ansvar for kvaliteten på 

analysene
• Har ansvar for alle trinn fra snitting til utdeling 

til patolog
• Kanskje det viktigste som påvirker kvaliteten er 

validering av analysen når den skal innføres
• Deltakelse på EQA f.eks. NordiQC og Nequas
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Valideringer

• Bioingeniørene har ansvar for validering av nye antistoffer
– Helt nytt ønske fra patolog
– Bytte klon på grunn av dårlig kvalitet
– Bytte klon på grunn av ut av produksjon

• Gangen i en validering
– Patologen fyller ut skjema med ønske om nytt antistoff 
– Bioingeniøren gjør research og bestiller antistoff
– Bioingeniøren skriver en valideringsplan
– Seksjonsleder og kvalitetskoordinator godkjenner planen
– Bioingeniøren gjøre utprøving av antistoffet
– Patologen vurderer snittene og velger en optimal protokoll
– Bioingeniøren skriver en valideringsrapport
– Rapporten må godkjennes av seksjonsleder, kvalitetskoordinator og patolog
– Bioingeniøren innfører antistoffet i rutinen

Valideringer

• Mange faktorer som er med i en validering
– RTU vs. Konsentrat
– Klon/produsent
– Forbehandling
– Konsentrasjon
– Pris
– Kontroll
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Kontroller

• Viktig med kontroller på alle snitt for å kunne si noe om 
kvaliteten

• Hjelper ikke med en kontroll per kjøring, sier ikke noe om 
reaksjonen per snitt.

• Vi lager kontrollene selv (bruker i stor grad restmateriale 
fra normalt vev, men må av og til bruke blokk, spesielt på 
antigener som kun er tilstede i sjeldne diagnoser)

• Lager  gjerne MTB (multi-tissue block). Viktig med negativt 
og positivt vev.

KONTROLLER
MB1 GASTRO

MB2 GFAP

MB3 HER2

MB4 HHV8

MB5 HYPOFYSE

MB6 MAMMA

MB7 MDM2

ALK-lunge MIB+P16

ALZ NEUN

ASYN NEVRO

AMYLOID PARVO

B-CAT PD-L1

BM REC

BRAC SEROTON

CALCIT SOX11

C-MYC STAT6

EWING VIRUS
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Nye krav/nye analyser

• Klinikere ønsker nye analyser når 
nye medisiner godkjennes

• Persontilpasset behandling
– Companion Diagnostics - er en 

diagnostisk test som brukes som 
følgesvenn til et terapeutisk legemiddel 
for å bestemme dets anvendelighet til 
en bestemt person

PD-L1
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PD-L1

- Høsten 2016 ble immunterapi 
(pembrolizumab/Keytruda)  godkjent som 2. 
linje behandling for ikke-småcellet lungekreft.

- Mange laboratorier rundt i landet hadde ikke på 
plass noen analyse for å kunne påvise hvilke 
pasienter som hadde nytte av denne 
behandlingen

- Man måtte derfor få dette på plass ganske raskt

PD-L1

Produsent 
legemiddel

Legemiddel Produsent 
antistoff

Antistoff 
(klon)

Platform (IHC 
fargemaskin)

Bristol 
Meyers 
Squibb

Nivolumab 
(Opdivo)

DAKO 28-8 DAKO 
Autostainer 
Link 48

Merck Sharp
& Dohme

Pembrolizumab 
(Keytruda)

DAKO 22C3 DAKO 
Autostainer
Link 48

Roche Atezolizumab
(Tezentric)

Roche SP142 Ventana

AstraZeneca Durvalumab 
(Imfinzi)

Roche SP263 Ventana
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PD-L1

• Problemet med slike persontilpassede medisiner er at 
produsenten av medisin også produserer testen som hører 
til og disse hører til en spesifikk IHC maskin.

• Så hvis man skulle fulgt retningslinjene ville det bety at 
man må bruke klon 22C3 på Dako Autostianer Link 48 for 
medisinen Keytruda. Hva da med alle laboratoriene som 
ikke har Autostainer?

• Problemet med slike nye krav
– Hvilke maskiner har man
– Kapasitet
– Ingen ekstra økonomisk støtte

Innføring av PD-L1 ved St. Olavs 
Hospital

• Vi var i en veiledningsprosess med å overføre alle våre 
analyser til nye Ventena maskiner BenchMark Ultra. Når 
PD-L1 kravet kom var vi klar for å kassere våre Autostainer 
Link 48.

• Innførte først PD-L1 fra DAKO på Autostainer Link 48. 
Måtte da beholde denne maskinen lengre enn ønskelig.

• Validerte selv klon: SP263, ved å kjøre denne parallelt med 
22C3 fra DAKO. Valideringen viste at de to klonene var 
sammenlignbar. Det er gjort flere studier som gir dette 
resultatet. 

• Valgte derfor å gå over til klon SP263 på Ventana etter en 
stund.
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Eksempler på IHC

HER2 ER PGR

HER2 ER PGR

HER2 ER PGR

Eksempler på IHC

PD-L1
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Eksempler på IHC

Prostata med 
adenokarsinom

AMACR, CKHMW, p63

Eksempler på IHC

Biopsi fra lunge med 
metastase fra 
adenokarsinom i 
prostata

PSA

TTF1
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Eksempler på IHC
GFAP

Biopsi fra hjerne med 
metastase fra 
adenokarsinom i lunge

P40+CK5/6

TTF1+Napsin A

Oppsummering

• Bioingeniører har en veldig viktig rolle innen immunhistokjemi med mye 
ansvar

– Ansvar for kvalitet
– Utfører alle valideringer
– Ansvar for kontroller
- Innføring av nye analyser

• Spennende arbeid med mange faglige utfordringer og med mye ansvar
• Lite undervisning å finne, så man må like å jobbe med 

kompetanseutvikling på egenhånd
• Analysene vi utfører er med på å sette diagnoser og i enkelte tilfeller 

bestemme behandling for pasienten, dette innebærer stort ansvar
• Dobling i antall farginger de siste 5 årene. Ligger på ca. 10 % økning per 

år. Ikke noe som tyder på at vi blir arbeidsledig med det første.
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