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Urincytologi - et smertens barn i diagnostikken

• Urincytologi utgjør en stor del av det diagnostiske arbeidet I 
cytologylaboratoriet

• Regenerative og degenerative forandringer er vanlig uansett om det er
primærdiagnostikk eller kontroll etter behandling for blærekarsinom

• Diagnostiske cytologier finner nesten utelukkende de høygradige lesjonene

• Lavgradige/papillære erkjennes vanligvis bare dersom det er masse 
papillære cellegrupper.
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• Ny morfologisk klassifikasjon (Paris klassifikasjonen) av urincytologiske funn

ser helt bort fra de lavgradige/papillære og klassifiserer bare høygradige

• Urovysion er en velkjent FISH metode for påvisning av anaploidi, og dermed

maligne celler, men brukes ikke i rutinen

• Status i dag er at ingen markører er i rutinemessig bruk ved diagnostiske

tvilstilfeller
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• P16 overekspresjon i en del av de uroteliale karsinomene, 
hovedsaklig de høygradige

• Kombinasjonen p16/Ki-67 utviklet for bruk i cervixcytologi; 
koekspresjon kjennetegner en neoplastisk transformert celle.

• Noen få studier har sett på ekspresjon av p16 i urincytologi og 
konkludert ”usikkert”

• En studie med p16/Ki-67 på urincytologisk materiale gjort med 
ThinPrep som fiksering

Bakgrunn 2
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Studiens formål

• Å undersøke immuncytokjemisk dobbeltfarging av prognostisk markørp16/Ki-67 
(CINtec®PLUS Cytology, Roche) i urin og blæreskyllevæske
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Primær diagnostikk

• Normal controller=33
• Anonyme=31
• PUNLUMP=5
• Laradige UC=8

• Høygradige UC=17

• CIS=1
• Benigne NOS=4

Kontrolluriner etter
behandling for UC

• PUNLUMP =1
• Lavgradige UC =5

• Høygradige UC=12

• CIS=3

Materiale (N=121)
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Metode

• Alle uriner primært fiksert i 50 % etanol

• Cellematerialet overført i SurePath
fiksativ og laget ufarget SP-prep

• Immuncytokjemisk undersøkelse på
p16/Ki-67 utført etter protokoll fra Roche

• ICC positive celler ble tellet pr/100 
uroteliale celler for å etablere en mulig
biologisk cut-off for de to markørene
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Normale, friske kontroller 
ICC fullstendig negativ

Resultater

Dobbel positivitet
• 8 høygradige UC og 6 av de 
anonyme prøvene viste
dobbeltfarging av p16/Ki-67

• Ingen av de lavgradige eller
kontrollprøvene etter tidligere
behandlet UC viste dobbeltfarging

• De normale kontrollene var
komplett negative for begge
markører

18.10.2018 KMØ/ TS

Dobbeltfargede p16/Ki-67 
positive celler
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Resultater forts…

• 17/84 (20.2%) symptomatiske
prøver var negative for begge
markørene

• 59/84 (70.2 %) symptomatiske
prøver var positive for begge (men 
uten dobbeltfarging)

• 27/84 (32.1%) var positive for enten
p16 eller Ki-67 
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Ki-67 positive kjerner

P16 positiv i cytoplasma
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p16 KI-67

Low Grade UC 4,8 3,0

High grade UC 8,8 13,2

Anonymous 4,8 16,4

Ctr. after LUC 3,7 1,6

Ctr. after HUC 3,4 2,7

Ctr. After PUNLUMP 0,5 5,0

PUNLUMP 1,8 1,6

Gjennomsnittlig positivitet for p16 og Ki-67 i uroteliale celler

P16 positiv                   Ki-67 positiv

Men ingen dobbeltfarging!
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Konklusjon

• Dobbeltfarging av p16 / Ki-67 i samme celle
ble kun påvist i 16.6% av prøvene. Alle var
høygradige

• Positivitet for en eller begge markørene er
vanlig ( 81 %)

• Positivitet for p16 alene er en sterk
indikasjon på UC/residiv av UC og dermed
oppfølging med cystoskopi

• 5% cut-off for Ki-67 kan vurderes som
indikasjon for klinisk oppfølging med 
cystoskopi
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Både p16 og Ki-67 
positiv, men ikke i 
samme celle
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Framtidsperspektiver

• Kan benyttes i oppfølging etter avsluttet behandling, for å 
identifisere og oppdage mulig suspekte eller maligne celler

• Klinikken bør følge opp raskt med cystoskopi, og etter hvert 
behandling

• Hvis kontrollprøve gir mistanke bør cystoskopi ligge som en 
anbefaling

• Dobbeltfargekitet er dyrt, mer kosteffektivt å farge ICC med p16 
og Ki-67 separat
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Bioingeniørfaglig forskning? Noen tanker

• Et jordnært bioingeniørfaglig prosjekt

• Ta de små skrittene

• Trenger ikke å være så dyptgripende eller avansert

• Ser problemstillinger som tar utgangspunkt i rutinen hver dag

• Hva må til for at prosjektet skal bli bra nok?

• Hva har vi  - hva trenger vi – hva kan vi få ut av det?

• Være trygg på egen profesjon, ha integritet

• Skal bidra med ny kunnskap – ikke teknisk assistanse
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• Ta vare på nysgjerrigheten

• Still spørsmål ved det bestående – er det bra nok? Hva er det viktig å finne ut av?

• En større bredde i forskningen

• Sammenligningsstudier

Eks. 1: «Evaluering av kliniske leukocyttellinger i Flow Cytometer»
Eks. 2: «Current and future diagnostics of anemia». 

Doktoravhandlinger av medisinere. Kunne ikke bioingeniører også ha skrevet om dette?

• Begynn med hverdagen – gir vi ofte bort de gode ideene kanskje?
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Takk for oppmerksomheten!

P16/Ki-67 dobbeltfarget uroteliale
karsinomceller


