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Abstract 
 
Basal cell carcinoma (BCC) is the most common non-melanoma skin cancer. It can be divided in 

different subtypes. The most common type is superficial and is most frequently occurring on the 

trunk and on the face. In severe cases it can be difficult to differentiate basal cell carcinoma from 

other skin tumors, therefore a skin biopsy is conclusive diagnostic method. In terms of treatment, 

curettage is a common non-surgical treatment of basal cell carcinoma. However, being superficial, 

curettage increases the risk of recurrence. Between 30-40 % of most recurrences occur within five 

years. 

 

Tissue Viability Imaging or TiVi is a diagnostic method used by the Department of Dermatology at 

the University Hospital in Linköping. The technology allows the investigator to see through the top 

layer of the skin (epidermis) and map the skin skin blood circulation in the dermal area. 

The aim of this study was to investigate whether histological features of present basal cell 

carcinoma, inflammation, stroma and microvessels, correlates with the presence of the tumour 

visualized by Tissue Viability Imaging technique. 

 

The hypothesis is, that by visualizing BCC recurrence at the first visit at the clinic by using TiVi 

technique, we can diagnose BCC and treat patients in one step, thus reducing the amount of 

discomfort for the patient and also reduce the cost of care. 

 

In this pilot-study, patient material involving two basal cell carcinomas from one patient were used. 

The results show that microscopic examination of the tumor and blood vessels correlate with 

visualizing basal cell carcinoma with TiVi, although furthermore studies of existing basal cell 

carcinoma and several tumours are required to ensure correlation before TiVi can be used to replace 

skin biopsy. 
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Sammanfattning 

 
Basalcellscancer (BCC) är den vanligaste godartade hudtumören. Det finns olika subtyper av 

basalcellscancer. Det vanligaste är ytligt basalcellscancer som är lokaliserad framför allt på bålen 

men även i ansiktet. För säkrast diagnostik krävs en biopsi av hudförändringen då det i vissa fall 

kan vara svårt att skilja basalcellscancer från andra hudtumörer. Curettage är en behandlingsmetod 

som innebär borttagning av basalcellscancer genom skrapning. Nackdelen med curettage är att på 

grund av att den är ytligt utförd, ökar recidiv hos patienten och kan ge ökad kostnad för vården. Det 

är vanligt att ungefär 30-40 % av patienterna får återfall inom fem år och utvecklar 

basalcellscancerrecidiv.  

Syftet med studien var att histopatologiskt undersöka förekomst av basalcellscancer, inflammation, 

stroma och kärl, korrelerar med förekomst av tumören påvisat med visualiseringsmetoden Tissue 

Viability Imaging. Hypotesen är att det ska underlätta påvisande av basalcellscancerrecidiv redan 

vid besöket på mottagning, minska behovet av biopsi och därmed minska kostnaden för vården.  

Tissue Viability Imaging eller TiVi är en relativt nyutvecklad metod som idag används på 

hudkliniken på Hälsouniversitetet i Linköping. Tekniken kvantifierar blodmängden i huden. Detta 

är en pilot-studie, patientmaterial som användes i studien bestod av två basalcellscancer från en och 

samma patient. Resultaten visar förekomst av basalcellscancer i histologiska snitt från 

tumörområdet visualiserat med TiVi samt signifikant ökning av kärl i tumörområdet jämfört med 

omgivande frisk hud hud (p= 0,009). 

Resultaten indikerar att basalcellscancer kan påvisas med en visualiseringsmetod som TiVi. Vidare 

studier av befintliga basalcellscancer och flera basalcellscancer krävs för att säkerställa 

korrelationen innan TiVi kan användas i diagnostiken i stället för hudbiopsi. 
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1. Förkortningar 
BCC = Basalcellscancer 

DAB = Diaminobenzidine 

DNA = Deoxiribonukleinsyra 

ERG = ETS-related gene 

ETS = Erythroblast transformation-specific 

H&E = Hematoxylin och eosin 

Htx = Hematoxylin 

IL = Interleukin  

PDGF = Platelet-derived growth factor 

PTCH = Patched tumor suppressor gene 

TAMs = Tumor-associated macrophages  

TGF-β = Transforming growth factor-beta 

TiVi = Tissue Viability Imaging 

UV = Ultraviolett 

VEGF = Vascular endothelial growth factor 
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2. Bakgrund 
Basalcellscancer är en cancerform som tillsammans med skivepitelscancer tillhör icke-

melanomgruppen hudcancer (Non-melanoma skin cancer, NMSC) och utgör globalt för cirka 

80 % av alla icke-melanom hudcancer (1). Basalcellscancer utvecklas från basalcellerna i det 

djupaste skiktet av epidermis (hudens yttersta lager) och växer långsamt (från några månader 

upp till ett par år). Tumören invaderar lokala vävnader men ger mycket sällan upphov till 

metastaser. Därför kan patienter nästan alltid botas, vilket innebär god prognos och låg 

dödlighet (1).  

 

Människor bosatta i områden som utsätts för höga nivåer av ultraviolett strålning från solen är 

mer benägna att få hudcancer. Det krävs en hög dos (80 kJ/m
2
) UV för att orsaka 

inflammation och vävnadsskada (2). Det motsvarar ungefär ca 20 minuters solande i länder 

som Australien. I Sverige är basalcellscancer den vanligaste maligna hudtumören med ca 

30000–40000 drabbade personer varje år. Varje år diagnostiseras cirka 2 miljoner 

basalcellscancerfall från hela världen, med högst prevalens i Australien (1).  

I vissa fall kan det vara svårt att skilja basalcellscancer från exempelvis skivepitelscancer och 

melanom. Därför kan biopsi och histopatologisk undersökning vara avgörande för diagnosen. 

Val av behandling beror på subtyp, var tumören är lokaliserad och storleken på hudtumören. 

Curettage och kryoteknik är två av behandlingsmetoderna och räknas till icke-kirurgiska 

ingrepp vid borttagning av BCC. Nackdelen med dessa tekniker är att läkningstiden är längre 

och att den medför en ökad risk för recidiv. Detta innebär ett potentiellt ökat lidande för 

patienten och en ökad kostnad för vården (1). 

Ett lockande alternativ inom diagnostiken är att använda sig av en icke-invasiv metod för att 

undersöka blodcirkulationen i huden (3). På Universitetssjukhuset i Linköping har man 

introducerat en ny metod kallad Tissue Viability Imaging (TiVi). Genom att optiskt mäta 

koncentrationen röda blodkroppar i dermis med hjälp av reflekterat polariserat ljus, får man 

en bild av hudens mikrocirkulation. Information om hudens mikrocirkulation kan hjälpa till 

att diagnostisera basalcellscancer genom att lokalisera och mäta graden av vaskularisering (4). 

Tekniken är icke-invasiv vilket betyder att den inte medför ingrepp eller obehag för patienten. 

 

2.1 Huden 
Huden (cutis) är kroppens största organ och utgör ca 5 % av kroppsvikten hos en vuxen 

människa. Den är uppbyggd av tre lager (figur 1) epidermis (överhud), dermis (läderhud) och 

subcutis (underhud). Huden har många viktiga funktioner, som att reglera kroppstemperatur 

och vätskebalans, skydda kroppen mot mikroorganismer, vara sinnesorgan för tryck och 

beröring, värme, kyla och smärta samt att tillverka D-vitamin, för att nämna några (5).  

Epidermis består av tätt packat, flerskiktat plattepitel (6). Tjockleken kan vara upp till 0,5 mm 

men varierar på olika ställen på kroppen. Melanocyter (pigmentceller) finns också i epidermis 

basala cellskikt och producerar färgämnet melanin som ger huden dess färg. Melanin ger ett 

visst skydd mot solen genom att absorbera en del av de skadliga strålarna. Om man tittar 

histologiskt på epidermis kan man se olika lager. I det djupaste skiktet finns stratum basale 

(basalcellslagret) med stamceller som mognar till keratinocyter, följt av stratum spinosum 

(spinalcellslagret), stratum granulosum (granularcellslagret) och stratum corneum 

(hornlagret). I samtliga lager sker en kontinuerlig differentiering av keratinocyterna, vilket 

innebär att cellerna vandrar uppåt till mogna keratiniserade celler och slutligen går i apoptos i 

stratum corneum. Då bildas plattepitelet som klär hudens yttre lager (6). Epidermis saknar 

blodkärl, och utbyte av näring och syre sker genom diffusion via kärl i dermis (5). 
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Dermis i sin tur består av det papillära- och retikulära skiktet (6). Dermis är betydligt 

tjockare än epidermis (0,5-3 mm tjockt) och består av fibrös bindväv med främst 

kollagenfibrer som ger huden stabilitet samt elastiska fibrer vilka ger huden elasticitet och 

flexibilitet. I dermis finns blodkärl, lymfkärl, bindväv, nerver, hårsäckar, glatt muskulatur 

samt talg- och svettkörtlar (5,6). Subcutis består av lucker fibrös bindväv och fettvävnad vars 

främsta uppgift är att ge kroppen skydd mot kyla samt fungera som kroppens fett- och 

vattenförråd (5,6). 

Figur 1. Bilden illustrerar hudens tre olika lager. Epidermis, dermis och subcutis (hypodermis). Bilden visar 

även bl.a. de fyra olika lagerna i epidermis (str. basale, str. spinosum, str. granulosum, str. corneum), en 

hårfollikel med tillhörande hårmuskel och talgkörtel och fibroblaster. Bilden är skapad av Wong, D.J. och 

Chang, H.Y. Skin tissue engineering (March 31, 2009), StemBook, ed. The Stem Cell Research Community, 

StemBook, doi/10.3824/stembook.1.44.1. [Hämtad 2014-04-14]. Tillgänglig på: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AAnatomy_of_the_skin.jpg). Tillstånd att publicera. 

2.2 Inflammation 
Inflammatorisk respons har en betydelsefull roll vid cancerutveckling. Inflammation som 

leder till cancerutveckling involverar inflammatoriska celler som leder till produktion av olika 

cytokiner. Cytokinerna kan bland annat initiera tillväxt av tumör, omvandla normala celler till 

maligna samt ge upphov till metastaser. Beroende på orsak, mekanism och graden av 

inflammation finns det olika typer som kan leda till utveckling av cancer. Några exempel är 

inflammationer orsakade av allvarliga bakteriella och virala infektioner, miljöfaktorer som 

rökning men även faktorer som orsakar skador på DNA, t.ex. solexponering, samt naturligt 

cellåldrande (7). 

Som svar på inflammationen rekryteras inflammatoriska celler, främst neutrofila granulocyter 

och makrofager (7). Granulocyterna kommer till det inflammerade området redan inom några 

få timmar och har en effektiv förmåga att fagocytera och eliminera patogener. Makrofagerna 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AAnatomy_of_the_skin.jpg
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har också fagocyterande effekt men kan utsöndra cytokiner samt känna igen främmande 

antigen och signalera det övriga immunförsvaret att starta en inflammatorisk process (8). När 

en tumör utvecklas till följd av inflammation finns även andra immunceller närvarande 

tillsammans med cancercellerna och det omgivande stromat. Några av dessa är mastceller, 

dendritiska celler och de tre olika typer av lymfocyter natural killer (NK) celler, T- och B-

celler. Samtliga immunceller, cancerceller och stromaceller kommunicerar genom produktion 

av cytokiner, vilka därigenom reglerar tumörtillväxten (7,9). 

Cytokiner är signalmolekyler som produceras vid aktivering av immunförsvaret och har en 

viktig roll vid utveckling av cancer (8). Olika cytokiner har olika funktioner vid reglering av 

en inflammation och de kan antingen hindra eller främja en tumörutveckling genom att 

reglera dess tillväxt och överlevnad (7). 

Skador på DNA orsakad av UV-strålning samt produktion av olika cytokiner utgör en stor roll 

vid olika hudsjukdomar. En relativt ny studie om en cytokin – IL-33 – har gjorts där man kom 

fram till att ökade nivåer av denna är en varningssignal vid inflammation orsakad av UV-

strålning (2). De viktigaste effekterna av cytokinen, liksom de flesta cytokinerna vid olika 

cancerformer, är att den stimulerar tillväxten av tumören samt har förmågan att undertrycka 

immunförsvaret som därmed inte kan hindra och kontrollera tumörtillväxten (2). 

2.3 Stroma 
Stroma är stödjevävnaden som håller samman olika delar av kroppen (9). Stromat omger kärl 

och nerver, finns mellan och omkring vissa celler och under epitelet. Förutom kollagenfibrer 

utgörs stromat också av elastiska fibrer, vilka ger styrka, stabilitet respektive elasticitet och 

flexibilitet. Stromacellerna utgörs främst av fibroblaster, endotelceller, mesenkymala celler, 

glatt muskelceller och pericyter (celltyp i blodkärlsväggen). Stromat utgör en del av det 

extracellulära matrixet (ECM) som består av hundratals proteiner (främst kollagena och 

elastiska fibrer samt glykoproteiner) och är den extracellulära delen som ger ett strukturellt 

och biokemiskt stöd åt omgivande celler i alla typer av vävnader (10). Vid förändring av 

normalvävnaden förändras i sin tur även stromat vilket skapar en miljö som främjar 

cancerutveckling genom att stromacellerna börjar producera cytokiner som i sin tur främjar 

tumörtillväxt. Cancern blir beroende av intilliggande stromaceller som kontinuerligt 

producerar dessa tillväxtfaktorer viktiga för tumörens tillväxt och överlevnad (7,9). 

I det tumörinvaderade stromat omvandlas fibroblasterna till cancer-associerade fibroblaster 

(CAFs) (9) och myofibroblaster (11). Vid tumörtillväxt produceras cytokiner med olika 

funktioner, exempelvis tillväxtfaktorn TGF-β, som produceras av CAFs. Myofibroblaster, 

som bildas som svar på TGF- β, producerar kemokiner och inflammatoriska mediatorer, i det 

här fallet främst cytokiner, som påverkar cancercellerna att fortsätta att invadera vävnaden. 

Myofibroblaster och cancerceller kommunicerar med varandra genom molekylär cross talk 

vilket leder till fortsatt migrering (cellvandring) av dessa celler som modifierar intilliggande 

extracellulär matrix och det basala membranet (figur 2). Detta resulterar i slutändan till att den 

normala vävnaden bryts ner (9,11). 

För att en tumör ska kunna växa och överleva är den beroende av blodkärl eftersom det är 

därifrån den får syre och näring. Tumörstromat är kärlrik. Celler viktiga för angiogenes 

(kärlnybildning) härstammar dels från cancercellerna dels från stromat, främst 

tumörassocierade makrofager (TAMs) och vaskulär endotelcellstillväxtfaktor (VEGF) (11).  

M2-makrofager är en TAM som gynnar cancertillväxt genom stimulering av blodkärlstillväxt 

samt dämpning av kroppens immunförsvar (7,12). I takt med att tumören växer produceras 

hela tiden större mängd av de molekyler som behövs för nykärlsbildning (10). 
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Figur 2. Cellkommunikation och reaktionsvägar.  

I det tumörinvaderade stromat omvandlas fibroblaster till cancer-associerade fibroblaster 

(CAFs). CAFs producerar tillväxtfaktorn transforming growth factor beta (TGF-β) som i sin 

tur omvandlar fibroblaster till myofibroblaster. Myofibroblaster producerar kemokiner och 

inflammatoriska mediatorer, främst cytokiner, och kommunicerar med cancerceller genom 

molekylär cross talk. Det leder till fortsatt migrering av cellerna vilka i slutändan bryter ner 

normalvävnaden, samt reglering av tumörtillväxt och överlevnad. 

2.4 Basalcellscancer 
Människor som drabbas av basalcellscancer är oftast över 60 år, varav män är dominerande. 

Risken ökar ju äldre man blir (1,13). På senare år har man dock sett en ökning i andelen 

kvinnor som drabbas, något som troligtvis beror på ökat solariumanvändande samt rökning. 

Yngre generationer i 20 – 30-årsåldern som har utsatts för mycket solbestrålning kan också 

utveckla basalcellscancer (13).  

Hudtumören uppstår de novo vilket betyder att den uppstår utan förstadier (14). 

Basalcellscancer förekommer oftast på bålen och ansiktet men kan även förekomma på 

ryggen och på andra solexponerade ställen som på huvudet och nacken. Det förkommer att en 

patient har mer än en tumör samtidigt. Det typiska utseendet för basalcellscancer varierar men 

det vanligaste är att det uppträder som en upphöjd rosaaktig glänsande knuta som innehåller 

små slingrande blodkärl. Det är vanligt att ungefär 30-40 % av patienterna får återfall och på 

nytt utvecklar BCC inom fem år. Självundersökning av huden är därför av stor betydelse 

(1,2,14). 

Vid misstanke om basalcellscancer kan det vara bra att uppmärksamma fem följande 

symtomen och varningssignaler (15): 

1. Blödande öppet sår. Ett vanligt symtom vid tidigt stadium av basalcellscancer. 

2. Ett rodnande, irriterat område. Förekommer ofta i ansiktet men även på bröst axlar 

och armar. 

3. En blänkande knuta. Ofta rosa-, röd- eller vit-färgad. Mörkare hos mörkhyade. 

4. Rosa tillväxt med upphöjda kanter. I samband med tillväxten kan små kärl uppkomma 

på ytan. 

5. Ett ärrliknande område. Ofta vit eller genomskinlig med otydliga avgränsningar. Kan 

tyda på aggressiv BCC. 
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2.4.1 Orsaker 

Precis som alla andra typer av hudcancer är ultraviolett (UV) strålning den huvudsakliga 

bakomliggande orsaken till BCC (1). Främst drabbas personer som har benägenhet att lätt bli 

solbränd, men även personer som är ljushyade, har ljust eller rött hår och ljusa ögon. De som 

också befinner sig i riskzonen är immunsupprimerade individer som exempelvis genomgått en 

organtransplantation. Miljöfaktorer som att vara utsatt för joniserande strålning, 

arsenikförgiftning och vara bosatt nära ekvatorn har också en inverkande roll i risk för 

utveckling av basalcellscancer (1,16). 

 

Om det finns ett konkret samband mellan solexponering och benägenheten att utveckla BCC 

är inte helt klarlagt, men man har sett att det finns ett samband med att man vistas i solen 

under en lång tid, särskilt under de första 20-åren i livet. För barn som ofta bränner sig i solen 

är det därför extra viktigt med solskydd (1,16). 

 

Det finns mutationer i arvsmassan (genetiska avvikelser) som är kopplade till utveckling av 

basalcellscancer. Ett av dessa är mutation i PTCH1 genen (på kromosom 9q22.3). PTCH1 är 

involverad i Hedgehog-signalering och fungerar som tumörsuppressorgen vars uppgift är att 

förhindra att en cell omvandlas till en tumörcell (13,16). Hedgehog-signalvägen har en viktig 

roll i reglering av celldiferentiering och är inaktivt i differentierade vävnader förutom vid 

generell vävnadsreparation. En onormal reaktivering av signalvägen är starkt kopplat till olika 

cancerformer, framförallt Basalcellscancer (17). En mutation i PTCH1 resulterar i aktivering 

av Hedgehog-signalvägen (13,16).  

I mer än hälften av alla basalcellscancer har mutation i tumörsuppressorgenen p53 påvisats 

(16). Normalt är p53 involverad i många funktioner, bl.a. genom att främja programmerad 

celldöd av skadade celler samt kontrollera celldelning och därmed hindrar uppkomst av 

cancerceller (18). Mutationen orsakas av DNA-skador till följd av UV-strålning. Ungefär 65 

procent av basalcellscancer orsakad av mutation i p53 genen beror på UV-strålning medan 

andelen är lägre vid mutationer i PTCH1 genen (40 %) vilket förklarar att UV-strålning inte 

är den enda orsaken till mutationerna (16).  

2.4.2 Diagnostik och behandling 

Oftast kan en preliminär diagnos ställas genom att kliniskt undersöka utseende, storlek och 

färg på hudförändringen, men för en säker diagnos krävs en biopsi. Utifrån en histopatologisk 

bedömning kan lämplig behandling sedan sättas in (19). Syftet med behandlingen är att få 

bort hela tumören för att förhindra recidiv (1). Kirurgisk excision är internationell gold 

standard vilket innebär att det är det rekommenderade förstahandsvalet vid behandling. Då 

opereras basalcellscanceret bort med skalpell och man skär med relativt snäv marginal. En 

större och mer aggressiv tumör kräver större excisionsmarginal (14). Kryoterapi är en annan 

behandlingsmetod som innebär att tumören först fryses ner genom att exponera huden för 

flytande kväve, innan det skrapas bort. Fördelen med detta är att det orsakar mindre blödning. 

Curettage eller skrapning är en metod där man skrapar bort tumören med en curette (en 

skrapkantad kirurgisk slev). Curettage är lämplig vid lågaggressiva små tumörer. Nackdelen 

med behandlingsmetoden är att läkningstiden är lång. Dessutom är curettage ytligt utfört 

vilket innebär att det fortfarande kan finnas sjuka celler kvar, vilket ökar risken för recidiv 

(1,19). 

Eftersom basalcellscancer mycket sällan ger metastaser botas de flesta patienterna och 

prognosen är god. Sämre prognos kan ses vid obehandlade, djupa och aggressiva tumörer som 

orsakar vävnadsskada, vilka kan sträcka sig in till nerver, brosk och ben. En ny hudtumör kan 
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utvecklas på samma eller på ett annat ställe på kroppen. Basalcellscancer som utvecklas på 

nytt inom fem år är ofta mer aggressiv och behandlas kirurgiskt (1,13). 

2.4.3 Subtyper av basalcellscancer 

Basalcellscancer förekommer i olika subtyper och klassificeras histopatologiskt utifrån 

Sabbatsbergsmodellen (Glastyp, som används vid rapportering till Cancerregistret) (20).  

Superficiellt (ytligt) basalcellscancer (glas typ IB) är en lågaggressiv form av 

basalcellscancer och utgör ca 20-25 procent av alla fall (13). Tumören är förankrad i 

epidermis (6) och uppträder karakteristisk som röda eller brunröda, välavgränsade och 

eksemliknande fläckar. Ytlig basalcellscancer växer under epidermis i ytligaste delen av 

dermis (papillära dermis) men har en tendens att växa diffust upp till några få centimeter. De 

förekommer framför allt på bålen (1,16) men även i ansiktet (1). 

Nodulärt eller nodulo-ulcerativt basalcellscancer (Glas typ IA) är den vanligaste 

lågaggressiva formen och utgör 50-55 procent av alla basalcellscancer (14). Den här typen av 

basalcellscancer växer sammanhållet i dermis (retikulära dermis) och framkommer sedan som 

en blänkande eller rosa knuta (16). Det förekommer främst på naturligt solbestrålade 

hudområden som huvudet, nacken och ansiktet. Till en början är såren som ömmande papler, 

vilka utvecklas senare till knölar och blir såriga, som slutligen leder till skorp- och 

ärrbildning. Emellanåt kan nodulärt basliom ge upphov till en cysta och denna typ kallas då 

nodulo-cystisk basalcellscancer (1). 

Medelaggressiv (grovkolvig infiltrativ) (Glas typ II) är den intermediära formen och står för 

10-20 procent av alla basalcellscancer. Den växer djupare och på ett mer diffust sätt. Denna 

typ av basalcellscancer förekommer oftast i ansiktet. Vid palpering känns de fastare än de 

lågaggressiva typerna (14). 

 

Högaggressiv (morfealik eller finkolvigt infiltrativ) (Glas typ III) basalcellscancer är en 

högaggressiv form och förekommer i 4-9 procent av fallen. Den här typen av basalcellscancer 

är vanligast i ansiktet och kan invadera subkutan vävnad, muskulatur, brosk och ben (14). Till 

utseendet uppkommer de som gråa eller gula ärrliknande områden till följd av en fibrotisk 

reaktion mot neoplastiska celler. Morfealikt basalcellscancer kan vara svåra att identifiera 

eftersom det oftast inte går att se tydliga avgränsningar, är mycket invasiva och saknar de 

typiska diagnostiska förändringar som erytem och små slingrande blodkärl (1). 

Utöver de ovan nämnda finns ytterligare andra typer av BCC. Micronodulär 

basalcellscancer är även den en högaggressiv form och påminner kliniskt om nodulärt 

basalcellscancer. Skillnaden är att det uppträder flera mindre noduli. De betraktas som 

högaggressiva på grund av djup och utbredd växt (14). Metatypisk cancer eller basokvamös 

cancer är vanligast i huvud- och halsregionen och är en ovanlig aggressiv form av BCC. Den 

här typen av basalcellscancer har potential att metastasera (21). 

2.4.4. Histologi 

Morfologiska variationer förekommer mellan de olika subtyperna av basalcellscancer, men de 

flesta har en del gemensamt. Vid basalcellscancer växer tumörer i form och 

storleksvarierande kolvar av basaloida celler vars kärnor ligger på rad i utkanten av 

vegetationerna vilket kallas perifer palissadering. Ytlig basalcellscancer är multifokal och ger 

upphov till basaloida tumörkolvar som växer i kontinuitet med epidermis (figur 3) (16). I 

många fall ses både mitoser (celldelning) och apoptoser (programmerad celldöd) i tumören 

(13,16). Omkring tumören finns inflammatorisk aktivitet samt desmoplastiskt stroma som 

innehåller mycket kärl (13). 
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Figur 3. Basalcellscancer färgat i Hematoxylin och eosin.  

Pilarna visar basaloida tumörkolvar som växer i kontinuitet med epidermis. Kring tumörkolvarna finns 
inflammatorisk aktivitet (de mörka cellerna) samt stromat.  

2.5 Hematoxylin-eosin-färgning 
För att man ska kunna se olika strukturer i ett vävnadspreparat måste de färgas in med olika 

färgningsmetoder beroende på vad det är man vill studera (22). Färgning med hematoxylin 

och eosin används primärt och är vanligast för histologisk undersökning av vävnadspreparat. 

Det ger en generell bild av celler, bindväv och andra strukturer. Hematoxylin är ett basiskt 

färgämne som färgar in cellernas kärnor lila eller blåa. Kärnorna kan ha olika strukturer på 

kromatinet med välavgränsade membran. Strukturer som färgas in av hematoxylin kallas 

basofila. Eosin är tvärtemot hematoxylin ett surt färgämne som färgar in cytoplasma, kollagen 

och muskelfibrer i olika färgskalor av rött och rosa. Eosinfärgade strukturer kallas acidofila 

(22,23). Hematoxylin-eosin-färgning gör det möjligt att skilja celler och andra komponenter 

åt. Inbindning av hematoxylin och eosin till specificierade strukturer beror dels på affinitet 

(dragningskraft) dels lösningarnas pH (2,5 och 4,0–4,5 respektive). Förekomst av andra färger 

som gult eller brunt kan orsakas av pigment som exempelvis melanin (22). 

2.6 Immunhistokemi 
Immunhistokemi är en vanlig metod som ofta används inom cancerdiagnostik (24). I de fall 

då det är svårt att skilja olika hudsjukdomar åt krävs immunhistokemisk infärgning av 

preparaten för att ställa rätt diagnos. Metoden gör det möjligt att lokalisera proteiner genom 

användning av antikroppar som binder till specifika antigen i vävnaden. Ett antigen-

antikroppskomplex bildas och indikerar ett positivt resultat (23,25). 

Formalin kan lätt orsaka förändring i vävnadens struktur. För att optimera den 

immunhistokemiska färgningen och bevara epitopens affinitet och tillgänglighet används 

värmeinducerad epitopåtervinning (heat induced epitope retrieval, HIER), en förbehandling 

som görs innan den immunhistokemiska infärgningen (24). För att kunna detektera 

antikropparna märks dessa in med enzymer som är kromogena substrat (25). En kromogen 

som används mest är diaminobenzidine (DAB). Fördelen med DAB är att det har högt 

sensitivitet och är inte känslig för hydrofob inbäddning (24). 
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2.7 Immunhistokemiska markörer 

2.7.1 ERG 

ERG är en transkriptionsfaktor vars uppgift är att reglera angiogenes och apoptos 

programmering av endotelcellerna. Vid cancer medverkar den även vid translokationer av 

kromosomer. ERG är en ETS-relaterad gen (erythroblast transformation-pecific) som har en 

funktion vid celldelning, differentiering, angiogenes, inflammation och apoptos. ERG är en 

monoklonal antikropp, vilket betyder att de är framställda från en enda cellklon och är 

specifik för en enda epitop på en antigen. Vid basalcellscancer färgar ERG enbart in 

endotelkärnorna (figur 4). Som positiv kontroll för ERG används ERG-positiv prostatacancer 

(26).  

 

 

Figur 4. Basalcellscancer färgat med immunomarkören ERG (Ets-relaterad gen), samt Hematoxylin 

som bakgrundsfärg. Endast kärlendotel är infärgade av ERG (inritade i grönt). ERG-positiva cellkärnora 

blir brunfärgade.  

2.8 Tissue Viability Imaging 
Tissue Viability Imaging (TiVi) är en relativt nyutvecklad metod som gör det möjligt att få en 

två-dimensionell visuell kartläggning av röda blodkroppars koncentration i hudens dermala 

lager. Tekniken är välanpassad för kvantifiering av förändring i koncentrationen av de röda 

blodkropparna som kan ses vid hudrodnad (erytem) eller hudblekning (27,3). Metoden ger 

högupplösta, momentana ögonblicksbilder av cirkulationstillståndet i det hudavsnitt som 

studeras. Med Tissue Viability Imaging är det möjligt att ta en bild med ett mätområde på 

15x10 cm med ett avstånd på fem centimeter (vilket motsvarar fem miljoner pixlar) (28). 

Dock är rekommenderad avstånd minst 10 cm från objektet. Detta varierar beroende på 

objektets storlek (4).  
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TiVi enheten är en digitalkamera som är utrustad med korspolarisationsfilter, där det ena 

filtret är placerat framför ljuskällan och det andra framför kamerans lins. Filtren är placerade i 

90° vinkel i förhållande till varandra. Metodprincipen baseras på ljusspektroskopi med 

polariserat ljus (figur 5) (4). Vitt ljus (bestående av alla våglängder) skickas ut från kamerans 

ljuskälla (96 LEDs) och blir linjärt polariserat ljus när det passerar det första filtret. En del av 

ljuset reflekteras direkt mot hudytan och behåller därmed sin polarisering. Detta ljus 

blockeras och filtreras bort av det andra filtret som sitter framför kamerans lins. Det ljuset når 

därmed inte detektorn och ger heller därför inga mätvärden. En annan del av ljuset når 

vävnadens ytliga lager, ca 500 μm, reflekteras som depolariserat ljus och når detektorn 

(3,4,27,28). Det direktreflekterade ljuset ger information om hudytans topografi såsom 

struktur och textur, medan det depolariserade ljuset innehåller information om kromoforerna 

(molekyler som absorberar eller reflekterar vissa våglängder av synligt ljus) i huden. Exempel 

på sådana kromoforer är melanin som finns i huden och hemoglobin i de röda blodkropparna 

(3). 

 

Figur 5. Metodprincipen för Tissue Viability Imaging.  Baseras på ljusspektroskopi med polariserat ljus. 
Vidbildtagning skickas ett vitt ljus ut som polariseras av det första filtret. En del av ljuset når endast 

hudytan där det direkt reflekteras. Detta ljus blockeras av det andra filtret från att nå detektorn och ger 
därför inga mätvärden. En annan del av ljuset tränger in i huden (ca 500 μm) och det ljus som inte 

absorberas i vävnadens ytliga lager, reflekteras som depolariserat ljus och når detektorn. Det 

depolariserade ljuset ger information om erytrocyternas koncentration. (Nilsson G, Anderson C, 
Håkansson H. Pioneers in Tissue Viability Imaging. [Internet]. Wheels Bridge. 2013; [Hämtad 2014-04-

07]. http://www.wheelsbridge.se/index.htm). Tillstånd att publicera. 

 

Kvantifiering av rodnad i en bild är möjlig genom att mäta hur mycket av ljuset inom det röda 

respektive det gröna våglängdsområdet som nått kamerans lins och bildat ett fotografi. 

Hemoglobinet i de röda blodkropparna absorberar i mycket hög grad ljus i det gröna 

våglängdsområdet (500-600 nm), medan det mesta av ljuset inom det röda våglängdsområdet 

(600-700 nm) reflekteras (5). Omkringliggande vävnad däremot absorberar ungefär lika 

mycket grönt som rött ljus (3,4,28).  

http://www.wheelsbridge.se/index.htm
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Bilderna tagna med kameran förs över till ett särskilt dataprogram (TiVi700 system software) 

för analys (4). Genom att först se hur mycket grönt respektive rött ljus man fått i bilden och 

bildat ett index av detta (genom en algoritm i mjukvaran) uppkommer en pseudo-färgad bild 

och man får fram ett s.k. TiVi-värde i varje pixel. TiVi-värdet är proportionellt mot 

erytrocyternas koncentration (figur 5) (3,4). 

 

Figur 6. Hur man får fram en TiVi-bild.   Vid överföring av bild från kameran till ett särskilt 

dataprogram, TiVi 700 system software, får man fram en pseudofärgad bild med ett TiVi-värde som 
motsvarar de röda blodkropparnas koncentration. Detta är möjligt först genom separation av den gröna 

respektive röda ljuskomponenten, som sedan appliceras i en algoritm. (Nilsson G, Anderson C, Håkansson 

H. Pioneers in Tissue Viability Imaging. [Internet]. Wheels Bridge. 2013; [Hämtad 2014-04-07]. 
Tillgänglig på: http://www.wheelsbridge.se/index.htm). Tillstånd att publicera. 

Tissue Viability Imaging kan användas inom flera olika områden exempelvis inom hudvård, 

kosmetik, läkemedelsutveckling, mikrovaskulär eller medicinsk forskning. Med hjälp av TiVi 

kan man få fram värdefulla parametrar för kvantifiering av till exempel erytem, rynkor och 

pigmentering. En stor fördel med Tissue Viability Imaging är bland annat att metoden är 

lätthanterlig med en portabel kamera samt att det är en icke-invasiv metod. Den skulle 

dessutom kunna ha ekonomiska fördelar och innebära en billigare diagnostikmetod än många 

andra metoder (4). 

2.9 Syfte 
Syftet med studien är att visa att visualisering av basalcellscancer i vävnaden med hjälp av 

den nyutvecklade metoden Tissue Viability Imaging, korrelerar med histopatologiskt påvisad 

förekomst av dels basalcellscancer, dels förekomst av kärl. Tanken är att man på tidigt 

stadium ska kunna förutse om det är en basalcellscancer, och att det kan underlätta 

påvisningen av recidiv redan vid besöket på mottagningen. 

  

http://www.wheelsbridge.se/index.htm
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3. Material och metoder 

3.1 Patientmaterial 
Studien genomfördes på avdelningen för klinisk patologi och klinisk genetik i samarbete med 

Hudkliniken på Universitetssjukhuset i Linköping. 

Patientmaterial med etiskt godkännande omfattade två små basalcellscancer lokaliserade på 

ryggen, från en och samma patient.  

3.1.1 Etiskt godkännande 

För tillåtelse av användning av patientmaterialen (diarienummer 03-627) tillämpas lagen om 

etikprövning av forskning som avser människor. Enligt Svensk författningssamling innehåller 

lagen bestämmelser om etikprövning av forskning som avser människor och biologiskt 

material från människor. Samt bestämmelser om samtycke till sådan forskning. Syftet är att 

den enskilda individen och respekten för människovärdet vid forskning skyddas (29). 

Patientmaterialen har under studiens gång avidentifierats. 

3.2 TiVi – förberedelse 
Före operation togs TiVi-bilder med kamera, Canon EOS 550D på respektive hudförändring. 

Avståndet mellan objektet och kameran var 30 cm. Markeringar som bildade en rektangel 

ritades dit så att själva basalcellscancerets ”hörn” låg vid varje prick, följt av yttre prickar 

gjorda på frihand som markerade excisionsmarginalen eller om det skulle behövas, för att 

kompensera för eventuella rörelser samt för krympfaktorn. Förutom bilder till TiVi togs även 

översiktsbilder med mått. Då vävnad har tendens att krympa i formalin var det viktigt att ta 

mått. Tre bilder togs på varje basalcellscancer varav den bästa bilden av respektive valdes ut 

för vidare analys. Bilderna fördes över till en dator och analyserades i mjukvaran TiVi700 

(Version 1.2.1). 

3.3 Preparering av vävnadspreparat 
Efter operation skickades patientmaterialen till laboratoriet, monterade mellan två korkplattor 

och nålar utan att vidröra vävnaden (figur 7), i varsin burk med formalin för fixering. Detta 

för att förhindra krympning av vävnaden. Preparering av vävnadspreparaten gjordes i olika 

steg.  

Figur 7. Montering av vävnaden. Vävnaden monterades mellan två korkplattor fästa med nålar utan att 

vidröra provet, som sedan lades i en burk med formalin för fixering. 
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3.3.1 Utskärning 

Mätningar togs på hela preparatet (bredden, längden och höjden) samt på TiVi-området, där 

förändringen var lokaliserad. Översiktsbilder togs med en vanlig digitalkamera, i samband 

med att måtten togs. I samband med utskärning av preparaten gjordes även en skiss av 

respektive preparat (figur 8a och 8b) vid sidan om till hjälp för orientering, och för att veta 

hur och var det har skurits. 

Figur 8a. En skiss av preparat 1 (övre bröstrygg vänster) till hjälp för orientering. Vänster halva av 

preparatet tuschades med svart och högra halva med gult, för att underlätta orientering. TiVi-området är 
skivorna D-I. Preparatet skars i 2 mm tjocka skivor. Det rödmärkta motsvarar skivan varifrån två snitt 

användes för analys. 

Figur 8b. En skiss av preparat 2 (nedre ländrygg centralt) till hjälp för orientering.  Vänster halva av 

preparatet tuschades med svart och högra halva med gult, för att underlätta orientering. TiVi-området är 
skivorna C-F. Preparatet skars i 2 mm tjocka skivor. Det rödmärkta motsvarar skivan varifrån två snitt 

användes för analys. 
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Preparat 1. Övre bröstrygg vänster. 

En makroskopisk beskrivning av det formalinfixerade preparatet gjordes. Preparatet 

placerades med suturänden uppåt. Längd, bredd och höjd uppmättes till 36x16x3 mm och 

beskrevs som ”ingen synlig förändring”. Ett mått togs också på det så kallade TiVi-området, 

10x12 mm, med hjälp av de fyra innersta utmärkta prickarna. Antal skivor från TiVi-området 

beräknades till sex skivor. Preparatets vänstra och högra halva färgades in i svart respektive 

gul färg, för att underlätta orienteringen. I TiVi-området ritades prickade linjer där skivorna 

skulle skäras ut med ett avstånd på 2 mm från varandra (figur 9). Hela preparatet skars ut i 2 

mm tjocka skivor. Snittytan markerades med blå penna och placerades med snittytan neråt i 

kassetter (tabell 1).  

Figur 9. Förberedelse inför utskärning.   I TiVi-området, som var 10x12 mm på preparat 1 (vänster) och 
8x6 mm på preparat 2 (höger), ritades dit prickade linjer med ett avstånd på 2 mm mellan varandra för en 

noggrann utskärning. Det rödmärkta på respektive preparat är skivan som användes för analys. Bilderna 
är tagna av Katarzyna Lundmark, överläkare på klinisk patologi, Universitetssjukhuset i Linköping. 

 

Tabell 1. Samtliga vävnadsbitar från preparatet lades ner i kassetter. I vissa kassetter 

fanns fler än en bit. Respektive utskurna bitar från TiVi-området placerades enskilt i 

varsin kassett, 1D-1I. 
 

Kassett 1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G 1H 1I 1J 1K 1L 

Bitar 1 3 4 1 1 1 1 1 1 1 3 1 

Text Ände   TiVi TiVi TiVi TiVi TiVi TiVi Mot 

TiVi 

 Ände 

 

Preparat 2. Nedre ländrygg centralt. 

Genomfördes med samma princip som det första preparatet. Preparatet placerades med 

suturen på vänstra kanten och ändarna uppåt respektive neråt. Den beskrevs ”utan synlig 

förändring” och mättes upp till 35x16x3. TiVi-området mättes till 7x6 mm och antal skivor 

från det området beräknades till fyra stycken. Prickade linjer ritades dit med ett avstånd på 2 

mm. Vänstra halvan där suturen var belägen färgades svart och den högra halvan gult. Hela 

preparat skars ut i 2 mm tjocka skivor och placerades med den blå-märkta snittytan neråt i 

kassetter (tabell 2).  
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Tabell 2. Samtliga vävnadsbitar från preparatet lades ner i kassetter. I vissa kassetter 

fanns fler än en bit. Respektive utskurna bitar från TiVi-området placerades enskilt i 

varsin kassett, 2C-2F. 
 

Kassett 2A 2B 2C 2D 2E 2F 2G 2H 2I 

Bitar 1 4 1 1 1 1 1 2 2 

Text Ände  TiVi TiVi TiVi TiVi Mot 

TiVi 

 Ände 

3.3.2 Dehydrering 

Alla utskurna preparat i sina kassetter dehydrerades i instrumentet Tissue-Tek
®

VIP (Sakura 

Finetik, USA) över natten. Till dehydreringen användes alkohol i stigande koncentrationer. 

Xylen användes för att avlägsna alkoholen ur vävnaden. Sista steget av processen var paraffin 

i 60°C innan de plockades ur instrumentet. 

3.3.3 Bäddning 

Inbäddning av vävnadspreparaten i paraffin Tissue-Tek
®
Paraform

®
 (Processing/Embedding 

Medium, Formula 3. Sakura Finetik, USA) gjordes på bäddningsmaskinen Tissue-

Tek
®
Sakura (Histolab products AB). Bäddningskoppen anpassades efter storleken av 

respektive vävnadsbit samt beroende på om det låg flera bitar i en kassett. Bäddningen 

genomfördes med en noggrannhet så att det blev lika för samtliga bitar. Orientering och 

ordning på respektive vävnadsbit genomfördes mycket noggrant med hjälp av skissen som 

gjordes vid utskärning. Till sist placerades det färdigbäddade preparatet på frysplatta för 

nedkylning. 

3.3.4 Snittning för H&E 

De paraffinbäddade vävnadsbitarna snittades på mikrotom (MICROM HM 355 S). Varje 

kloss trimmades försiktigt i 10 μm tills man kom ned i själva vävnaden. Ungefär 100 μm ner i 

vävnaden togs ett snitt på 4 μm, enbart ett snitt per kloss och glas. Vävnadssnittet placerades 

med hjälp av pincett i vattenbad med en temperatur på inte högre än 45 °C så att snittet 

sträcktes ut och veck på vävnaden undveks. Snittet fångades upp med objektglas, Thermo 

Scientific, Microscope Slides (Menzel-Gläser. Braunschweig, Tyskland) och lades sedan på 

värmeplatta som höll en temperatur på cirka 50 °C. Glasen placerades på brickor avsedda för 

färgmaskinen Ventana SYMPHONY Rethink H&E (Roche Tissue Diagnostics. Tucson, 

Arizona, USA). 

3.3.5 Avparaffinering, rehydrering, infärgning och montering 

Avparaffinering, rehydrering, infärgning av hematoxylin och eosin samt montering av glasen 

utfördes i ett och samma instrument (tabell 3), Ventana SYMPHONY Rethink H&E (Roche 

Tissue Diagnostics, USA). Vävnadssnitten brändes också fast på glasen med hjälp av inbyggd 

ugn i samma instrument. 
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Tabell 3. Utförandet från avparaffinering till färgning av samtliga preparat i 

instrumentet SYMPHONY Rethink H&E (Roche, USA). 

Moment Lösning 

Avparaffinering Tissue-Tek
®
 Tissue-Clear

®
 Xylene Substitute  (Sakura Finetik, USA) 

Rehydrering Etanol 99% → 95 % → destillerat vatten 

Färgning Hematoxylin och eosin 

3.3.6 Mikroskopering 

Histopatologisk undersökning av glasen i mikroskop, Olympus BX40 i förstoring 10x, 

gjordes tillsammans med akademisk handledare.  

3.4 Immunhistokemisk färgning 
Ett snitt på 4 μm framställdes från vävnadsbitarna i TiVi-området och fångades upp på 

plusglas, Thermo scientific, Superfrost
®
Plus (Menzel-Gläser. Braunschweig, Tyskland). På 

varje glas tillsammans med snittet placerades ERG-positiv prostatacancer som kontroll för 

immunomarkören, som säkerställer att det sökta proteinet färgats in. Prostatacancer användes 

som positiv kontroll för ERG. Före avparaffinering ställdes glasen i värmeskåp inställt på 

60°C i två timmar, för att vävnaderna skulle brännas fast. 

Förbehandling av glasen gjordes för demaskering av strukturer i vävnaden så att antikroppen 

skulle nå den eventuellt maskerade strukturen/epitopen. Glasen avparaffinerades i Aqua 

DePar 10x (Biocare Medical. Kalifornien, USA) i vattenbad med en temperatur på 65°C i 

minst 20 minuter. Sedan flyttades glasen till den förvärmda bufferten Diva Decloaker 10x 

(Biocare Medical, USA) i tryckkokaren Decloaking Chamber (Biocare Medical, USA). 

Tryckkokaren startades och glasen kokades till 120-128 °C i ca 30 sekunder innan avsvalning. 

Glasen togs sedan ut och sköljdes i kranvatten. Därefter lades glasen i en buffertlösning,TBS 

AutoWash Buffer 40x (Bicoare Medical, USA), i ungefär 10 minuter för neutralisering av pH. 

Den immunhistokemiska infärgningen utfördes i instrumentet IntelliPATH™FLX (Biocare 

Medical, USA). Tvättbuffert, TBS 40x (Bicoare Medical, USA), sprutades på varje glas lite 

försiktigt för att vävnaderna inte skulle torkas ut.  

Till immunofärgningen användes visualiseringkitet Mach 4™ (Biocare Medical, USA). I 

tabellen nedan visas de olika stegen i färgningsprocessen med inkuberingstider samt vilka 

lösningar som användes (tabell 4).  
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Tabell 4. De olika stegen i immunofärgningsprocessen. Samtliga lösningar tillverkas av 

Biocare Medical, USA. Efter varje steg sköljdes glasen i TBS Auto Wash Buffer 40x, 

förutom efter sista steget, med färgning i hematoxylin, där glasen sköljdes i destillerat 

vatten. 

 Lösning Inkuberingstid 

Steg 1 3 % -ig väteperoxid, Peroxidazed Diluent 5 min 

Steg 2 Proteinblockare, BG Punisher 10 min 

Steg 3 ERG antikropp, CM421 45 min 

Steg 4 Sekundär antikropp, M4 M Probe 10 min 

Steg 5 Polymer, M4HRP Polymer 10 min 

Steg 6 Kromogen, DAB 5 min 

Steg 7 Bakgrundsfärg, IntelliPATH™Htx 5 min 

 

Dehydrering utfördes i stigande koncentration etanol. Dehydrering och montering av glasen 

gjordes i instrumentet Ventana SYMPHONY Rethink H&E (Roche Tissue Diagnostics, 

USA). 

3.5 Mätningar 
Mätningar av glas 1E ERG och 2D ERG gjordes på programmet FlexLab/SymPathy – 

Windows 7. För att möjliggöra analys med TiVi, i korrelation till mikroskopisk undersökning, 

av proverna ritades dit mitten på snittet samt ett djup på 500 μm längs med hela snittet för 

orientering. På respektive snitt ritades även dit områden som skulle motsvara friskt 

hudområde mot gul respektive svart ände samt tumörområdet. En totalyta på samtliga 

områden beräknades. Sedan beräknades ytan hos alla blodkärl som fanns i respektive område 

(friska hudområdet på vardera änden samt tumörområdet).  

Genom att räkna fram ett medelvärde och standarddeviation (SD) summerades 

procentenheterna från samtliga friska hudytor respektive båda tumörområdena för att sedan se 

om det fanns en signifikant skillnad mellan de friska hudområdena och tumörområdena. 

3.6 Statistik 
Beräkningar på all data från mätningar i SymPathy utfördes i Excel 2010. Independent t-test 

utfördes för att se om det fanns en signifikans skillnad mellan friskt hudområde respektive 

tumörområde. Ett p-värde kunde fås fram med hjälp av medelvärdet och standarddeviationen i 

programmet OpenEpi version 3,01. 
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4. Resultat 

4.1 TiVi-bilder 
Tagna bilder överförda till mjukvaran TiVi700 (Version 1.2.1). En översiktsbild samt Ti-Vi-

bild (figur 10a och 10b). TiVi-bilderna är resultatet av när de har körts genom TiVi-

algoritmen.  

Figur 10a. En översiktsbild (till vänster) och en TiVi-bild (till höger) av preparat 1, övre bröstrygg 

vänster. De fyra innersta prickarna (TiVi-området) är markerat med röd fyrkant.  

Figur 10b. En översiktsbild (till vänster) och en TiVi-bild (till höger) av preparat 2, nedre ländrygg 

centralt. De fyra innersta prickarna (TiVi-området) är markerat med röd fyrkant. 

4.2 Histopatologisk analys 
Från första preparatet (P1) skars det ut sammanlagt 17 skivor varav sex av skivorna 

motsvarade TiVi-området (själva förändringen), och det blev totalt 12 glas då det på vissa 

fanns mer än ett snitt på samma. Från det andra preparatet (P2) skars det ut 15 skivor varav 

fyra av skivorna var från TiVi-området. Det blev totalt nio glas. Nedan redovisas resultat från 

glas 1E och 2D (ett snitt från TiVi-området från respektive preparat) färgat i hematoxylin och 

eosin samt med immunomarkören ERG. 

Ett mått på hela snittet samt tumörens bredd för respektive snitt visas nedan. För 1E var 

snittets bredd 15,60 mm och tumörens bredd 5,06 (figur 11a). Eftersom en liten del av snittets 
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epitel var trasig valde man exkludera den delen i analysen. Snittets bredd på glas 2D mättes 

upp till 15,37 mm och tumörområdets bredd till 5,66 mm (figur 11b). 

 

 

 

Figur 11a. Mått på glas 1E färgat i hematoxylin och eosin.   

Snittets bredd (strecket från den ena till den andra änden av snittet) är 15,60 mm och tumörens bredd 

(strecket i mitten av snittet) 5,06 mm. Den röda ringen motsvarar en del av epitelet som saknas på detta 

preparat. Hela området exluderades i analyserna. 
 

Figur 11b. Mått på glas 2D färgat i hematoxylin och eosin.   

Hela snittets bredd (strecket från den ena till den andra änden av snittet) mättes upp till 15,37 mm och 
tumörens bredd (strecket i mitten av snittet) omfattade 5,66 mm. 

 

På 1E var mitten av snittet på 7,8 mm. Det friska hudområdet mot gult hade en totalyta på 

1882170 μm
2
. Friska hudytan mot svart hade en totalyta på 2438152 μm

2
, och tumörområdet 

på 1633209 μm
2 (figur 12a). Mitten av snittet på 2D var ungefär 7,7 mm. Friska hudytan mot 

gult hade en totalyta på 1707330 µm
2
, och friska hudområdet mot svart en totalyta på 

2318161 µm
2
. Tumörområdet omfattade en totalyta på 2318161 µm

2 (figur 12b).  
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Figur 12a. Ytterligare mått och analys av 1E färgat med immunomarkören ERG (Ets-relaterad gen) 

samt hematoxylin som bakgrundsfärg.  Mitten av snittet mättes till 7,8 mm. Friska hudområdet mot gult 

(vänster) hade en totalyta på 1882170 μm
2
. Friska hudytan mot svart (höger) hade en yta på 2438152 μm

2
, 

och tumörområdet (mitten) med en totalyta på 1633209 μm
2
. De små gröna prickarna motsvarar alla 

inringade kärl i respektive område. 

 

Figur 12b. Ytterligare mått och analys av 2D färgat med immunomarkören ERG (Ets-relaterad gen) 

samt hematoxylin som bakgrundsfärg.  Mitten av snittet var ungefär 7,7 mm. Friska hudytan mot gult 

(höger) hade en totalyta på 1707330 µm
2
, friska hudområdet mot svart (vänster) 2318161 µm

2
 samt 

tumörområdet med en totalyta på 2318161 µm
2
. De små gröna prickarna motsvarar alla inringade kärl i 

respektive område.
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4.3 Beräkningar 

Samtliga beräkningar från Excel sammanfattas i tabeller nedan. 

Tabell 5. Beräkningar från glas 1E. Tabellen redogör totalytan för respektive hudyta, 

summan av samtliga kärls yta i respektive hudområde och hur stor andel av den totala 

ytan som består av kärl samt i procent. Frisk hud mot gult innebär preparatets högra 

halva och frisk hud mot svart preparatets vänstra halva. 

Region Totala ytan  

(μm
2
) 

Totala 

ytsumman av 

alla kärl i 

området (μm
2
) 

Andelen kärl i 

den totala ytan 

Procent (%) 

Frisk hud mot 

gult 

1882170 9 399,9 0,00499418 0,5 

Frisk hud mot 

svart 

2438152 5 254,1 0,00215495 0,2 

Tumörområdet 1633209 16 984,7 0,01039958 1,0 

 

Tabell 6. Andelen kärl per μm
2 

samt mm
2 

i respektive hudområde beräknades för snitt 

1E. Frisk hud mot gult innebär preparatets högra halva och frisk hud mot svart 

preparatets vänstra halva. 

Region Andel kärl per μm
2 

hudyta Andel kärl per mm
2 

hudyta 

Frisk hud mot gult 4 994,2 0,0045 

Frisk hud mot svart 2 154,9 0,0021 

Tumörområdet 10 399,5 0,0104 

 

Tabell 7. Beräkningar från glas 2D. Tabellen visar totalytan för respektive hudyta, 

summan av samtliga kärls yta i respektive hudområde och hur stor andel av den totala 

ytan som består av kärl samt i procent. Frisk hud mot gult innebär preparatets högra 

halva och frisk hud mot svart preparatets vänstra halva. 

Region Totala ytan  

(μm) 

Totala ytsumman 

av alla kärl i 

området (μm
2
) 

Andelen kärl i 

den totala ytan 

(μm
2
) 

Procent 

(%) 

Frisk hud mot 

gult 

1707330 5 045,7 0,00295531 0,3 

Frisk hud mot 

svart 

2318161 9 204,5 0,00397060 0,4 

Tumörområdet 3292750 25 914,9 0,00787029 0,8 
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Tabell 8. Andelen kärl per μm
2 

samt mm
2 

i respektive hudområde beräknades för snitt 

2D. Frisk hud mot gult innebär preparatets högra halva och frisk hud mot svart 

preparatets vänstra halva. 

Region Andel kärl per μm
2 

hudyta Andel kärl per mm
2 

hudyta 

Frisk hud mot gult 2 955,3 0,0029 

Frisk hud mot svart 3 970,6 0,0039 

Tumörområdet 7 870,3 0,0078  
 

4.3.1 Medelvärde, standarddeviation (SD) och t-test 

Ett medelvärde och standardavvikelse (tabell 9) applicerades i ett Independent t-test OpenEpi. 

Ett p-värde på 0,009 indikerade en signifikant ökad mängd kärl i tumörområde jämfört med 

frisk hud.  

Tabell 9. Medelvärdet och standarddeviationen för samtliga (från båda preparat) friska 

hudytor respektive tumörområde. 

Region Antal prover Medelvärde Standarddeviation (SD) 

Frisk hud 4 351,8 123 

Tumörområde 2 913,5 178 

 

Nedan visas en histologisk bild på snittet från respektive skiva som analyserades tillsammans 

med en TiVi-bild som visar ungefär var skivan har skurits (figur 13a och 13b). I respektive 

TiVi-område ses en aktivitet som skulle motsvara den stora andelen kärl i tumörområdet. 

Utanför TiVi-området ses inget aktivet då det friska området inte innehåller lika mycket kärl. 

 

Figur 13a. Preparat 1E färgat i hematoxylin och esosin (vänster) och TiVi-bilden för preparat 1 (höger). 

Den röda fyrkanten är de fyra innersta prickarna som markerar TiVi-området. På det histologiska snittet 

ses snittets bredd (15,60 mm) samt tumörens bredd (5,06 mm). Den smala rektangeln visar var skivan, som 

preparatet har snittats från, har skurits. En aktivitet centralt i den inritade skivan korrellerar med andelen 
kärl i tumörområdet, på snittet.  
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Figur 13b. Preparat 2D färgat i H&E (vänster) och TiVi-bilden för preparat 2 (höger). Den röda 

fyrkanten är de fyra innersta prickarna som markerar TiVi-området. På det histologiska snittet ses snittets 

bredd (15,37 mm) samt tumörens bredd (5,66 mm). Den smala rektangeln visar var skivan, som preparatet 
har snittats från, har skurits. En aktivitet centralt i den inritade skivan korrellerar med andelen kärl i 

tumörområdet, på snittet. 
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5. Diskussion 
För säker diagnostik av basalcellscancer krävs alltid biopsi av hudtumören. Nästan hälften av 

alla patienter utvecklar basalcellscancer på nytt inom fem år. Särskilt ökar risken för recidiv 

efter behandling med curettage då den är ytlig och därmed kan tumörceller celler bli 

kvarlämnade.  

Tissue Viability Imaging (TiVi) är en visualiseringsmetod som används idag på hudkliniken 

på US i Linköping, för kvantifiering av blodmängden i huden. Det är en icke invasiv metod 

som inte medför för patienten något obehag. Den visualiseringsmetoden skulle kunna 

användas för diagnostik för basalcellscancer i stället för biopsi genom påvisande av ökad 

blodmängd i tumörområdet.  

Studiens syfte är att undersöka korrelation mellan förekomst av basalcellscancer i 

histopatologiska snitt och visualiseringsmetoden TiVi.  

Eftersom studien skulle genomföras på biologiskt material blev väntetiden på etiskt 

godkännande för användning av patientmaterial längre än väntat. Det är viktigt att lagen om 

etikprövning av forskning som avser människor tillämpas, med avsikten att skydda den 

enskilda individen och respekten för människovärdet vid forskning (32). 

Två basalcellscancer från en och samma patient användes i studien. TiVi-bilder togs på 

vardera basalcellscancer som markerades och mättes upp. Sedan opererades de bort med 

kirurgisk excision av läkare.  

För att möjliggöra en korrelation mellan mikroskopisk undersökning och optisk mätning med 

TiVi är måtten viktiga för orientering.  

Alla moment vid preparering av vävnadsprover är viktiga för att i slutändan få ett så bra 

preparat som möjligt för mikroskopisk undersökning. Efter fixering och utskärning fick 

samtliga vävnadsbitar gå i ett anpassat dehydreringsprogram över natten för att få bort så 

mycket vatten som möjligt från vävnaden eftersom vatten och paraffin inte går ihop. Nästa 

viktiga moment var inbäddning i paraffin Tissue-Tek
®
Paraform

®
. Samtliga vävnadsbitar 

snittades i 4 μm tjocka snitt till hematoxylin - eosin färgning.  Från markerade TiVi områden 

framställdes direkt ytterliggare ett snitt till immunohistokemisk färgning (glas 1D-1I från 

preparat ett samt 2C-2F från preparat två). Eftersom snitten endast är 4 μm tjocka ska det inte 

vara någon nämnvärt skillnad mellan hematoxylin och eosin- och immunohistokemisk 

färgade snitt.  

Samtliga snitt analyserades avseende basalcellscancer förekomst och utbredning. Tumören 

påvisades i samtliga snitt från TiVi markerat område. De mått som togs för vidare korrelation 

med TiVi var bredden på hela snittet, mitten av snittet och tumörens bredd.  

Vi hade för avsikt att analysera alla snitt från TiVi-området (där förändringen var belägen) 

från båda preparat avseende kärlförekomst med immunomarkören ERG som färgade in 

endotelcellskärnorna. Men på grund av tidsförskjutning analyserades endast glas 1E och 2D, 

det vill säga endast ett snitt i TiVi-området från respektive preparat. Eftersom TiVi når 

hudens ytliga lager med ett djup på ca 500 μm analyserades de immunohistokemiskt färgade 

snitten motsvarande det djupet. Sedan beräknades kärlytorna för friska hudområden 

respektive tumörområden. Resultat visade signifikant ökad mängd kärl inom tumörområden 

jämfört med frisk hud (p=0,009).  

En hypotes vid fortsatt studie är att snitta igenom samtliga skivor från ett preparat, vilket 

skulle innebära många glas per skiva eftersom en skiva är 2 mm tjock och ett snitt endast 

cirka 4 µm. I den här förstudien togs endast ett snitt från en skiva i TiVi-området, och endast 

ett snitt från respektive preparat har legat till grund för analyserna och resultatet. På TiVi 
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skulle man i sin tur göra en liknande skiss som har gjorts vid utskärning, att mäta och märka 

dit så precist som möjligt var skivorna är skurna. För en mer detaljerad korrelation skulle man 

också kunna analysera mindre områden på snittet, 500x500 μm, d.v.s. löpmillimeter. Detta 

ger inte bara mer statistiska värden utan även en mer exakt och ännu mer noggrann 

korrelation. 

Korrelationen kan ses genom den centralt föreliggande aktiviteten i TiVi-området visat med 

TiVi. Området med aktivitet kallas i dagligt tal för ”hot spot”.  

Felkällor som kan förekomma är vid mätningar. Beroende på vem som gör mätningarna kan 

det förekomma skillnader i de värden man får fram. Exempelvis vid mätning av samtliga 

friska respektive tumörytor, där man i princip för hand, med hjälp av datormusen, ritar in 

områdena. Även vid beräkning av samtliga kärls totalyta. Ibland är kärlen svårbedömda. Dels 

färgas också lymfkärl in av ERG och uppträder som enstaka bruna celler (vilket inte räknas 

som kärl) dels förekommer hål i preparatet efter tuffa behandlingar vid immunofärgning, som 

kokning. För att det ska räknas som kärl måste det vara minst två celler på rad.  

Varje pixel i en TiVi-bild som tolkas, färgkodas efter en skala där höga värden blir röda och 

låga värden blå (gröna och gula blir värden däremellan). Det finns dock inget som säger att ett 

värde är högt respektive lågt, det avgörs av det högsta och det lägsta värdet i varje bild. 

Eftersom det föreligger stor biologisk variation mellan individer finns inget enskilt 

normalvärde för hud. Inom en individ är huden heterogen, och TiVi-värdet kan skilja sig åt 

stort om två ställen bara är någon millimeter ifrån varandra. 

Det finns andra visualiseringsmetoder idag som används för att analysera mikrovaskulatur, 

och en av dem som ligger närmast TiVi är Laser Doppler Perfusion Imaging (LDPI) (28,30). 

Skillnaden är att till skillnad från TiVi som mäter erytrocyternas koncentration så mäter LDPI 

blodflödet. Metodprincipen baseras på laserljus som strålas in i hud och vävnad. Ljuset som 

träffar rörliga röda blodkroppar förändras i våglängd och det är då den förändrade våglängden 

som avläses med detektorn. LDPI tränger in i huden ner till ett djup på 1 mm och kan därför 

mäta blodflödet inte bara i kapillärerna, men också i arterioler och venoler. Med LDPI mäts 

blodflödet och ger en avbildning av det ytliga blodflödet i hud och vävnad. Vid 

undersökningen ses var det sker ett aktivt blodflöde respektive var det sker ett reducerat eller 

upphört blodflöde. Kliniskt används metoden vid flertal olika ytliga kroppsskador och enstaka 

sjukdomstillstånd. Det används bl.a. vid brännskador, plastikkirurgi, diabetes och sårläkning 

(30). 

Enligt Joakim Henricsson som använder sig av Tissue Viability Imaging, på hudkliniken vid 

Universitetssjukhuset i Linköping, har han sett ett ”normalintervall, baserat på tusentals TiVi-

bilder han sett genom åren. För kaukasier skulle detta ligga mellan 45-85 enheter. Ett värde 

utanför detta intervall är därmed inte sagt att det skulle vara onormalt. Vilka värden patienten 

i denna studien hade hann dessvärre inte studeras närmare. Han menar också på att varje 

individ får vara sin egen kontroll. Eftersom vi i den här förstudien bara har ett fotografi för 

varje mätning har vi inte behövt tänka så mycket på det här. I våra bilder har förändringen 

fåtts fram genom att alla värden rangordnats efter det lägsta, som utgörs av normal eller frisk 

hud. För framtida studier där man skulle kunna ha en hel bildserie, över tid, skulle det vara 

optimalt att ha ett område med ”normalhud” i bilden. Detta för att sedan få fram ett 

medelvärde som i sin tur kan subtraheras från alla andra värden i bilden. På så sätt skulle man 

enbart få fram en relativ skillnad mellan den normala respektive påverkade huden och således 

kunna kompensera för naturliga variationer i blodkoncentration. 
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6. Slutsats 
Studien har visat att mikroskopisk förekomst av basalcellscancer och kärl, korrelerar med 

förekomst av hudtumören påvisat med Tissue Viability Imaging. Resultaten indikerar att 

basalcellscancer kan påvisas med en visualiseringsmetod som Tissue Viability Imaging. Dock 

krävs vidare studier av hela befintliga tumörmaterialet och flera tumörer för att säkerställa 

korrelationen innan TiVi kan användas i diagnostiken istället för hudbiopsi. 

7. Tackord 
Ett stort tack till Camilla Fredriksson för allt stöd, handledning samt teoretisk och praktisk 

hjälp kring laboratoriearbete och skrivande. Tack till Katarzyna Lundmark för att du delat 

med dig av din kunskap och för hjälp vid bearbetning av resultatet. Tack också till Aida 

Vahdat Shariatpanahi för hjälp med statistiken. Till övrig personal på klinisk patologi och 
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