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Ons laboratorium 
 

Verwerkt per jaar  

• 32000 cervixuitstrijken 

• 8000 niet-gynaecologische onderzoeken 

• 65000 histologische onderzoeken 

 



Volgende onderwerpen 

• Immuno op dunnelaag preparaten 

• Controlemateriaal op dunnelaag 

• Enkele voorbeelden immuno dunnelaag 

• Dubbelkleuring Calret/CD68 

• Inblokken van restmateriaal 

• Casus 

 



Werken met de Surepath methode 

Niet–gynaecologische onderzoeken komen op CytoRichRed 

binnen, behalve: 

• Sereuze vochten  vers met heparine 2 MGG 

preparaten CytoRichRed 

• Urines  ethanol 50% 

 



Navragen op restmateriaal 
 

• Inblokken met Agar 

• Dunnelaag preparaten 

• MGG preparaten of ongekleurde preparaten (liquor) 

 



Waarom immuno dunnelaag? 

• Vanwege CytorichRed 



Belangrijk voor immunocytochemie 

• Fixatie 

• Koken 

• Endogene peroxidase 

• Eerste  en tweede Ab (titer en incubatietijd) 

• Detectie 

• Beoordelen 

 



Dunnelaag preparaten koken? 

HIER (Heat Induced Epitope Retrieval) (herstel 

antigeniciteit) 

Mechanisme? 

 

Gesuggereerde mechanismen: 

• Verbreken crosslinks  

• Losknippen van diffundeerbare blokkerende eiwitten 

• Verwijderen sporen paraffine  

• Hydrofiele milieu / pH extremen 

 



Welke glaasjes zijn geschikt voor 
immuno dunnelaag? 

• Surepath of andere glaasjes 



Doel validatie immuno dunnelaag 

• Bepalen wat de beste voorbehandeling is per marker op 

dunnelaag preparaten. (alles werd standaard zonder 

voorbehandeling gedaan) 

 



Immuno dunnelaag preparaten 

• Worden handmatig in Slideracks (van PrepStain) 

gesedimenteerd 

• De Prepstain stappen worden nagebootst 

• Preparaten worden gefixeerd met Carbowax fixatie spray 

(behalve TTF-1  aceton) 

• HIER in de PT module (TRS-high en TRS-low) DAKO 

• Immunokleuring  Autostainer DAKO 

• Detectie EnVision Flex (polymeer HRP die bindt aan muis en 

konijn Ab) 

• Chromogeen is DAB of AEC 

• Tegenkleuren  hematoxyline 

 

 

 



Valideren immuno dunnelaag 

• Er is per marker gevalideerd: 

Voorbehandeling (none, TRS-low of TRS-high) 

Eventueel met versterkingsstap 

Aanpassen incubatie tijd van het primaire Ab 

 

• Van de gekozen voorbehandeling worden nog 4 

verschillende positieve monsters gevalideerd 

 



Gevalideerde markers voor dunnelaag 

Antilichaam Voorbe-
handeling 

Verster-
kings stap 

Antilichaam Voorbe-
handeling 

Verster-
kings stap 

Alk-long TRS-High Muis CK5 TRS-low Konijn 
AE1-AE3 TRS-High CK7 TRS-High Muis 
CA-125 None CK8-18 TRS-Low Muis 
Calcitonine  None ER TRS-High Konijn 
Calret TRS-High KI-67 TRS-Low 
CD3 None Konijn MelanA TRS-Low Muis 
CD20 None P63 TRS-High 
CD30 TRS-low PCP TRS-Low 
CD45 None Muis Podoplanine TRS-High 
CD5 TRS-High Muis PR TRS-Low Muis 
CD56 TRS-Low PSA None 
CD68-PGM1 TRS-High RCC TRS-Low 
CD79a None S100 None 
CDX-2  TRS-Low Muis Synapto TRS-Low Muis 
Chromo TRS-Low Thyreo TRS-Low 
CK19 TRS-low Muis TTF-1 TRS-Low Muis 
CK20 None Vimentine TRS-Low Muis 



Kwaliteit waarborgen 

• Bij een nieuw Ab wordt de verdunning getest op 

histologisch materiaal. Met deze gekozen verdunning wordt 

een marker positief dunnelaag preparaat getest 

 

• Immuno dunnelaag preparaten worden voorgescreend door 

cytologisch analisten 

• Als een immuno niet goed is wordt dit gemeld in LMS 

(management systeem LIS) 

• Maandelijks komt er een overzicht 

 



Controlemateriaal op dunnelaag 
preparaat 

• Waarom de controle op hetzelfde glaasje? 

 

 

• Waarom geen parafine coupe op hetzelfde glaasje? 

 

 



Validatie deel 1 

• Gestart met het invriezen (-80˚C) van controlemateriaal  

(pleura, bronchus en schildklier). 

• Er wordt 1 µl opgebracht. 

• Glaasjes worden verticaal afgesprayd en gedroogd. 

 

 

 

Week Actie 

1, 4, 7, 10 Het epje wordt uit de vriezer gehaald en gebuikt als 

controlemateriaal. Het wordt 2 weken in de koelkast 

bewaard. 

3, 6, 9 Het epje uit de koelkast wordt gebruikt. 



Resultaten van de validatie (deel 1) 

• Controlemateriaal is na 10 weken nog marker positief 

• Regelmatig wordt er contaminatie gezien over het hele 

glaasje 

• Bij één geval wordt er contaminatie gezien op het monster 

 

 



Acties om contaminatie te voorkomen 

• Groene inkt (Green Dye) besteld 

• Nagellak barrière opgebracht 

• Autocyte Rinse wordt in chamber gepipetteerd (Pasteurs 

pipet) 

• Sedimenteren in de zuurkast 

• Glaasjes laten drogen op coupe plankje 

 



Validatie met Green Dye (deel 2) 

• Er is 1 druppel Green Dye bij 5 ml buffer gedaan op basis van 

publicatie 

• Green Dye blijkt erg stroperig en lastig te doseren 

• Bronchus, pleura en schildklier cocktail opnieuw gemaakt 

 

 

 

Control specimens for immunocytochemistry in liquid-based cytology. 

T. Hansen, H. Pederson, V. Brauner en J. Hariri. (Denmark) 

Cytopathology 2011, 22, 243-246. 

 



Resultaten Green Dye (deel 2) 

• Controlemateriaal is marker positief, maar (te) donker 

groen aangekleurd 

• Veel contaminatie van controlemateriaal over het glaasje 

• Controlemateriaal waaiert uit over nagellak barrière 

 



Calretinine 
 1 druppel Green Dye bij 5 ml buffer  



Calretinine 
 1 druppel Green Dye bij 5 ml buffer  



TTF-1   
1 druppel Green Dye bij 5 ml buffer  



Contaminatie Bronchus cocktail 
(AE1/3) rand van het glaasje 



Contaminatie Pleura cocktail (Calret) 
op het monster 



Acties om contaminatie te voorkomen 

• Nieuwe cocktails gemaakt met minder geconcentreerd 

Green Dye oplossing (automatisch pipet 10 µl Geen Dye bij 

10 ml buffer) validatie Green Dye deel 3 

• 0,8 µl i.p.v. 1 µl opgebracht 

 

• Materiaal gepuncteerd uit verse lymfklier met melanoom 

metastase en opgevangen in CytorichRed 

 

 



Resultaten Green Dye (deel 3) 

• Controlemateriaal is marker positief 

• Er wordt vrijwel geen contaminatie gezien 

• Bij de gevallen met contaminatie is het controlemateriaal 

herkenbaar door de groene kleurstof 

 

 



Calretinine 
 pipet 10 µl Geen Dye bij 10 ml buffer 



Calretinine 
 pipet 10 µl Geen Dye bij 10 ml buffer 



Contaminatie Pleura cocktail (Calret) 
op het monster 



Werkwijze maken controlemateriaal 

• Maak Green Dye oplossing (10 µl Geen Dye bij 10 ml buffer) 

• Voeg dit toe aan het sediment van de controle 

• Controleer met een proefglaasje op voldoende celmateriaal en 

of de cellen voldoende groen zijn gekleurd 

• Laat de buis een paar dagen staan 

• Doe immunokleuring om te bevestigen of het 

controlemateriaal positief aankleurt 

• Vul het controlemateriaal uit over de epjes (30 µl per epje) 

• Epjes worden ingevroren (-80˚C) 

 



Green Dye bij sediment 



Proef glaasje Haematoxyline gekleurd 



Proef glaasje immuno ( na een paar dagen) 

MelanA 
 



Uitvullen epjes 



Werkwijze maken immuno dunnelaag 
preparaten met controle 

• Breng nagellak barrière aan 

• Beoordeel het sediment in beide buizen 

• Centrifugeren  afgieten  Autocyte buffer toevoegen 

• Materiaal wordt in chamber gepipetteerd (3 druppels) 

• Breng 0,8 ul controlemateriaal op achter de nagellak 

• 20 min sedimenteren 

• Autocyte Rinse wordt in de chambers op sliderack 

gepipetteerd 

• Preparaten verticaal houden bij afsprayen en drogen 



Bewaarbuis en /of reageerbuis 

 Buizen 
samenvoegen 

opmaken 
Weinig 

sediment 

Veel 
sediment 

Reageerbuis opmaken 

Bloederig 
materiaal 

Reageerbuis + 
evt. 1ml 

Afhankelijk 
van 

sediment 



Afhankelijk hoeveelheid sediment: 
3 druppels, 2 ml of 4 ml buffer 



Opbrengen van monster 



Pipetteren van controlemateriaal 



Glaasjes verticaal van Sliderack / 
spoelen Rinse / afsprayen 



Glaasjes drogen op coupeplankje 



Gevalideerde controles met bijbehorende 
markers 

Controle Aard Markers 

Bronchus  Brush CK7, CK5, AE1/3, CK8/18, P63, TTF-1 

Pleuravocht  Reactief 

mesotheel 

Calret, Podoplanine, CD68-PGM1, Ki67 

Kleincellig TBNA Chromogranine , synaptofysine 

CD56 TBNA CD56 

Melanoom Lymfklier 

FNA 

S100, MelanA 

Schildklier FNA Thyreoglobuline 

RCC pleuravocht 

met RCC 

RCC 

Lymfklier  FNA CD3, CD45, CD5, CD79a, CD20 

Mamma Lymfklier 

FNA 

ER, PR 



Praktijk 

• Gestart per 1 januari 2015 

• Als de controle niet goed is of als er contaminatie is, wordt 

dit gemeld in LMS (LIS) 

• PQ periode is een half jaar 

• Alle meldingen in LMS worden in kaart gebracht en indien 

nodig terug gekeken 



Resultaten PQ periode 

Markers n jan t/m juni 
controle niet 
goed 

geen of te 
zwakke 
aankleuring 

verkeerde of 
geen controle 

AE1-AE3 75 

Calret 129 2 2 

CD56 45 1 1 

CD68PGM1 38 

Chromo 38 6 5 1 

CK5 9 

CK7 156 

CK8-18 17 1 1 

ER 68 

KI67 30 

MelanA 21 

P63 69 3 2 1 

Podoplanine 35 

PR 42 

S100 7 

Synapto 43 

THYREO 5 1 1 

TTF1 179 4 2 2 

CD3 17 
CD5 5 

CD45 20 

CD79a 4 

CD20 17 

Eindtotaal 1075 18 11 7 



Conclusie PQ periode 

• Chromogranine scoort 5 keer onvoldoende. Deze cocktail is 

vervangen door een betere. Het is lastig om positief 

controle materiaal te vinden 

• Bij andere markers komt het zelden voor dat de controle 

niet goed is 

• Aandachtspunt is dat de analisten het juiste materiaal 

moeten op pipetteren 



Man, 43 jaar met pleuravocht  



 

Calretinine 



 

TTF1 



Conclusie pleuravocht rechts 

• Maligne cellen worden aangetroffen, deze kunnen passen 

bij een metastase adenocarcinoom van de long 



Vrouw, 57 jaar lymfklier lies rechts 



Melan A 
 

 

MelanA 



 

S100 



Conclusie punctie lymfklier lies rechts 

• Maligne cellen worden aangetroffen, passend bij metastase 

melanoom 



Doel Dubbelkleuring Calretinine / CD68-
PGM1 

• Een goede dubbelkleuring te ontwikkelen voor Calret en 

CD68 op immuno dunnelaag 

 Dit is handig bij sereuze vochten om negatieve 

celgroepen te herkennen als carcinoom 

 

 

 



Waarom dubbelkleuring Calret / CD68? 

Calret 



Principe immunologische dubbel kleuring 



Ons laboratorium 

• Geen alkalische fosfatase 

• Zowel Calretine en CD68-PGM1 worden voorbehandeld met 

TRS-high 

• Dubbelkleuring moet mee kunnen in de autostainer 

 



Testen 3 methodes 

Methode 1 

• Primair Ab bevat zowel Calret als CD68  

Voordeel: dit kan mee met de routine zonder dat het extra tijd 

kost 

Nadeel: een kleur 

 

• Calret met DABkokenCD68 en AEC (methode 2) 

• Calret met DABCD68 en AEC (methode 3) 

Voordeel: 2 kleuren 

Nadeel: duurt langer omdat er 2 kleuringen achtereen worden 

gedaan 



Methode 1 

(1) 

Calret CD68-PGM1 

Polymeer anti-muis, anti-
konijn IgG/HRP 
 

Polymeer anti-muis, 
anti-konijn IgG/HRP 
 

DAB 
DAB 



Dubbelkleuring Methode 2 

Polymeer anti-muis, 
anti-konijn IgG/HRP 

HIER 
(2) 

Calret 
CD68-PGM1 

(3) 

Polymeer anti-muis, 
anti-konijn IgG/HRP 

DAB AEC 



Dubbelkleuring Methode 3 

Polymeer anti-muis, 
anti-konijn IgG/HRP 

Calret 
CD68-PGM1 

(2) 

Polymeer anti-muis, 
anti-konijn IgG/HRP 

DAB AEC 



Methode 1 nr 1 



Methode 2 
nr 1 



Methode 3 nr 1 



Methode 1 nr 3 



Methode 2 nr 2 



Methode 3 nr 2 



Resultaten methode 1 

• Goede aankleuring van zowel Calret als CD68 

• Weinig achtergrond 

• Het is soms lastig te zien of het mesotheel of macrofagen 

zijn 



Resultaten Methode 2 

• Calret is goed aangekleurd 

• CD68 is soms zwakker aangekleurd 

• Er is wat achtergrondkleuring 

• Onderscheid tussen macrofagen en mesotheel is duidelijk 



Resultaten Methode 3 

• Calret is goed aangekleurd 

• CD68 is beter aangekleurd dan bij methode 2 

• Er is wat meer achtergrondkleuring t.o.v. methode 2 

• Onderscheid tussen mesotheel en macrofagen is duidelijk 



Inblokken restmateriaal 

• Agar methode (alleen geschikt bij duidelijk zichtbaar 

sediment) 

• Cassettes gaan mee in het nachtprogramma (doorvoeren) 

• Immuno gaat dan op dezelfde wijze als het histologische 

materiaal: 

Voorbehandeling, incubatietijd en eventuele 
versterkingsstap 

Controle 

 

 



Werkwijze Agar methode 

• Voeg bewaarbuis bij reageerbuis  centrifugeren 

• Vortex het sediment en voeg Kernechtrood toe 

• Zet reageerbuis in waterbad 80˚C 

• Verwarm de Agar en voeg 1 ml toe aan sediment 

• Centrifugeer de buis direct 

• Haal de Agar uit de buis en snij de conus doormidden 

• Doe het materiaal in een zeefzakje en vervolgens in de 

cassette 

Agarose MP 
Weeg 600 mg Agarose af 
Aanvullen tot 20 ml met aquadest 



Voorbeeld ingeblokt materiaal 

• Vrouw 59 jaar, EUS punctie mediastinum 



 





Conus 

 



 

HE 



 



CD45 



Vimentine 



• Is deze kleuring nuttig voor de routine?  

 

 

• Welke methode gaan we invoeren? 

Calretinine 



Conclusie 

EUS punctie mediastinum: beeld dat past bij een mesotheel 

proliferatie. Gezien de morfologie, immunohistochemische 

profiel en het klinisch beeld komt een mesothelioom 

(epitheloid type) het eerst in aanmerking.  

 



Casus 

Vrouw, 67 jaar. 

Pleuravocht  links e.c.i. bij rookster. 

Maligne cellen? 

 



Dunnelaag Pap 



 

Dunnelaag Pap 



 

Dunnelaag Pap 



 

Dunnelaag Pap 



Dunnelaag Pap 



MGG 



MGG 



CD3 

CD20 



Waar past dit immunologisch profiel 
het beste bij? 

a) T-cel lymfoom 

b) B-cel lymfoom 

c) Reactieve lymfocytose 

d) Reumatoïde artritis  



Wat wordt de conclusie van dit onderzoek? 

a) Mesothelioom 

b) Kleincellig carcinoom 

c) Reactieve lymfocytose; reactief mesotheel 

d) Non Hodgkin lymfoom 



Reactieve lymfocytose 

• ≥ 80% T-lymfocyten (CD3 pos) 

 

Oorzaak:  

• longontsteking (TBC, viraal, legionella)  

• herstelfase longinfarct 

• stadia van chronische immuun serositis 

• maligniteit 



Reactieve lymfocytose 

Cytologie: 

• Gemengde populatie lymfoïde cellen (veel kleine 

lymfocyten, enkele middelgrote lymfocyten en enkele 

blasten) 

• Variabel aantal plasmacellen 

• Soms eosinofiele granulocyten 

 



Reumatoïde artritis 

• Necrotiserende granulomateuze serositis 

 

Cytologie:  

• Necrotisch granulair materiaal 

• Langgerekte spoelvormige histiocyten 

• Meerkernige histiocytaire reuscellen 

• Verschillende ontstekingscellen 



Laaggradig Non Hodgkin Lymfoom 

• Lymfomen zelden als primaire presentatie in sereus vocht 

 (uitzondering: Primair Effusie Lymfoom) 

 

 

• Bij B-cel lymfomen meer cellen CD20 positief 

• Minder T-lymfocyten dan bij reactieve lymfocytose 

• Bij T-cel lymfomen meer atypie 

• T-cel prolymfocytaire leukemie (T-PLL) zeldzaam 



 



Rijtjes cellen in sereus vocht 

• Mesotheel 

• Lobulair mammacarcinoom 

• Ovariumcarcinoom 

• Maagcarcinoom 

• Kleincellig carcinoom 



 

Calretinine 



 

Calretinine 

 
 



TTF-1 



TTF-1 



CD56 



CD56 



Synaptofysine 



Ki-67 



Immunologie 

Calretinine: negatief  

TTF-1: positief 

CD56: positief 

Synaptofysine:  positief 

Ki-67: merendeel van atypische cellen positief 

 

Conclusie: 

Atypische cellen passend bij kleincellig carcinoom 



Vragen? 


