
Kwaliteitsvereisten 
bij IHC  

Bart De Wiest 

Kwaliteitsverantwoordelijke 

Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis Aalst 

19 december 2012 



Kwaliteitsvereisten bij IHC  

 

Overzicht aandachtspunten: 

 

–  pre-analytisch 

–  analytisch 

–  controleblokken 

–  kwaliteitscontrole 



Pre-analytische fase 

Tijd tussen afname en fixatie : 

richtlijnen “Belgian guidelines for Her2-testing“ 

 
– min. 6u - max. 48u fixatie (cave onderfixatie!) 

– tijdstip tussen ontvangst en excisie: max. 1u 

– weekendprobleem: overfixatie opgelost door: 

• één prelevement nemen van tumor 

• programmeren processor:  extra 10u fixatie waardoor steeds 
conforme fixatietijd (nadeel: langere tijden andere solventen) 

 

 



Pre-analytische fase 

Goed contact met OK/diensten nodig:  
– grote operatiestukken: weefsel zo snel mogelijk insnijden 

(formolpenetratie) voor optimale fixatie OLV: alle 

operatiestukken worden vers ontvangen vanuit OK 

– borstpathologie: chronometermethode (controle op tijd tussen 
excisie en labo ontvangst) 

– kleine biopten: onmiddellijk fixeren na prelevatie 

– correct invullen aanvraag: datum/tijdstip afname  

 

Invloed op IHC (EGFR, MSI, …)  

Invloed op moleculaire technieken (SISH, k-RAS, …) 



Neutraal gebufferde formol 4% 

– validatiecertificaat vragen aan firma 

– lotvalidatie tussen loten  

 

 

Andere fixatieven: zelf valideren AS 

– OLV: apart protocol voor AFA 

 

Pre-analytische fase 



Lotvalidatie NBF 4% bij ontvangst nieuw lot:  

 

• 2 prelevementen nemen van tumor, … 

• fixeren in beide loten (huidige en nieuw 
geleverde lot). Controle fixatietijd! 

• processing  

• H&E en IHC (vimentine): aankleuring moet 
gelijkwaardig zijn.  

• aanvullen validatieformulier 

 

Pre-analytische fase 



Analytische fase 

Processing:  

– toestel valideren ingebruikname (vergelijkende studie) 

– instelling paraffinetemperatuur (logging!) 

– idem bij inblokken  

Snijden: 

– jaarlijkse calibratie toestellen 

– tijdstip snijden (ISH) 

– dikte coupes (zeker bij ISH!) 

– baktijden na snijden (overnacht drogen, droogstoof, …) 

– kwaliteit glaswerk (type valideren indien wijziging) 



Snijden:  

 

– bewaren blokken  

 

– bewaren blanco coupes  

• sommige AS verliezen antigeniciteit ! 

 

– gebruik van controleblokken 

 

Analytische fase 



Verzamelen van weefsel 

• punch uit paraffineblok (historisch zoeken) 

• punch uit weefsel (vers ontvangen vanuit OK) 

 

• normaal of tumoraal weefsel 

 

• optimale fixatie duur: 24 – 48 uur 

 onderfixatie: dodelijk voor IHC (partiële fixatie) 

 overfixatie: minder kritisch, HIER moet optimaal 
 

 

 



Verzamelen van weefsel 
• onderfixatie 

• fixatieduur (1mm per uur) 

weefselrand centraal 



Verzamelen van weefsel 
• uit paraffineblok 

TMA Builder 



Verzamelen van weefsel 

• uit vers weefsel / paraffineblok 



Keuze / frequentie  controleblok 

Afhankelijk van:  

– beschikbaarheid:  

• normaal of tumoraal weefsel 

• meestal vers ontvangen materiaal  

– controle op fixatietijd mogelijk 

• gearchiveerd materiaal  

– cave fixatietijd! 

• afkomstig van fabrikant 

• geen sterk positieve monsters om te valideren 

 

 



Keuze / frequentie controleblok 

Afhankelijk van:  

 

- frequentie gebruik AS 

•  steeds een controle per coupe: 51/95 AS 

 

•  één controle per kleurreeks: 1/95 AS 

 

•  zonder controleblok wegens vaak aanwezige 
interne controle 

 

 

 

 



Keuze / frequentie  controleblok 



Keuze / frequentie  controleblok 
Samenstelling multitumorblokken 

Blok Code Aard weefsel     

Multiblok A  mb A Lever - Tonsil - Pancreas - Appendix 

Multiblok B mb B Long - Prostaat - Placenta - Schildklier 

Multiblok C mb C Gladde spier - Huid - Melanoom - Hersenen 

Multiblok D mb D Colon CA - Ovarium CA - Lever CA - Prostaat CA 

Multiblok E mb E HPV positief 

Multiblok F mb F Cervix dysplasie 

Multiblok G mb G Thymus 

Multiblok H mb H Hersenen - Hersentumor (Glioblastoom) 

Multiblok K mb K Hodgkin lymfoom 

Multiblok L mb L Foetale lever 

Multiblok M mb M Goed gedifferentieerd en Medullair schildklier carcinoom 

Multiblok N mb N Testis - Milt - Pleura 

Multiblok ER ER Placenta -ER negatief - ER zwak positief - ER sterk positief  

Multiblok PR PR Placenta - PR negatief - PR zwak positief - PR sterk positief 

Multiblok  H2N ISH ISH Placenta - Her2 niet geamplificeerd - Her2   geamplificeerd  

Multiblok H2N IHC H2NIHC Placenta - Her2 negatief - Her2  zwak positief - Her2 sterk positief 

CMV   Patiënt positief voor CMV 

Helicobacter    Patiënt positief voor Helicobacter 

C4d   Patient positief voor C4d 



Keuze / frequentie controleblok 

Borstpathologie: 

– ER/PR: placenta- negatief - zwak positief - sterk positief 

– Her2/Neu: placenta -  negatief - zwak 1/2+ - sterk 3+ 

– Her2/Neu SISH:  
placenta- negatief - zwak geamplificeerd- sterk geamplificeerd 

 

Routine controleblokken: 

– naar analogie met NordiQC   

– zeer specifieke controles (HPV, HP, schildklierCa…) 

 

 



Verzamelen van weefsel 

Multitissue controlblock 1  
Appendix, tonsil, pancreas and liver 
 
Multitissue controlblock 2 
Brain, striated muscle, skin and melanoma 
 
Multitissue controlblock 3 
Lung, thyroid, prostate and placenta 
 
Multitissue controlblock 4 
Thymus, bone marrow, Hodgkin lymphoma 
and tonsil 
 

http://www.nordiqc.org/Techniques/Recommended_control_tissue.htm 

 

http://www.nordiqc.org/Techniques/pdf/Recommended_MBK1.pdf
http://www.nordiqc.org/Techniques/pdf/Recommended_MBK2.pdf
http://www.nordiqc.org/Techniques/pdf/Recommended_MBK3.pdf
http://www.nordiqc.org/Techniques/pdf/Recommended_MBK4.pdf
http://www.nordiqc.org/Techniques/Recommended_control_tissue.htm


Apart validatieformulier met: 
– samenstelling punchblok (APD nummer) 

– fixatietijd weefsel (uit lijst bij macroscopie) 

– aanmaakdatum door MLT 

– validatie + datum patholoog 

– in gebruik / uit gebruik 

 

– validatiecriteria: zoals bij eerstelijnscontrole  AS, 
NordiQC, …  

 

Validatie en vrijgave 
controleblokken 



Validatieprocedure:  
– telkens H&E coupe van controleblok: nazicht op 

gepunchte zone, hoeveelheid pos/neg materiaal 

 

– MLT verantwoordelijk voor IHC zorgt voor voldoende 
voorraad controleblokken 

 

– MLT verantwoordelijk voor IHC vult aanmaak/vrijgave in 

 

– MLT vult validatieformulier verder aan bij in-/uit -
gebruikname 

 

Validatie en vrijgave 
controleblokken 



Validatie en vrijgave 
controleblokken 

 



Validatie en vrijgave 
controleblokken 

  Tonsil 1 Tonsil 2 Tonsil 3 Tonsil 4 

APO nr 11B 6927 11B 7046 11B 7050 11B 7054 

Fixatietijd 30 h 31 h 31 h 31 h 

  Pancreas 1 Pancreas 2 Pancreas 3 Pancreas 4 

APO nr 11B 9371 11B 15059     

Fixatietijd 27 h 25 h     

  Appendix 1 Appendix 2 Appendix 3 Appendix 4 

APO nr 11B 7439 11B 7700     

Fixatietijd 25 h 34 h     

  Hersenen 1 Hersenen 2 Hersenen 3 Hersenen 4 

APO nr 11B 10665 11B 14691     

Fixatietijd 32 h 27,5 h     



Validatie AS:  

– selectie AS (NordiQC) 

– validatie lot/zending! 

– RTU/standaardprotocols bestaat niet: steeds zelf 
een validatie uitvoeren (evt op basis van 
firmaprotocol) 

• verdunning 

• type en tijd HIER/enzymatisch demaskering 

• evt. amplificatie signaal 

– validatieformulier invullen! 

 

Kwaliteitscontrole 



Validatieformulier antistoffen 

    Titratiereeks   Lotvalidatie     Heroptimalisatie     

ANTISTOFGEGEVENS 

Naam antistof:   Lotnummer:   

Clone:   Vervaldatum:   

Producent:   

PROTOCOLGEGEVENS 

Detectiesysteem: Ventana runnummer 
  

                

  Coupe 1 Coupe 2 Coupe 3 

Voorbehandeling       

Geen       

Celconditioning CC1       

Celconditioning CC2       

Enzyme protease 1       

Option 1 (antibody diluent)       

Amplificatie       

Ultra wash spoelstap       

KLEURRESULTAAT ANTISTOF 

Verdunning Incubatietijd Resultaat Opmerkingen 

Coupe 1         

Coupe 2         

Coupe 3         

VALIDATIEGEGEVENS 

Controleblok nr.:   In gebruik:   

Uitvoerder validatie:   Uit gebruik:   

Datum (cross)validatie:   

Gevalideerd door:   

Kwaliteitscontrole 



Kwaliteitscontrole 

Einde kleurreeks:  

 

– iQC controleweefsel door MLT: patholoog blijft 
eindverantwoordelijke  

 

– registratie afwijkingen (logboek) 

 

– indien nodig: heroptimalisatie AS logging 

 

– logging onderhoud, evt. problemen immunotoestel 



• CLSI: Quality Assurance for Design Control and 

Implementation of Immunochemistry Assays, 
approved guideline, 2nd edition (I/LA28-A2) 2011 

• Toestelvalidatie 

• Inter- en intrarunvariatie uitvoeren 

• Goed uitgewerkte procedures 

• Intercollegiale toetsing 

– gebruik resultaten van eQC  

– onafhankelijk, blind beoordelen van IHC–coupes 
om competenties vast te leggen 

Kwaliteitscontrole 



iQC Toestel interrun variatie Her2/Neu antistof 

TOESTELNUMMER:                     

Positieve controle:   

Ventana runnummer:   

Coupe 
Positie in 
toestel 

APD-nummer 
Intensiteit aankleuring 

Opmerkingen 
Negatief Zwak positief Sterk positief 

1             

2             

3             

4             

5             

TOESTELNUMMER:                     

Positieve controle:   

Ventana runnummer:   

Coupe 
Positie in 
toestel 

APD-nummer 
Intensiteit aankleuring 

Opmerkingen 
Negatief Zwak positief Sterk positief 

1             

2             

3             

4             

5             

BESLUIT                     

Negatief Zwak positief Sterk positief 

Validatie       

Validatie patholoog:  

Kwaliteitscontrole 



Derdelijnscontrole: eQC 

– CAP: SISH 

 

– NordiQC: 

•  borstmodule  

– IHC: ER of PR, Her2, extra AS borstpathologie 

– SISH 

• general module (routine IHC) 

 

– UK NEQAS 

Kwaliteitscontrole 



NordiQC 

– 3 rondzendingen per jaar routine IHC 

– 2 rondzendingen per jaar ISH 

– lange cyclus voor sommige antistoffen (2004) 

 

Kwaliteitscontrole 



Tweedelijnscontrole:  

 

– initiatief vanuit OLV:  

• eerste testfase maart 2012 (beperkt aantal deelnemers) 

• leerproces  

• contacten met laboratoria bevorderen 

• firma’s uitnodigen om relevante info door te 
geven aan MLT’s en pathologen 

 

Kwaliteitscontrole 



Veel extra werk:  

 controlemateriaal 

 selectie AS 

 snijden coupes 

 beoordeling deelnemers (panels samenstellen, 
uitnodigen, unaniem besluit) 

 verslaglegging … 

 

 

Erkenningsbesluit  WIN-WIN situatie ! 

 

Kwaliteitscontrole 



Formulieren 



Dank voor uw aandacht 


