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 Infektion med onkogene typer af HPV er hovedårsagen til 
cervixcancer og forstadier hertil. 

 

 Udvikling af HPV test 
 TRIAGE af atypiske pladeepitelceler (ASCUS), lette celleforandringer (LSIL) 

 Primær screening 

 Kontrol efter behandling af svær celleforandring på cervix  

 

 Infektion med HPV er særdeles hyppig ( livstidsrisiko 70-80%) og 
giver i de fleste tilfælde kun anledning til lette celleforandringer 
som forsvinder af sig i løbet af 6-18 måneder. 

 

 Begrænsninger ved HPV tests anvendelse ved TRIAGE:  
 HPV DNA og HPV mRNA test anbefales ved triage af ASCUS. HPV DNA test 

anbefales ikke til triage af kvinder med LSIL da HPV kan påvises hos 
hovedparten af kvinder med LSIL ( testen har lav specificitet). 



 
 P16 er et tumor suppressorgen som akkumuleres i celler med 

aktiv HPV infektion. 

 

 Studier med immunfarvning ( både histologisk og cytologisk) har 
vist høj ekspression af p16 ved svære celleforandringer. 

 

 P16 farvning på cytologisk materiale kan imidlertid været svære at 
fortolke og reproducere og det er nødvendigt at sammenholde 
med cytomorfologien. 

 

 Ki-67 er antigen der udtrykkes i prolifererende celler ( i G1 og i sen 
S fase)  

 

 Ny test med dobbeltfarvning med ki67og p16 ( CINtec PLUS, 
Roche) er udviklet 











1.Vurdere værdien af CINtec plus p16INK4/ ki-
67  dobbeltfarvning på tyndlagsprøver med 
LSIL til at påvise svære og 
behandlingskrævende celleforandringer på 
cervix (CIN2+/CIN3+)  

 

2.Vurdere reproducerbarheden af testen. 

 

 

 

 

 



506 konsekutive prøver med LSIL diagnosticeret på 
Klinisk Patologi ,Vejle fra 1.1. 2006 til 1.3.2007. 

 

Af restmaterialet (ThinPrep, Cytyc, Hologic) fremstilledes 
nyt slide som blev farvet med CINtec PLUS 
dobbeltfarvnings-kit efter instruks fra forhandler. 

 

Farvningen blev scoret af 3 observatører ( 2 patologer + 1 
cytobioanalytiker) efter kort træning. Ved uenighed 
konsensus-diagnose ved trippelmikroskop. 

  Første aflæsninger : alle 506 prøver 

  Anden aflæsning: 185 prøver 

   

 

 

 

 

 



 12 prøver blev ekskluderet på grund af for lidt 
materiale/ for cellefattige 

 

 25 patienter havde ikke follow-up registreret i 
Patobank 

 

 Ialt 459 kvinder blev inkluderet i efterfølgende 
analyser og deres histolgiske/cytologiske 
diagnose ( maximale forandring) fra follow-up 
blev noteret 

 

 

 

 



 56 % af prøverne var positive i CINtec PLUS 

p16/ ki-67 dobbeltfarvningen  

 

 87 kvinder havde histologisk påvist CIN2+ og 

46 havde histologisk påvist CIN3+ i 

efterfølgende portiobiopsier/konus præparater 
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 Testen havde en sensitivitet på 95,7 % samt en 
specificitet på 48,2% til af detektere svær 
celleforandring på cervix (CIN3+) 

 

 Hvis kvinder under 30 år analyseres for sig 
findes fortsat høj sensitivitet (100%) samt 
relativ høj specificitet på 42,9 % 



 Reproducerbarhed af testen: 

 

 Kappaværdi ved første aflæsning mellem de tre 
observatører var mellem 0,43 og 0.48 ( =acceptabel) 

 

 Kappaværdi ved anden aflæsning mellem de tre 
observatører var fra 0,50 til 0,66 ( =god) 



 Ofte ganske få celler positive i prøverne ( ned 
til en enkelt celle !) 

 Svag farvning - specielt for p16 

 Metaplastiske pladeepitel celler- smal bræmme 
cytoplasma- vanskeligt at vurdere ved x10 
forstørrelse 

 Vurdering af grupper 

 Uspecifik farvning, farvning af bakterier 

 

 













 CINtec PLUS p16/ki-67 dobbeltfarvning på 

cervixcytologiske prøver med LSIL har høj sensitvitvitet 

og relativ høj specificitet til påvisning af svære 

celleforandring på cervix . 

 

 Relativ bevaret specificitet hos yngre kvinder 

 

 Udfordringer ved aflæsning af farvningen. 

Reproducerbarheden øges ved træning 

 

 Perspektiv: Mulighed for brug af automatiseret 

billedanalyse til hurtigere og bedre identifikation af 

dobbeltfarvede celler ? 



Tak for opmærksomheden  


