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   Oversigt 
 Præparerings- og screeningsteknikkens  
  fordele og ulemper/fejlkilder 

1 BD SurePath (Præparering af tyndtlagsprøver) 

2 BD FocalPoint™  

Slide Profiler 

3. Guided Screening 
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 SurePath® Preservative Fluid      
       (konserveringsvæske) 

 indeholder: 

  % w/w  

• 15-20 Ethanol  

• < 1 Propan-2-ol (Isopropylalkohol) 

• < 1 Methanol  

• ca. 0,1 Formaldehyd* 

 

 
Hætteglas kan opbevares uden gynækologisk 

prøvemateriale ved stuetemperatur 

  (15 °C til 30 °C). Op til 36mdr. 

Med gynækologisk prøvemateriale 

er holdbarheden: 

 

•(15 °C til 30 °C)  …. 4uger 

•(2 °C til 10 °C)    …. 6mdr.  



  Malerrystemaskine 
       BD SurePath præpareringsproces 

4x24celleprøver 



     Elektronisk registrering i   
  patologisystemet 
      BD SurePath præpareringsproces 

Glasprinter 

Printer 

SurePath ® 

PreCoat-

objektglas ud 

med barkoder 

Etiketteprinter 

Rack til objektglas 

Etiketter x2 med barkode 

-til prøvebøtte med celle- 

materiale og til spidsglas 



 Specimen rack  klar til PrepMate 
  BD SurePath præpareringsproces 

4ml Density væske 

I spidsrør 

Barkode 



               PrepMate 
      BD SurePath præpareringsproces 

Hul i låg  

formalindampe 



Cellemateriale blandet med Density væske 
 



          Støvsugning efter centrifugering 
      BD SurePath præpareringsproces 



 Overførsel af cellemateriale   
   samt  
     Modificeret Papanicolaou farvning 
          BD SurePath præpareringsproces 

PrepStain  

 

  Farvevæsker 

• 1 flaske Hæmatoxylin  

•  1 flaske EA/OG   

•  1 dunk  5 liter  99% ethanol   

•  1 kolbe Tris-buffet ionbyttet  vand 



Montering af tyndtlagsprøver 
   BD SurePath præpareringsproces 

(xylen i monteringsmiddel) 

 



       Ny monterede tyndtlagsprøver i stinkskab  
             - står natten over   

Vurdering af prøvens egnethed 

• PAP farvningen kontrolleres 

løbende. Ved fejl køres prøven om. 

 

•·Makroskopisk tynde prøver 

kontrolleres for mangel på celler. 

Skal ikke på FocalPoint 

  

•  Er der ingen celler på glasset 

kontrolleres prøvebøtten for 

cervixbrush.  



  Arkivering af restmateriale i spidsrør  
      tilsat 2 ml. preservative fluid  
 

Kan anvendes til: 

• Ny tyndtlagsprøver 

• HPV- analyse (HCII eller PCR) 

• Andre immunundersøgelser 



           Præpareringsteknikkens fordele/ulemper 
   Fordele 
• 100% af det udtagne materiale 

        modtages 

 

• Hurtig præservering – sjældent 
uegnede p.g.a. autolyse 

 

• 1.trin vortex (malerrystemaskine) 
cellematerialet rystes af børsten- 

 

• Ens overførsel af materiale til spidsrør 
via PrepMate 

 

• Density væske og støvsugning, 
minimere mængden af blodceller i 
prøven den bliver ”ren” 

 

• Maskinel overførsel af cellemateriale 
samt farvning via PrepStain- ensartet 

 

• Dækglasmaskine – ens  montering 

  Ulemper   
• Kan ikke læse barkode 

 

• Præserveringsvæsken indeholder 
<1%formalin - brug af stinkskab ved 
PrepMate. 

 

• EA/OG giftig - kræver stinkskab ved 
PrepStain 

 

• Der anvendes zylen i forbindelse med 
dækglasmaskinen ved montering  

        -derfor stinkskab 

 

• Manuel montering af skorstene på 
objektglas - hårdt for fingrene 

 

• Afpipettering af Density væske og 
støvsugning betjenes delvis manuelt, og 
er derfor et svagt led i proceduren 

 

• flasken med Density væske tilsættes 
5ml ionbyttet vand.. undgår derved 
handsker 

 



 
 
 
 

 

• 2 prøver på samme patient. 

(samme nr.) 

 

• Fejlfarvning  

• ved tekniske uheld på 

tyndtlagsmaskinen. 

 

• Limede, knækkede glas 

 

• Prøver med meget store 

luftbobler, sorteres fra til 

omdækning. 

Undtagelser- prøver der ikke skal på Focal Point : 
præscreenes og fuldscreenes af en anden bioanalytiker 

  

  Alle prøver køres på Focal Point 

 



                       Klar til kørsel på Focal Point 



 BD FocalPoint workstation 

Max 36racks 

1rack-8 slide 

Min 150prøver pr. døgn 

Max 300prøver pr.døgn 



Udfærdiger score fra 0-1 efter algoritmer der 

evaluerer billeder visende: 

 

•Kernestørrelse 

•Optisk tæthed 

•Kernecytoplasma ratio 

•Kerne konturer (omrids /kernemembran) 

• -identificere plade-, cervix-cylinderepithel 

• Vurdering af celleforandringer og 

egnethed 

•  Vurdering af 

      enkeltliggende celler 

      cellegrupper 

      tykke cellegrupper 

 

 

Inddeles i rank 1-5, hvor rank1 

repræsenterer de slides med størst 

mulighed for abnorme celler, og rank 5 

med størst forekomst af normale celler 

BD FocalPoint™ Slide Profiler procestrin 

Udvælger 

10synsfelter pr slide 

med størst mulighed for 

abnorme celler 



 Samlet statistik over kørsel 



 SurePath Glass (Guided Screener) 

         Præscreening 



     BD FocalPoint™ Slide Profiler  
 
  Fordele     Ulemper/fejl 

• Automatisk screening 

•  Ens metode til vurdering af 

præp.  

• Scanner glas efter arbejdstid  

• God til at finde enkeltliggende 

abnorme celler 

• Statistik over data der kan 

dels udprintes dels arkiveres 

på CD 

 

• Temperaturfølsom 

• Fejltolkning:  

 ”Uden endocervikale celler.” 

Disse skal screenes manuelt 

for egnethed.  

• Atrofi. registrere atrofisk 

pladeepithel som insuff. Pl. 

• Cellebillede med en del 

klumper. Tolkes som insuff. 

Pl. 

• Har svært ved at identificere 

cellegrupper 

• ”Endometrieceller” 

•  rev. 

http://www.bd.com/tripath/labs/fp_screening.asp


            Slide Wizard  

2 programmer på samme skærm  

Patologisystem 

Data fra FocalPoint 

Afd. har   3x Slide Wizard arbejdspladser 

      6 personer kan screene pr  dag - 

  



Skærmbillede af data fra patologisystem og FocalPoint review 



 
  FocalPoint GS Review 
 



 

 

       Z1 

T8x310 Cytologi, cervix 

M00120 Normale celler 

P31112 Cytologisk screening, automatiseret 

P31113 Cytologisk screening, guided punkt screening 

Normale celler  

  

10 punkter 

 

 

 

 

 

      Z5  

T8x310 Cytologi, cervix 

M00120 Normale celler 

P31112 Cytologisk screening, automatiseret 

P31113 Cytologisk screening, guided punkt screening 
Celleprøve fra livmoderhalsen med normale celler og med forekomst af endometrieceller, 

der hos postmenopausale kvinder uden forudgående hormonbehandling kan 

repræsentere en abnorm proliferation i endometriet. 

Normale celler - forekomst af 

endometrieceller, over 40 år 

  

Punkt screening 

 

              Eksempler på samlediagnoser ved screening  -    i alt 53 
 



 Opgørelse  01-01-2011 og 31-12-2011 
 
 
  

The Bethesda System nomenklatur 

Cytologiske diagnoser 

Abnormecelleprøver 4,7%   atypier 2,8%  uegnet 0,6% 



  Eks. med gran. 
                     Normalt forekommende 



      Rank 5 insuff. for pladeepithel 
  viser plano. karcinom 



                   Insuff. for pladeepithel.  
               Viser pæne atrofiske celler og celleflager 



  Pladeepithel Insuff.  
 Viser pladeepithel overalt med en del pladeepithel aggregater 



       Endocervix insuff. 
               Flot rent præp. Med tydelige endocervikale celler  



  Arkiverings system: efter ugedag 

46bakker x12glas  

 

34bakker x12glas 


