
PO37: Tissue factor-uttryck vid ulcerös kolit, med 
och utan primär skleroserande kolangit

Bakgrund
Ulcerös kolit (UC) hos patienter med samtidig primär 

scleroserande kolangit (PSC) utgör en egen cancer-

drabbad fenotyp (PSC-UC) med ännu okänd 

patogenes. Tissue Factor (TF), som initierar 

koagulationen, är kopplat till både inflammation och 

carcinogenes, och har prognostiskt värde vid 

kolorektalcaner. Målsättningen med det här arbetet var 

att utvärdera TF-uttrycket i colon hos en UC-kohort, 

och samtidigt identifiera skillnader mellan ”klassisk” 

UC och PSC-UC.

Metod
Vid koloskopi togs biopsier på två nivåer 

(höger+vänster kolon) från patienter med UC, PSC-

UC samt från friska kontroller (tabell 1). 

Immunhistokemisk färgning (IHC) på vävnadssnitt 

gjordes med en nyutvecklad TF-antikropp1. Därefter 

följde systematisk histopatologisk beskrivning, och 

uttrycket jämfördes mellan patientgrupperna. De 

mononukleära cellernas bidrag till TF-uttrycket 

undersöktes även med flödescytometri.

Resultat
Vid IHC framträdde 3 olika TF-karaktäristika:

1. Pericryptal sheath cells (cellpopulation under epitelet)

2. Mononukläera celler i lamina propria (figur 2)

3. Stromalt uttyck i  fall som uppfyllde histopatologiska

kriterier för akut inflammation (figur 3)

Aktiv UC hade ett intensivare TF-uttryck än aktiv PSC-UC, som 

hade TF-nivåer i nivå med inaktiv UC och kontroller. Endast en 

minoritet av de intestinala mononukleära cellerna – identifierade 

med IHC resp flödescytometri – uttryckte TF.

Slutsats
Studien ger ytterligare stöd för en avvikande patogenes 

bakom PSC-UC, med en inflammatorisk miljö som skiljer 

sig från ”klassisk” UC.  Stromalt TF tycks vara en känslig 

markör för kolon-inflammation, och vore intressant att 

utvärdera i ett bredare kliniskt sammanhang, tex vid 

mucosal healing.
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Figur 1:  TF i pericryptal sheath cells. A-B) Representativa IHC-foton på a) negativ resp b) starkt 

positiv färgning. C-D) Kvantifierat TF-uttryck i pericryptal sheath cells fördelat på patientkategori och 

inflammationsstatus i c) proximala colon och d) distala colon.

Figur 2:  TF i mononukleära celler. A-B) Representativa IHC-foton på a) negativ resp b) starkt positiv färgning. C-D) 

Kvantifierat TF-uttryck fördelat på patientkategori och inflammationsstatus för c) proximala colon och d) distala colon.

Tabell 1: Beskrivning av patientgrupper 

Figur 3 Stromalt TF vid samtidig inflammation. Jämförande IHC-foton av konsekutiva 

vävnadssnitt vid aktiv UC, färgat med a) TF (brunt=positiv) resp a) hematoxylin-

eosin (där neutrofil-invasion ses i epitelet). 1) Eriksson et al , A stromal cell population in the large intestine identified by tissue factor expression that 
is lost during colorectal cancer progression., Thromb Haemost 2916 Nov 30(6).

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/27656710

