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Sammanfattning 
 
Grocott metoden är den känsligaste metoden för infärgning av svampstrukturer i histologisk vävnad i 
jämförelse med till exempel Periodic Acid-Schiff (PAS). Handhavandet av det cancerogena 
oxidationsmedlet kromsyra samt tidsaspekten för Grocott är signifikanta problem. Syftet med studien 
var att undersöka om den automatiserade färgningsmetoden för Grocott ger likvärdiga resultat som vid 
den manuella färgningsmetoden. Tolv preparat färgades med både den manuella och den 
automatiserade metoden för Grocott. Den automatiserade färgningsmetoden använder ett färdigt kit 
med alla ingående lösningar. Visuell bedömning av preparaten utfördes med hjälp av legitimerade 
biomedicinska analytiker samt en patolog. Svampstrukturer i åtta av elva preparat samt kontroll 
bedömdes vara tydligare infärgade med den automatiserade metoden i förhållande till den manuella. 
Svampstrukturer i endast ett preparat bedömdes vara tydligare infärgade med den manuella metoden. 
Resterande två preparat visade inga svampsturkturer. Resultaten tyder på att den automatiserade 
färgningsmetoden för Grocott ger likvärdiga, alternativt tydligare infärgning av svampsturkturer i 
jämförelse med den manuella metoden.  
 
Nyckelord: Grocott, Svamp, Kromsyra, Histologi, Benchmark Special Stains 
 



 

 

Abstract 
 
The Grocott method is the most sensitive staining method for fungal structures in histological tissues in 
comparison to for example Periodic Acid-Schiff (PAS). Usage of the cancerogenic chromic acid and the 
time aspect for Grocott are significant problems. The aim of this study was to examine if the automated 
staining method for Grocott provides equivalent results in comparison to the manual staining method. 
Twelve tissue sections were stained with both the automated and the manual method. The automated 
method contains a kit with all solutions. Visual evaluation was conducted with authorized biomedical 
scientist and a pathologist.  Fungi structures in eight of eleven tissue sections and a control were 
evaluated as more distinct in the automated method in comparison to the manual method. Fungal 
structures in one of the tissue sections were evaluated as more distinct in the manual method. In the 
remaining two tissue sections, no fungal structures were identified. Results from this study indicates 
that the automated staining method for Grocott provides equally, alternatively more distinct fungal 
staining in comparison to the manual method. 
 
Keywords: Grocott, Fungi, Chromic Acid, Histology, Benchmark Special Stains 
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Bakgrund 

Grocott tekniken har använts i många år för infärgning av svampstrukturer, men forskning fortgår 
fortfarande då det ingående oxidationsmedlet kromsyra, betraktas som hälsofarlig och cancerogen vid 
inandning (1). Det beror på att kromsyra innehåller hexavalent krom som är frätande och kan oxidera 
många typer av organiska föreningar (1). Krom i alla former är ohälsosamt vid stor exponering och 
inhalation av ångor från ämnet kan vara en bidragande faktor till lungcancer. Irritation av 
nässlemhinnan är dessutom mycket vanligt då stor exponering av kromångor kan perforera slemhinnan 
(2).  

I studien undersöks om en automatisk färgningsmetod för Grocott kan ersätta dagens manuella metod 
i rutinverksamheten på patologilaboratoriet, Ryhov. Sex ytterligare laboratorier i Sverige och flera andra 
i Europa, USA och Asien, använder den automatiska färgningsmetoden. Hypotesen utgår därför ifrån 
att resultaten i studien kommer att tyda på att både den manuella och den automatiserade 
färgningsmetoden ger likvärdiga resultat. Anledningen till att det inte undersökts innan beror på att 
endast en liten provmängd med frågeställningen ”svamp” kommer till patologilaboratoriet på 
länssjukhuset Ryhov. Det är dock fortfarande stora risker vid handhavandet av provmängden som 
faktiskt kommer in (1). 

Svamp 

 
Svamp är encelliga eller flercelliga organismer som delas in i de fyra olika grupperna mögel, jäst, hyfer 
och pseudohyfer. De flesta svamparter klassas inte som patogena för människan, men de svampar som 
är humanpatogena har en distinkt membranbunden kärna som innehåller genetiskt material och en 
cellvägg som innehåller en stor mängd kolhydrater. Kolhydrater är det som färgas in och gör att svamp 
kan visualiseras vid infärgning av human vävnad. Den färgningsmetoden som idag används för 
svampinfärgning är Grocott, även kallad för Gomoris methenamine silver stain (GMS). Den vanligaste 
typen av svampstruktur som återfinns i human vävnad är hyfer (figur1). Hyfer är maskliknande smala 
strukturer som är specifika för Aspergillus species (spp), främst Aspergillus fumigatus (3). En annan 
typ av struktur som kan ses frekvent är kluster med cocci-liknande svampstrukturer (figur 2). Strukturen 
ses vid bland annat Histoplasma spp. Aspergillus – och Histoplasma spp samt, till exempel Candida 
spp betraktas som opportunistiska organismer och kan finnas normalt i frisk respiratorisk vävnad, men 
kan framkalla kliniska symtom om mängden svamp ökar (4).  
 
Kliniska symtom kan variera beroende på svampart och drabbar främst immunosupprimerade 
patienter. Symtom orsakade av Aspergillus spp inkluderar allergiska besvär liknande vid astma till 
exempel andningssvårigheter, hosta och feber (5). Vanligaste infektionen orsakad av Candida spp är 
vaginal jästinfektion med symtom som klåda och sveda (6). Infektioner orsakade av Histoplasma spp är 
de mildaste infektionerna och ger symtom som feber, hosta och svimfärdighet (7). 
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Infektioner orsakade av svampar är ett stort problem. Vanliga infektioner som förekommer kan vara 
hudinfektioner som ger utslag, lunginfektioner som ger liknande symtom som vid influensa och 
tuberkulos. Meningit och sepsis är vanligtvis inte infektioner orsakade av svamp men när det 
förekommer kan det vara dödligt. Det finns kommersiella metoder för att upptäcka svampinfektioner, 
men de är både dyra, tidskrävande och ospecifika. Svåra svampinfektioner drabbar främst, som tidigare 
nämnt, immunosupprimerade patienter, vilket medför att dödligheten är hög. För vissa svamparter så 
som Aspergillus fumigatus och Candida non-albicans, ligger mortaliteten på hela 36-63% (8, 9). I 
många fall behandlas en misstänkt svampinfektion med bredspektrumantibiotika, ett läkemedel som 
inte bara angriper den eventuella infektionen utan dessutom normalfloran och kan orsaka andra 
komplikationer så som feber och frossa (10, 11).  
 

 

Figur 1. Candidahyfer infärgade med Grocott (12).  
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Figur 2. Histoplasma infärgade med Grocott ses i figuren som coccoida strukturer i kluster(13).  

Grocott 

 
Grocott, Gridley-teknik och Periodic Acid-Schiff (PAS), är de tekniker som används för att färga in olika 
sorters svampstrukturer i vävnad (1). På patologilaboratoriet på Ryhov färgas många preparat in med 
PAS. Om något preparat misstänks innehålla någon form av svamp så färgas preparatet med Grocott för 
konfirmation samt artbestämning, eftersom Grocott är den känsligaste metoden för identifiering av 
svampsturkturer. Den teknik som är allra vanligast och känsligast är Grocott. Grocott som är en 
silverimpregneringsmetod, använder kromsyra för att oxidera silvernitrat till silveroxid i de delar av 
vävnaden där silvernitrat har reducerats på grund av svampförekomst. Metallimpregnering är en 
färgningsmetod som ökar kontrasten hos vävnader och gör resultatet mer stabilt i jämförelse med en 
vanlig färgningsmetod, till exempel Hematoxylin och Eosin (14). 
 
Silvernitrat oxideras till en svart färgbeläggning vid infärgning av svamp i vävnad och används för att 
visualisera olika svampstrukturer. Grocott uppkom 1955 och använder sig av silvernitrat (15). 
Färgningsmetoden användes inom cytologin när den uppkom och har sedan visat sig vara den 
känsligaste metoden för detektion av svampstrukturer (16). 
 
Grocott kan dock orsaka ett flertal artefakter som försvårar bedömning av preparaten, till exempel 
otillräcklig alternativt överfärgning av silvernitrat, för stark bakgrundsinfärgning samt ospecifik 
infärgning av resterande vävnad (3). Dock gör metoden det möjligt att identifiera många strukturer som 
inte syns med andra färgningsmetoder (14).  Metoden kan färga in och därmed visualisera jäst, alger, 
sporer av de flesta sporbildande parasiter och icke fusiforma bakterier med polysackaridkapslar (3, 17).  
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Metodprincip för Manuell kontra Automatiserad 

 

Färgningsprocessen för Grocott med den automatiserade metoden utgår från samma steg som i 
processen för den manuella metoden, men tiderna kan skilja sig åt. För att åstadkomma visualisering 
måste först kolhydraterna oxideras, vilket görs med hjälp av kromsyran (Bie Bernsten, Herlev, 
Danmark). Oxidationen gör att aldehydgrupper bildas samt att en del av de nybildade aldehydgrupperna 
också oxideras av kromsyran. Det är endast de strukturer som innehåller stora mängder kolhydrater 
som behåller en del av sina aldehydgrupper och färgas därmed in. De kromsyramolekyler som ej 
förbrukas vid oxidationen, neutraliseras med natriumbisulfit (Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland) (18). 
 
Aldehydgrupperna som då finns kvar, reducerar silvernitratet (Merck KgaA, Darmstadt, Tyskland) till 
metallisksilver. För att främja reaktionen används metanamin (Merck KgaA, Darmstadt, Tyskland) som 
ger en alkalisk miljö för den att ske i, där bufferten i reaktionen heter Borax (Scharlau Cherrie SA, 
Barcelona, Spanien). För att silvermolekylerna ska fästa på vävnaden fixeras den med natriumtiosulfat 
(Merck, Darmstadt, Tyskland), som även tar bort de oreducerade silverjonerna. För att vidare få en 
stabilare färgning tillsätts guldklorid (Thermo Fisher, Karlsruhe, Tyskland) då den är stabilare i 
jämförelse med silver. Guldkloriden ersätter silvermolekylerna med metalliskguld och gör att snitten 
bevaras längre samt bleker vävnaden och gör att kontrasten i snittet blir bättre. För att öka kontrasten 
ytterligare, samt för att lättare kunna orientera sig i preparatet, färgas det in med light green (Merck 
KgaA, Darmstadt, Tyskland) som ger en bakgrundsinfärgning som skiljer sig från den svarta 
svampinfärgningen (1, 14). 
 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka om den automatiserade färgningsmetoden i Benchmark Special 
Stains för Grocott, ger likvärdiga resultat som vid den manuella färgningsmetoden. 
 



5 

 

Material och metod 

Urval 

Inklusionskriteriet i studien var att patientproverna var kliniskt bedömda som positiva för svamp. 
Patientfall i Jönköping från 1992 till 2004 med positivt diagnostiserade svampinfektioner undersöktes 
genom att granska befintliga preparat infärgade med Grocott. Elva patientpreparat med tillhörande 
kloss valdes ut. Samtliga patientpreparat betraktades som starkt positiva, med tydliga strukturer och 
bra kontrast.  Kvalitetskontrollen bestod av kontrollvävnad från tidigare patientpreparat med påvisad 
svampförekomst som granskades i mikroskop. Exklusionskriteriet för patientpreparaten i studien utgick 
från att svampstrukturer inte kunde identifieras. Bortfall ersätts med kontroller för att kunna erhålla tio 
representativa preparat.  

Snittning, Avparaffinering och Rehydrering 

Varje patientfall snittades i två snitt, 4  vardera och monterades på varsitt objektglas. Objektglasen 

sattes i värmeskåp, 60 C i 30 minuter för att säkerställa att vävnad satt fast på glasen. De 24 
objektglasen sänktes ner i Tissue-Clear (Sakura, USA) i 3x10 minuter och sedan i etanol med sjunkande 
koncentration, 99,5% etanol 2x5 minuter, 96 % etanol i 5 minuter, 70 % etanol i 5 minuter. Sist sänktes 
preparaten ner i avjoniserat vatten i ytterligare 5 minuter.  

Manuell Metod 

Lösningsberedning 
Light Green arbetslösning tillverkades genom att blanda 10 ml Light Green stamlösning (Merck KgaA, 
Darmstadt, Tyskland) med 50 ml avjoniserat vatten samt 0,1 ml koncentrerad ättiksyra.  
 
Metenamin-Silvernitrat tillverkades strax innan användning, där 2 ml 5 % silvernitrat blandades med 
40 ml 3 % metenamin för stamlösningen. Därefter blandades 40 ml av metenamin stamlösning till 4 ml 
5 % borax och 40 ml avjoniserat vatten för arbetslösningen.  
 
Färgning 
Ett av de två snitten för vardera preparat sänktes sedan ner i en kyvett med 5% kromsyra i 60 minuter 
och sköljdes sedan i rinnande vatten i 7 minuter. Enprocentig natriumbisulfit tillsattes och fick verka 
under 1 minut och sköljdes sedan ännu en gång i rinnande vatten i 7 minuter. Därefter sköljdes 
preparaten med avjoniserat vatten och tre byten utfördes innan preparaten stod i metenamin-

silvernitrat arbetslösning i 45 minuter i 60 C. Preparaten sköljdes ytterligare en gång i avjoniserat 
vatten med sex byten innan preparaten sänktes ned i 0,2 % guldklorid i 3,5 minuter. Därefter utfördes 
ytterligare en sköljning med avjoniserat vatten med fem byten innan preparaten sänktes ner i 2 % 
natriumtiosulfat i 3,5 minuter. Preparaten sköljdes därefter noga med rinnande vatten och sänktes ned 
i Light Green arbetslösning i 35 sekunder.  
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Dehydrering och montering 
Efter färgningsprocessen dehydrerades samt monterades preparaten för att kunna granskas i 
mikroskop. Dehydreringen utfördes genom att först sänka ned preparaten i etanol med stigande 
koncentration, 70%, 96% samt 99,5% etanol i 2 x 1 minut för vardera lösning. Därefter placerades ett 
täckglas med pertex (Histolab Products AB, Sverige) på snitten och eventuella luftbubblor avlägsnades 
genom att pressa täckglaset mot objektglaset. 

Automatiserad metod 

De optimala inställningarna för färgning med en automatiserad metod testas först på kontrollsnitt. 
 
Förbehandling 
De elva resterande snitten som inte färgats med manuell metod, färgades i det automatiserade 
instrumentet Benchmark Special Stains (Ventana Medical Systems; Tucson Arizona,USA). 
Färgningskitet GMS II Staining Kit (Ventana Medical Systems; Tucson Arizona, USA) placerades i 
reagenskarusellen. Glasen med preparaten placerades på bestämda positioner i instrumentet. 

 
Protokollinställningar 
De rekommenderade protokollinställningarna för färgning i Benchmark Special Stains instrumentet 
skiljer sig från protokollet för den manuella metoden. Inkuberingen som motsvarar värmeskåpet i den 

manuella metoden sker i 63 C i 28 min. Efter prövning av olika protokollinställningar valdes det mest 

optimala färgningen ut efter patologens rekommendationer.  Objektglasen värmdes upp till 58 C vid 
silverinkuberingen och av GMS II silver B i 16 min.  Sist färgades proverna med kontrastfärgen, dvs. 
bakgrundsfärgen i 4 min.  
 

Bedömning 

Bedömningen utfördes med hjälp av legitimerade biomedicinska analytiker och en patolog. 
 
Positivt resultat 
Silvernitrat gör att svamphyfer, jästsvampmembran, mikroorganismer med cystor samt tropozoiter 
färgas svarta. För att bedöma provet som positivt ska de inneliggande strukturerna kunna urskiljas. 
Bakgrunden ska förbli grön av light green och den svarta och gröna färgen bör ha ett väl avdelat 
kontrastspann som tydligt visualiserar skillnad mellan strukturerna och bakgrunden (3). 
 
Negativt resultat 

För att ett prov ska bedömas som negativt ska endast bakgrunden färgas in av light green, inga svarta 
utfällningar ska synas (3). 

Databearbetning 

Den visuella bedömningen av den automatiserade och den manuella metoden utvärderades 
semikvantitativt och eventuella likheter och olikheter i infärgning av svampstrukturer noterades för att 
jämföra de båda metoderna. I bearbetningen noterades även förekomst av ospecifik infärgning samt 
från vilket objektiv som svampstrukturer kunde identifieras. Inga statistiska beräkningar utfördes. 

Etiska överväganden 

 
Då patienterna vars preparat ingår i studien redan har gett sitt medgivande att prover sparas i biobank 
och får användas vid metodutvärdering på laboratoriet behövs inga vidare etiska övervägande. Samtliga 
patientpreparat avidentifierades för att skydda patienternas integritet.  
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Resultat 

Vid mikroskopering utfördes en semikvantitativ bedömning av samtliga preparat med en legitimerad 
biomedicinska analytiker och en patolog. Åtta av elva preparat bedömdes vara tydligare infärgade i den 
automatiska metoden i jämförelse med den manuella. Även kontrollen bedömdes vara tydligare infärgad 
i den automatiska metoden. Endast ett preparat betraktades vara bättre infärgad med den manuella 
metoden. De två resterande preparaten ansågs vara ej bedömbara (tabell I). 

Tabell I. Bedömning av samtliga patientpreparat (1-11) och kontroller för manuell och automatiserad färgning. 
Provlokal, svampstruktur, ospecifik infärgning (i båda metoderna) och optimalt objektiv för bedömning bedömdes. 
Manuell kontra automatiserad visar vilken av färgningsmetoderna som bäst färgade in svampsturkturerna.  
 

Preparat Provlokal Manuell kontra Automatiserad Svampstr
uktur 

Ospecifik 
infärgning 

Objektiv 

1 Tumnagel Automatiserad Hyfer Nej 10x 

2 Skivepitel 
kind 

Automatiserad Hyfer Ja 40x 

3 Näspolyp Automatiserad Hyfer Ja 40x 

4 Skivepitel Automatiserad Coccoid/H
yfer 

Ja 10x 

5 Käkhåla Automatiserad Hyfer Ja 10x 

6 Käkhåla Manuell Hyfer Nej 10x 

7 Lymfkörtel - - - - 

8 Hud – 
Tinning 

- - - - 

9 Lunga Automatiserad Coccoid Ja 10x 

10 Käkhåla Automatiserad Hyfer Ja 10x 

11 Skivepitel 
tunga 

Automatiserad Hyfer Ja 4x 

Kontroll Lunga Automatiserad Hyfer Ja 10x 

 
 
Preparat sju och åtta ansågs ej vara bedömbara i båda färgningsmetoderna då svampstrukturer ej kunde 
identifieras (figur 3). Den bruna infärgningen i figuren till höger visar på överfärgning alternativt 
ospecifik infärgning.   
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Figur 3. Preparat åtta färgat med den automatiserade metoden (till vänster) och den manuella metoden (till höger) 
visad i 10x objektivet. Inga svampstrukturer kunde identifieras i något av preparaten. Preparaten består av hud från 
tinning.  
 

Svampstrukturerna i åtta av elva preparat och kontrollen, bedömdes vara starkare och tydligare 
infärgade med den automatiska färgningsmetoden jämfört med den manuella (figur 4). I sex av elva 
preparat samt kontroll, kunde svampstrukturer identifieras i 10x objektivet, samtidigt som två av elva 
preparat kunde uppvisa svampstrukturer först vid 40x objektivet.  I det resterande preparatet kunde 
svampstrukturer identifieras redan i 4x objektivet. Det tionde bedömningsbara preparatet (preparat 6) 
var bättre infärgat med den manuella metoden i jämförelse med den automatiska. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Figur 4. Preparat två färgad med den automatiska metoden (till vänster) och den manuella metoden (till höger) 
visad i 40x objektivet. Inringat i bilderna kan svamp ses som svarta cylinderformade strukturer (hyfer).  Ulceration 
ses i nedre delen av bilderna som svarta beläggningar i den gröna bakgrunden.  

 

Sju av elva preparat samt kontroll, innehöll endast svamphyfer, samtidigt som ett preparat endast 
innehöll coccoida svampsturkturer. Det resterande preparatet innehöll både hyfer och coccoida 
strukturer. Bakgrundsinfärgningen var starkare i samtliga preparat färgade med den automatiska 
metoden i förhållande till den manuella. I sju preparat samt kontroll förekom dessutom ospecifik 
infärgning (tabell I).  
 

Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka om den automatiserade färgningsmetoden för Grocott ger 
likvärdiga resultat som vid den manuella färgningsmetoden. Åtta av elva preparat samt kontroll, ansågs 
vara bättre infärgade med den automatiserade färgningsmetoden i jämförelse med den manuella. Ett av 
preparaten resulterade i en bättre infärgning med den manuella metoden i jämförelse med den 
automatiska. En del av preparaten var svårtolkade, vilket medförde att två av elva preparat ansågs vara 
ej bedömbara.   

Resultatdiskussion 

Sex preparat samt kontroll, visade svampstrukturer vid 10x objektivet, ett preparat visade 
svampstrukturer redan vid 4x objektivet. En tydlig helhet över hela preparatet är en fördel i alla 
sammanhang då alla delar av vävnaden lätt visualiseras, därav föredras den lägsta förstoringen. En 
större förstoring leder lätt till att orientering i preparatet försvåras. Två av preparaten visade 
inneliggande strukturer först vid 40x objektivet, i jämförelse med övriga preparat (tabell I). Skillnaden 
i objektiv kan bero på att svamparterna skiljer sig åt mellan preparaten, och att arten i preparat två och 
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tre har naturligt mindre hyfstrukturer. Inneliggande strukturer kräver således högre förstoring för att 
kunna identifieras. 
 
Ospecifik infärgning förekom i åtta av preparaten där alla hade färgats med den automatiserade 
färgningsmetoden. Orsaken kan vara att den automatiserade färgningsmetoden utförs av ett instrument 
där lösningarna kommer i färdiga kit och gör att lösningarna kan vara starkare än manuellt beredda 
lösningar. Metenamin silvernitrat lösningen är den lösning som har mest betydelse i sammanhanget då 
det är den enda som behöver tillredas inför varje färgning i den manuella färgningsmetoden. I preparat 
två förekom betydligt mer ospecifik infärgning i båda metoderna i jämförelse med övriga preparat. 
Anledningen kan vara att vävnaden i preparat två innehöll ulceration (figur 2).  Ulceration tyder på 
sårbildning i vävnadsstruktur som påverkar bedömning av preparat då det kan misstas för 
svampstrukturer (personlig kommunikation).  Samtliga preparat som innehöll ospecifik infärgning 
betraktades som godkända då det inte störde bedömningen av preparaten. Preparat sju och åtta var de 
bortfall som uppstod vid bedömningen, då inga tydliga svampstrukturer identifierades på grund av den 
stora mängden ospecifika bindningar i till exempel bindväv och körtlar (figur 1). En ytterligare anledning 
till det svårtolkade resultatet kan bero på att vävnaden i proverna har skadats på något sätt under den 
histologiska processen till exempel vid snittning. Ett av proverna är även från en obduktion vilket kan 
medföra förekomst av en viss grad av förruttnelse, som i sin tur kan försvåra optimal inbindning av 
silvernitrat.  

 
Bakgrunden i samtliga preparat färgade med den automatiserade metoden bedömdes som något stark i 
förhållande till svampinfärgningen. Inställningen för bakgrundsinfärgning var något som inte kunde 
ändras, då protokollinställningen för kontrastfärgningen redan var inställd på den kortaste tiden. Då 
det inte ansågs störa utvärderingen av svampinfärgningen, bedömdes preparat med tydlig infärgning av 
svampstrukturer som optimala, trots stark bakgrundsfärg. Bakgrundsinfärgningen i preparat sju och 
åtta saknades och var ytterligare en anledning till bortfallet. 

Metoddiskussion 

Grocottmetoden är väldigt tidskrävande samt hälsofarlig och därav gynnar studien inte i första hand 
patienten utan fokuserar mer på arbetsmiljön. Studien omfattade elva patientpreparat och en kontroll 
från länssjukhuset Ryhov, alla med bekräftad svampinfektion. Metodutvärderingar innehåller vanligtvis 
en liknande provmängd på patologilaboratoriet, då det anses vara tillräckligt. Eftersom frågeställningar 
med svampinfektion sällan förekommer, fanns det därav inte heller fler preparat att tillgå. Preparaten 
som erhölls var över 12 år gamla. Det leder till att det inte går att säkerställa hur pass mycket av den 
infekterade vävnaden som fortfarande uppvisade svampstrukturer på grund av eventuell bortsnittning. 
Då antalet preparat var begränsade var det nödvändigt att använda allt material som hittades. Ett annat 
problem som uppstod var i samband med snittning, då många av preparaten innehöll svårsnittat 
material och/eller för lite material.  
 
Preparaten i studien var formaldehydfixerade samt paraffininbäddade och är därav hållbara för alltid. 
Färgen som binder till materialet är inte alltid lika stabil och kan därför blekna eller förstärkas med åren, 
vilket gör det svårt att jämföra äldre infärgade preparat med nya. Ett annat problem med äldre preparat 
är att dehydreringsrutinerna kan vara annorlunda nu än vad de var tidigare och kan därför betraktas 
som mindre optimala. Dock är fördelen med paraffininbäddat material att det alltid går att bädda om 
vid behov, vilket kan göra det enklare att snitta.  
 
I dagsläget färgas Grocott manuellt på patologilaboratoriet på Ryhov och som vid alla manuella 
färgningar spelar den mänskliga faktorn en roll. Det är inte bara färgningsprocessen som kan variera 
utan dessutom beredning av diverse ingående lösningar, som gör att färgningen kan få olika resultat 
beroende på vem som utför den. Mänskliga faktorn spelar även roll vid bedömning av preparaten då 
bedömningen är subjektiv.  Det finns kriterier som bedömningen utgår ifrån men den subjektiva 
bedömningen om optimal färgning kan variera mellan patologerna.  
 
Fördelen med den automatiserade färgningsmetoden är att alla ingående lösningar finns i ett färdigt kit 
och variationen i lösningsberedning samt färgningsprocessen försvinner. I metoden färgas alla preparat 
på samma sätt gällande tider och temperatur och problemet här kan då ligga i felaktiga 
protokollinställningar. Subjektiviteten vid bedömning av patologen kan dock fortfarande inte undvikas. 
Dessutom elimineras handhavandet av den cancerogena kromsyran med den automatiserade metoden 
vilket är en stor fördel. I en studie från Japan utfördes ett försök att åstadkomma en ekologisk Grocott 
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färgning genom att ersätta kromsyran med 1 % perjodsyra samt att späda ut kromsyran till 1 % istället 
för 5 % (1). Resultaten i studien från Japan tyder på att perjodsyra inte är ett optimalt oxidationsmedel. 
Eftersom perjodsyra är ett svagare oxidationsmedel i jämförelse med kromsyra förlängdes 
inkubationstiden till sex timmar, jämfört med den klassiska metoden där inkubationstiden är en timma. 
Det medförde dock att ospecifik infärgning av bindväv och körtlar ökade. Perjodsyra är heller inte lika 
känslig som kromsyran och färgar därav inte in vävnad med svag svampinfektion och kan därmed visa 
falskt negativa resultat (1, 3). 
 
Ytterligare en studie, jämförde den klassiska Grocott-färgningsmetoden mot en kombinerad 
Hematoxylin-eosin och Grocott-färgning (19). Studien som utfördes i USA ville undersöka om en 
modifierad metod kunde ge tydligare visualisering av svamporganismer samt att öka kontrasten, medan 
dessutom minska ospecifik infärgning av omkringliggande vävnad. Den modifierade färgningen gav 
likvärdiga resultat av svampinfärgningen, där båda metoderna tydligt visualiserade många olika typer 
av svamp. Dessutom gav den modifierade färgningen ett bättre resultat vad gäller bakgrundinfärgning 
och kontrasten i förhållande till svampen.  Problemet med metoden är dock att handhavandet av 
kromsyran inte fasas ut (19). 
 
En annan studie jämför Grocott med en immunofärgning för en specifik gen. Resultaten för studien 
visade att immunofärgningen var mer känslig i jämförelse med Grocott, dock endast för tre olika 
svamparter (20). Immunofärgning skulle kunna vara ett bra substitut för Grocott om specifika gener 
kunde identifieras, som alla svamparter har gemensamt.  

Slutsats 

 
Resultaten för studien tyder på att den automatiska färgningsmetoden för Grocott ger likvärdiga, 
alternativt bättre resultat, än den manuella färgningsmetoden. Metoden bör användas i 
rutinverksamheten på patologilaboratoriet på länssjukhuset Ryhov, Jönköping då den eliminerar 
handhavandet av kromsyra och bidrar därmed till en bättre arbetsmiljö.  Vidare forskning bör ta hänsyn 
till problemet med ospecifik infärgning för att optimera den automatiserade metoden.  
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