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Sammanfattning 

 

Detektionen av kollagen görs bland annat med färgningsmetoderna van Gieson och Trichrome 

Blue. Van Gieson utförs i dagsläget manuellt vid Patologilaboratoriet, Laboratoriemedicin, 

Region Jönköpings län. Syftet med studien var att jämföra manuell van Gieson med 

automatiserad Trichrome Blue i färgningsinstrumentet Benchmark Special Stains för att i 

framtiden eventuellt gå över till att färga med Trichrome Blue.  För att få en bild av vilken av 

färgningsmetoderna som ger den optimala kontrastskillnaden användes vävnaderna lever, 

appendix, kolon, hud och njure. Metoderna jämfördes med varandra utefter 

bedömningskriterierna; infärgning av muskler, infärgning av bindväv, kontrast mellan 

muskler och bindväv samt bedömning av cell- och nukleoldetaljer. Bedömningen gjordes av 

legitimerade biomedicinska analytiker och medicinsk chef. Resultatet var att Trichrome Blue 

var den mest optimala färgningsmetoden utifrån de kriterier som följdes. Infärgningen visade 

tydligare kontraster mellan vävnadstyperna och celldetaljer kunde tydligare urskiljas med 

Trichrome Blue. Slutsatsen med studien var att automatiserad Trichrome Blue färgning kan 

ersätta manuell van Gieson färgning vid Patologilaboratoriet, Laboratoriemedicin, Region 

Jönköpings län.  

 

Nyckelord: Kollagen, Benchmark Special Stains, Histologi, Specialfärgning 

 



   
 

 
 
 

Summary 

 

Comparison of manual van Gieson and automated Trichrome Blue 

staining methods 

 

Detection of collagen can be performed with the staining methods van Gieson and Trichrome 

Blue. Van Gieson is at the moment performed manually at the Pathology Laboratory, 

Department of Laboratory Medicine, Region Jönköping Sweden. The purpose of the study 

was to compare the manual van Gieson with automated Trichrome Blue in Benchmark 

Special Stains to potentially replace van Gieson with Trichrome Blue. In order to get an 

overview of which of the staining methods that could provide the optimal contrast difference, 

the tissue samples chosen for the study were liver, appendix, kolon, skin and kidney. The two 

methods were compared according to the criteria; staining of muscles, staining of connective 

tissue, contrast between muscles and connective tissue as well as cell and nuclear details.  The 

assessment were made by biomedical scientists and medical director. The result was that 

Trichrome Blue was the most optimal staining method based on the criteria.  The staining 

showed clear contrasts between the tissue types and cellular details which were clearly 

distinguished with Trichrome Blue. The conclusion of the study was that automated 

Trichrome Blue stain method can replace manual van Gieson staining method at the 

Pathology Laboratory, Department of Laboratory Medicine, Region Jönköping Sweden. 

 

Keywords: Collagen, Benchmark Special Stains, Histology, Special stain 
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Bakgrund 

Studerandet av sårläkning involverar en komplex interaktion av många olika celltyper som 

t.ex. matrixproteiner, tillväxtfaktorer och cytokiner som reglerar och modulerar 

reparationsprocessen. En lyckad läkning upprätthåller vävnadsfunktion, förhindrar blödningar 

och infektioner. Reparation utförs optimalt genom regenerering och återställande av 

ursprunglig vävnadsmatrix. Oftast fortsätter läkningen genom kollagen- och ärrbildning, så 

kallad fibros (1). 

 

Detektion av kollagen i histologiska vävnadsprover är viktigt för att uppskatta 

vävnadslokalisering och kunna kvantifiera uttrycket av bindväv. Att påvisa närvaro av 

kollagen och bindväv är relevant vid patologiska tillstånd så som fibros vilket i allmänhet 

beror på kroniska inflammatoriska processer. Framför allt fungerar kvantifieringen av 

vävnadskollagenet som ett viktigt redskap i klinisk diagnos av fibros samt för att ställa 

prognos och bestämma behandling (2,3).  

 

För att få en ökad förståelse av vävnadspatologin görs anatomiska undersökningar. 

Framförallt görs en mikroskopisk bedömning av histologin.  Den histotekniska processen 

innefattar fixering, utskärning, dehydrering, inbäddning, snittning, färgning och montering. 

Målet med den histotekniska processen är att få fram ett objektglas med ett preparat som vid 

ljusmikroskopi representerar hur vävnaden såg ut i kroppen (4).  

 

I fixeringssteget är målet att vävnadscellerna ska ha samma morfologi som i kroppen. Därför 

är det viktigt att fixera vävnaden så snabbt som möjligt efter avlägsning från kroppen. Det 

färska vävnadsprovet läggs i en behållare med fixeringsmedel som har för uppgift att 

stabilisera vävnaden genom att korsbinda vävnadsprotein och bilda metylenbryggor. Det 

fixeringsmedel som oftast används är 4 % fosfatbuffrad formaldehyd. Formaldehyd förhindrar 

bakteriell påverkan och autolys då kroppsegna enzym bryts ned. För att hela provmaterialet 

ska bli fixerat behöver vävnadsproverna ligga minst 24 timmar i 4 % formaldehyd med ett 

pH-värde mellan 6–8 (4). 

 

För att vävnaden ska vara lätt att hantera och inte skadas vid snittning behöver vävnaden vara 

hård. Därför dehydreras och impregneras vävnadsproverna vilket innebär att det bundna 

vattnet i vävnaden avlägsnas och ersätts med paraffin. Paraffin kan inte lösas i vatten och 
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därför måste vattnet dräneras genom att använda stegrande koncentrationer av alkohol, 

vanligtvis etanol. Alkoholen används i stegrande koncentrationer för att inte chocka och skada 

vävnaden. Vävnaden behöver därefter behandlas med ett intermedium innan paraffinet kan 

penetrera vävnaden och det görs med Tissue Clear som är blandbart med både alkohol och 

paraffin (4). 

 

Vävnaden färgas för att kunna granska vävnadssnitten, urskilja celltyper och studera cellernas 

och vävnadens morfologi. De flesta färgmetoderna är vattenbaserade och därför behöver 

vävnaden avparaffineras och rehydreras för att färgen ska kunna tränga in i vävnaden. 

Rehydrering liknar dehydrering men lösningarna kommer i omvänd ordning där glasen först 

behandlas i Tissue Clear, sedan etanol med sjunkande koncentration och till sist avjoniserat 

vatten (4). 

 

Weigerts hematoxylin som används i van Gieson och Trichrome Blue färgningsmetoderna är 

ett basiskt färgämne som färgar nukleoler. Hematoxylin är oladdat och ofärgat. För att 

hematoxylinet ska vara användbart måste ämnet först oxideras till hematein som är negativt 

laddat. Detta kan ske genom naturlig mognad eller genom tillsats av ett oxideringsmedel. För 

att få en komplex förening med Hemateinet med affinitet för nukleinsyrans fosfogrupper i 

kromatinet måste det blandas med ett betmedel. Järnsalt används som betmedel i Weigerts 

hematoxylin och gör att cellkärnorna får en brun-svart färg (4–6). Valet av att använda 

järnsalt som betmedel istället för aluminiumsalt till hematoxylinet bygger på att järnet är mer 

resistent mot avfärgning i den efterföljande använda sura färglösningen (6). 

 

Manuell van Gieson 

Färgningsmetoden van Gieson används i syfte att färga formaldehydfixerad paraffininbäddad 

vävnad för detektion och kvantifiering av vävnadskollagen vid ljusmikroskopi (2). 

Färgningsmetoden bygger på att sura färgämnen i sur lösning färgar kollagen selektivt. 

Färglösningen innehåller syrefuksin och pikrinsyra. Både syrefuksin och pikrinsyra färgar 

cytoplasma och bindväv om de används separat. Kombineras dessa i en lösning kan 

vävnadernas egenskaper utnyttjas för att få en färgskillnad. Pikrinmolekylerna i pikrinsyran 

som färgar vävnad gul är mindre och tränger snabbt in i muskler, erytocyter och bindväv. De 

större fuksinmolekylerna i syrefuksin tränger in i bindväven och färgar denna röd men 
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kommer inte tränga in i erytrocyter och muskulatur som förblir gul (4,7), exemplifierad i figur 

1. 

 

 

Figur 1. Ventrikel infärgad med van Gieson (8). 

 

I dagsläget används van Gieson som specialfärgning för att kunna urskilja muskler och 

bindväv på Patologilaboratoriet, Laboratoriemedicin, Region Jönköpings län samt vid 

leverdiagnostik och eventuella efterbeställningar. Patologer och personal på laboratoriet har 

märkt att pikrinsyran (Histolab Products AB) som köps in inte ger samma gula färg på 

muskulaturen och erytrocyterna som den tidigare har gjort. Därför har laboratoriet valt att 

försöka hitta ett bättre alternativ till specialfärgning för detektion av kollagen (muntlig 

kommunikation, Thorun Frennvall, 2018-04-04). 

 

Automatiserad Trichrome Blue 

De kvalitativa histologiska trikromfärgningarna används för ljusmikroskopisk undersökning 

av bindvävs-, muskel- och kollagenfibrer i formaldehydfixerad, paraffininbäddad vävnad (5). 

Användningen av trikromatiska färger är för att särskilja kollagen från glatt muskelvävnad i 

tumörer samt för att identifiera eventuell ökning av kollagen i vävnaden vid sjukdom som 

t.ex. levercirros (3,6). 

 

Formaldehydfixering är inte optimalt för färgning med trikromatiska färger och därför 

används ofta Bouin´s lösning som extra fixering efter avparaffinering och rehydrering innan 

färgning med trikromfärg (3). 
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Precis som för van Gieson gäller teorin om att färgmolekyler kommer penetrera och färga in 

vävnaden, men ersätts när större färgmolekyler kan penetrera samma vävnad (5). Nukleära 

och cytoplasmatiska färger följs vanligen av ett betmedel, oftast fosfowolframsyra och 

fosfomolybdensyra följt av en kollagen fiberfärg (9). Behandling med betmedel syftar till att 

vävnaden ska kunna färgas med önskade färglösningar (5). 

 

Trichrome Staining Kit (Ventana Medical Systems, Inc., Tucson, Arizona, USA) som 

används i denna studie är en modifiering av Masson’s Trichrome Stain. Kitet är optimerat för 

specialfärgning på VENTANA BenchMark Special Stains (Ventana Medical System, Inc.) 

automatiserade färgningsinstrument.I Trichrome Staining Kitet (Ventana Medical System, 

Inc.) används Trichrome Bouin’s lösning som efterfixering. Processprincipen för färgningen 

av vävnad är att cellkärnorna färgas svart med Trichrome Hematoxylin A och B som 

tillsammans bildar ett komplex av järnhematoxylin. Cytoplasma och muskelfibrer färgas av 

Trichrome Red som innehåller surt fuksin och Biebrich Scarlet. För att avlägsna överskottet 

av Trichrime Red som har bundit in till kollagenet används reagenset Trichrome Mordant. 

Efter att kollagenet avfärgats används lösningen Trichrome Blue som färgar kollagenet med 

anilinblått. Trichrome Clarifier är det sista reagenset som används vid Trichrome Blue 

infärgning. Lösningen innehåller ättiksyra och används för att avlägsna överskottet av 

anilinblått från preparatet (5). En exempelbild på infärgning med Trichrome Blue ses i figur 2 

där bindväven färgats blå och muskler samt resterande vävnad röd. 

 

 

Figur 2. Njure infärgad med Trichrome Blue (10). 
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Automatiserad metod för van Gieson går inte att utföra då kit för den färgningen inte finns att 

tillgå. För att kunna höja kvalitén samt kunna använda en automatiserad metod har detta 

arbete gjorts. När van Gieson i dagsläget inte längre håller kraven som patologerna ställer är 

det därför intressant att eventuellt använda trikromfärgning som istället är automatiserad 

(personlig kommunikation, Jeanette Karlsmo, 2018-04-09). I tidigare studier har van Gieson 

jämförts med andra färgningsmetoder vilket har visat att det finns bättre alternativ för 

urskiljande av muskelvävnad och bindväv (2,11). 
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Syfte 

Syftet med studien var att undersöka om manuell van Gieson färgning kan ersättas av 

automatiserad Trichrome Blue färgning vid Patologilaboratoriet, Laboratoriemedicin, Region 

Jönköpings län.  
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Material och metod 

Urval av vävnad  

Vävnad togs från tio patientfall på Patologilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov Region 

Jönköpings län. Åtta fall togs från formaldehydfixerad vävnad som blivit över vid utskärning 

och skulle gått till destruktion.  Dessa fall utgjordes av en lever, två appendix, två njurar, en 

kolon och två hudar där en bit togs från varje fall. Utöver de åtta valda vävnaderna valdes två 

diagnosticerade patientprover bestående av formaldehydfixerade paraffininbäddade vävnader 

ut, ett fall leverbiopsi med diagnostiserad levercirros och ett kolonfall med diagnosticerad 

adenocarcinom. Samtliga fall användes för jämförelse mellan manuell van Gieson och 

automatiserad Trichrome Blue. 

 

Dehydrering, klarning, paraffininbäddning och snittning  

Dehydrering och klarning av vävnaderna utfördes i Tissue-Tek® V.I.P.™ Vakuum 

Infiltration Processor VIP E150/E300 (Sakura Finetek Europé B.V., AJ Alpen aan den Rijn, 

Nederländerna) innan de paraffininbäddades manuellt. Två 4 µm tjocka snitt togs från 

respektive kloss med paraffininbäddat material och placeras på var sitt objektglas.  

 

Manuell van Gieson färgning 

Lösningsberedning 

Weigerts hematoxylin tillverkades genom att blanda 25 ml 99,5 % etanol med 48 ml Weigert 

B-lösning (Histolab Products AB, Askim, Sverige) och 1 g Hematoxylin (Merck KGaA, 

Darmstadt, Germany). 

 

Van Gieson tillverkades strax innan användning genom att blanda 57 ml pikrinsyra (Histolab 

Products AB) med 2 % mättnad och 3 ml 1 % syrefuksin (Merck KGaA).  

Avparaffinering och rehydrering 

Objektglasen med vävnadssnitten för färgning med van Gieson ställdes in i värmeskåp i 60 °C 

i 30 minuter för att snitten skulle fästa på objektglasen. Vävnadssnitten avparaffinerades 

sedan med Tissue-Clear (Sakura Finetek Europé B.V.) i 3 x 10 minuter. Rehydrering av 

vävnadsnitten utfördes genom att de sänktes ner i sjunkande etanolkoncentrationer; först i 

99,5 % etanol 2 x 5 minuter, sedan 3 minuter i 95 % etanol och därefter 2 minuter i 95 % 

etanol. 
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Färgning, dehydrering och montering 

En uppsättning glas med vävnadssnitt från varje patientfall användes. Glasen sänktes ner i 

Weigerts hematoxylin i 8 minuter för att sedan sköljas i rinnande kranvatten 10 minuter. 

Färgning med van Gieson gjordes genom att glasen placerades i en kyvett med van Gieson 

lösning i 5 minuter. Därefter dehydrerades vävnaderna genom att glasen doppades 3 gånger i 

95 % etanol och därefter 3 gånger i 99,5 % etanol. Glasen med färgad vävnad monterades 

sedan med Pertex (Histolab Products AB) och täckglas (Histolab Products AB). 

 

Automatiserad Trichrome Blue färgning  

Trichrome Blue färgningen utfördes i färgningsinstrumentet Benchmark Special Stains 

(Ventana Medical Systems Inc.) med användning av färgningskitet Trichrome Staining Kit 

(Ventana Medical Systems, Inc.). Värmebehandling, avparaffinering och rehydrering ligger 

inlagt i färgprotokollet i Benchmark Special Stains (Ventana Medical Systems Inc.) och 

utfördes av instrumentet innan färgning. Dehydrering och montering av glasen utfördes i 

VENTANA HE 600 System (Ventana Medical Systems Inc.). 

 

För att hitta ett optimalt protokoll för Trichrome Blue på specialfärgningsinstrumentet 

prövades sammantaget fyra olika protokollsinställningar (Tabell 4, Bilaga 1). Efter varje 

utprovning gjordes mikroskopisk utvärdering av infärgningen på kollagen, muskelvävnad, 

celldetaljer och kontraster. Utvärderingen gjordes av två biomedicinsk analytiker tillsammans 

med medicinsk chef vid Patologilaboratoriet. När optimalt protokoll hittats färgades en 

uppsättning glas med vävnadssnitt från varje patientfall. De kontrollglas som användes för 

prövning av olika protokoll bestod av vävnadssnitt från lever, appendix och tonsill.  

 

Bedömning 

Bedömningen av de färgade och monterade glasen med vävnadssnitt samt kontrollglasen 

färgade med de olika protokollinställningarna gjordes av två legitimerade biomedicinska 

analytiker och medicinsk chef vid Patologilaboratoriet, Laboratoriemedicin, Region 

Jönköpings län. De olika färgningarna utvärderades kvalitativt utifrån infärgning av muskler, 

bindväv samt kontraster mellan muskler och bindväv. De olika kategorierna bedömdes med 

en skala från 0 till 2 där 0 står för ej bedömbar, 1 för suboptimal och 2 för optimal infärgning. 

Kriterierna som användes för att bedöma infärgningarna är de samma som Equalis 

expertgrupp för Histopatologiska tekniker använder. Equalis är ett externt 
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kvalitetssäkringsprogram som Patologilaboratoriet Region Jönköpings län är med i för att 

upprätthålla hög kvalité på färgningar, enligt biomedicinska analytikern Jeanette Karlsmo 

(personlig kommunikation, 2018-05-21). En jämförelse mellan infärgningarna van Gieson 

med manuell metod och automatiserad Trichrome Blue gjordes för patientproverna och det 

bästa alternativet för varje preparat valdes ut. 

 

Etiska överväganden 

Biobankslagen omfattar prov som tagits inom hälso- och sjukvården och som kan härledas till 

en individ. Enligt biobankslagen ska provgivare lämna sitt samtycke till att prov sparas i 

biobank. Samtycket dokumenteras för varje prov och sparas i laboratoriets labdatasystem.  

När patienten vill spara sitt prov innebär det att spara för vård och behandling och därmed 

förenlig verksamhet vilket även omfattar detta arbete inom metodutveckling (12). 

Patientproverna bestående av en leverbiopsi med känd levercirros och en kolon med 

adenocarcinom som använts i arbetet tillhör patienter som tidigare har gett sitt medgivande till 

att spara sina prover. Dessa prover finns i Laboratoriets kombinationsbank med 

registreringsnummer 868, Region Jönköpings län (personlig kommunikation, Jeanette 

Karlsmo, 2018-04-05). De övriga åtta proverna som användes i arbetet kommer från 

vävnadsmaterial som skulle kasserats. Dessa prover var även avidentifierade innan 

användning och omfattas inte av biobankslagen. Rutinprov avser prov som inte sparas mer än 

två månader efter analys och innefattas inte av lagen (12). 
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Resultat 

Det protokoll för Trichrome Blue på Benchmark Special Stains (Ventana Medical Systems 

Inc.) som hade det mest optimala färgningsresultatet och som användes vid jämförandet 

mellan Trichrome Blue och van Gieson var protokoll 1 (Tabell 4, Bilaga 1). 

 

För samtliga preparaten infärgade med van Gieson blev bindväven infärgad rött och muskler 

samt resterande vävnad gul. Ett exempel på infärgningen ses i figur 3. 

 

Figur 3. Preparat 2 med förstoring 10x40. Fibrotiserad lever infärgad med van Gieson. Bindväven i 

preparatet har fått en röd färg och resterande en gulbrun färg. Cellkärnorna har en brun färg. 
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För preparaten infärgade med Trichrome Blue blev bindväven infärgat blått och muskler samt 

resterande vävnad rött. Ett exempel på infärgningen ses i figur  4. 

 

Figur 4. Preparat 2 med förstoring 10x40. Fibrotiserad lever infärgad med Trichrome Blue. Bindväv 

har färgats blått och resterande vävnad färgats rött. Cellkärnorna har färgats brunlila. 

 

Resultaten från bedömningen redovisas i tabellerna 1–3. I tabell 1 redovisas resultatet för den 

manuella färgningen med van Gieson. Resultatet för manuell van Gieson-färgningen var 

blandat optimalt och suboptimalt. Inga vävnadssnitt bedömdes som ”ej bedömbar” (Tabell 1). 

Vid jämförelse av van Gieson och Trichrome Blue utifrån bedömningskriterierna var det 

preparaten 1, 7, 8 och 10 som inte skilde sig åt. Dessa var från kolon, hud och lever. De 

resterande preparaten skilde sig i bedömningarna vid jämförelse mellan metoderna (Tabell 1, 

Tabell 2). Infärgning av bindväv samt kontrasten mellan muskler och bindväv bedömdes som 

suboptimalt med både van Gieson och Trichrome Blue för preparat 5. Dock bedömdes 

celldetaljerna vara optimala med Trichrome Blue och suboptimala med van Gieson (Tabell 1, 

Tabell 2). 

 

Infärgningen med van Gieson bedömdes som suboptimalt för infärgningen av bindväv och 

kontrasten mellan muskler och bindväv för det kända levercirrosfallet. Resterande kriterier 

bedömdes vara optimala även med van Gieson. (Tabell 1). 
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Tabell 1. Bedömning av preparat infärgade med van Gieson. 

  

 

Van Gieson 
 

Preparat 

 

Provtyp 

 

Infärgning 

muskler 

*** 

Infärgning bindväv 

*** 

Kontrast 

muskler/bindväv 

*** 

Celldetaljer/nukleoler 

*** 

1 Kolon* 2 2 2 2 

2 Lever** 2 1 1 2 

3 Appendix 1 2 2 2 

4 Appendix 2 2 1 1 

5 Njure 2 1 1 1 

6 Njure 2 1 2 1 

7 Hud 2 2 2 1 

8 Hud 2 2 2 2 

9 Kolon 1 2 2 2 

10 Lever 2 2 2 2 

* Kolon med diagnostiserad adenocarcinom 

** Lever med diagnostiserad levercirros 

*** Skala 0–2. Där 0 är står för ej bedömbar, 1 för suboptimal och 2 för optimal infärgning 
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För Trichrome Blue hade samtliga preparat utom preparat 5, njure, bedömts som optimalt 

infärgade för alla kriterier. Inte heller för Trichrome Blue bedömdes något vävnadssnitt som 

”ej bedömbar” (Tabell 2). Det enda preparat som var suboptimalt med Trichrome Blue var 

preparat 5 (Tabell 2). Det kända levercirrosfallet, preparat 2, bedömdes som optimalt för 

samtliga kriterier med Trichrome Blue (Tabell 2). 

 

Tabell 2. Bedömning av preparat infärgade med Trichrome Blue. 

  

 

Trichrome Blue 

 

Preparat 

 

Provtyp 

 

Infärgning 

muskler 

*** 

Infärgning bindväv 

*** 

Kontrast 

muskler/bindväv 

*** 

Celldetaljer/nukleoler 

*** 

1 Kolon* 2 2 2 2 

2 Lever** 2 2 2 2 

3 Appendix 2 2 2 2 

4 Appendix 2 2 2 2 

5 Njure 2 1 1 2 

6 Njure 2 2 2 2 

7 Hud 2 2 2 2 

8 Hud 2 2 2 2 

9 Kolon 2 2 2 2 

10 Lever 2 2 2 2 

* Kolon med diagnostiserad adenocarcinom 

** Lever med diagnostiserad levercirros 

*** Skala 0–2. Där 0 är står för ej bedömbar, 1 för suboptimal och 2 för optimal infärgning. 
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Jämförelse mellan de två färgningarna ses i tabell 3. För preparat 1, kolon, kunde 

genomväxten av adenocarcinom ses med båda färgningsmetoderna men kontrasten mellan 

muskelvävnad och bindväv var tydligare med Trichrome Blue (Tabell 3).   

 

Tabell 3.  Jämförelse mellan van Gieson och Trichrome Blue.  

 

 

 

Preparat 

 

 

 

Provtyp 

 

Jämförelse mellan van Gieson ochTrichrome Blue 

 

Bästa alternativet 

 

 

1 

 

Kolon* Bättre kontrast med Trichrome Blue Trichrome Blue 

 

2 

 

Lever** 

Cytoplasma och cellväggar är tydligare med Trichrome 

Blue Trichrome Blue 

 

3 

 

Appendix Mindre tydlig cytoplasma med van Gieson Trichrome Blue 

 

4 

 

Appendix Mindre tydlig cytoplasma med van Gieson Trichrome Blue 

 

5 

 

Njure Bättre morfologi med Trichrome Blue Trichrome Blue 

 

6 

 

Njure Bättre kontrast med Trichrome Blue Trichrome Blue 

 

7 

 

Hud Nukleoler ses tydligare med Trichrome Blue Trichrome Blue 

 

8 

 

Hud 

Bättre morfologi med Trichrome Blue. Desmosomer kan 

ses med båda färgningarna Trichrome Blue 

 

9 

 

Kolon Mastceller kan ses med Trichrome Blue Trichrome Blue 

 

10 

 

Lever Bättre morfologi och kontrast med Trichrome Blue   Trichrome Blue 

* Kolon med diagnostiserad adenocarcinom 

** Lever med diagnostiserad levercirros 

 

Figur 6 visar en inflammerad appendix med något mindre tydliga celldetaljer jämfört med 

figur 7 som visar en frisk appendix (Bilaga 3). I preparat 8 bestående av hud kunde 

desmosomer ses. (Figur 8 och 9, Bilaga 4). Figur 5 (Bilaga 2) visar preparat 4, appendix, med 

snittningsartefakter. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Van Gieson metoden som används vid Patologilaboratoriet, Laboratoriemedicin, Region 

Jönköpings län, utförs manuellt vilket är tidskrävande. Lösningsberedning, färgning och 

montering styrs av den mänskliga faktorn och har stor påverkan på vävnaders 

färgningsresultat. Fel volym av reagenser och för korta eller långa färgningstider påverkar 

färgningsresultatet negativt. Trots att paraffininbäddad vävnad som används har en lång 

hållbarhet innebär det inte att färgade glas med van Gieson håller lika länge. Färgen försvagas 

med tiden vilket är en viktig nackdel med metoden om det blir aktuellt att gå tillbaka och titta 

på arkiverade glas (13). En ytterligare nackdel med van Gieson är att kontrasten för de gula 

muskelfibrerna och den röda bindväven inte blir lika tydliga som för Trichrome Blues 

färgkontraster (14). Enligt Thorun Frennvall, medicinska chef (personlig kommunikation 

2018-04-17) är kontrasten mellan den gula och röda färgen mindre tydlig då färgernas 

intensitet är svagare vilket gör det svårt att urskilja vävnadstyperna. 

Jämfört med van Gieson är den automatiserade Trichrome Blue metoden inte lika 

tidskrävande trots att totala färgningstiden är längre. Den påverkas heller inte av den 

mänskliga faktorn eftersom manuell lösningsberedning, färgning och montering inte behöver 

göras som vid användning av van Gieson. Istället används ett färdigt färgkit, Trichrome 

Staining Kit (Ventana Medical Systems, Inc.) (13). Ytterligare en fördel med Trichrome Blue 

är att den ger tydliga kontraster av blått och rött mellan vävnadstyperna. En nackdel med 

metoden är att reagensen i kittet inte är optimala för manuella procedurer eller för användning 

på andra instrument än Benchmark Special Stains (Ventana Medical Systems, Inc.). En annan 

nackdel är att reagenserna är toxiska (5). Eftersom patologilaboratoriet redan använder special

färgningsinstrumentet vid flera andra specialfärgningar vill de gå över till automatiserad 

färgning så mycket som möjligt (personlig kommunikation, Jeanette Karlsmo, 2018-04-27). 

 

Till Trichrome färgning i Benchmark Special Stains kan två olika färger användas för att 

färga in bindväven, blå eller grön. Anledningen till att ett Trichrome kit med blå färg valdes 

istället för ett kit med grön färg för infärgning av bindväv är för att grön färg är 

komplementfärg till rött, vilket kan skapa problem vid mikroskopi. Dessutom försvårar det för 

individer med röd-grön färgblindhet om en färgmetod med rött och grönt används där det är 

viktigt att skilja på vävnadstyper (15). 
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Färgningsmetoderna kan användas vid diagnostisering av levercirros och därför var det viktigt 

att ha med ett känt levercirrosfall för att säkerställa att fibros kan urskiljas. För att säkerställa 

validiteten jämfördes färgningsmetoderna från samma preparat på samma snittningsnivå. 

Eftersom van Gieson är en välbeprövad metod gick det att jämföra om metoderna färgat in 

samma områden. Dessutom är Trichrome Staining Kit (Ventana Medical Systems, Inc.) en 

kommersiell produkt där tillverkarna har säkerställt att färgningsmetoden är pålitlig.  Vid 

specialfärgningar används kontrollvävnader för att säkerställa validiteten. Positiva 

kontrollvävnader ska innehålla de vävnadstyper som specialfärgningen har för uppgift att 

färga in och används för att se om det som ska detekteras blivit rätt infärgat (4). I denna studie 

användes vävnader som alla innehåller det som specialfärgerna har för uppgift att färga in och 

därför behövdes inga andra kontroller användas. 

Felkällor 

Mänskliga och materiella felkällor förekommer vid båda metoderna. Den mänskliga faktorn 

kan utgöra felkällor redan vid utskärning av vävnad.  En felkälla är storlek och tjocklek på 

bitarna då t.ex. för små bitar ökar risken att snitta bort hela vävnaden vilket resulterar i att 

bedömning och diagnostisering inte går att genomföra, om inte mer provmaterial finns 

tillgängligt. En annan viktig del i utskärningen är orienteringen av bitarna så att den tänkta 

snittytan som används för patologisk bedömning hamnar rätt vid inbäddningen (personlig 

kommunikation, Jeanette Karlsmo, 2018-04-30). 

 

Vid inbäddning kan den mänskliga faktorn lätt kontaminera proverna om inte renhållningen 

av instrumenten görs mellan varje prov. Detta gäller även under resterande del av den 

histotekniska processen (16). Vid ett samtal med den biomedicinska analytikern Evelina 

Sjöqvist (personlig kommunikation, 2018-04-04) kom det fram att orienteringen av bitarna 

kan ändras då vävnaden förflyttas från kassett till gjutform. Inbäddning kan också ske 

maskinellt och fördelen med detta är att den mänskliga faktorn försvinner. Dock kan det 

förekomma att vävnaden rör sig så att orienteringen av vävnaden blir fel som i sin tur 

resulterar i att det blir fel snittyta och en missvisande mikroskopisk bild. 

 

Inom snittning förekommer både mänskliga och materiella faktorer. Det är viktigt att de 

tidigare stegen i processen har utförts korrekt. Hela vävnaden ska vara fixerad, dehydrerad, 

impregnerad och inbäddad. Om hål uppstår vid snittning är det möjligt att vävnaden är 

ofixerad eller att dehydreringssteget är otillräckligt. Klossar som har antagit rumstemperatur 
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går att snitta men dessa kan ge veckade snitt och därför är det lättare om klossarna kyls. De 

materiella faktorer som kan påverka vid snittning är tillexempel slöa knivar och förkalkningar 

i vävnaden som orsakar rispor i snitten. Exempel på detta ses i figur 6, bilaga 2. Detta kan 

försvåra bedömningen av vävnadsmorfologin (17, 18). Bedömningen kan även försvåras om 

vävnadssnitten har snittats för tunt eller för tjockt. Som tidigare nämnts snittades 4 µm tjocka 

snitt och detta gjordes eftersom Trichrome Blue protokollet är utprovat på 4 µm snitt. Snittas 

tjockare snitt blir det fler cellager och för stark färg vid mikroskopering (Jeanette Karlsmo, 

personlig kommunikation 2018-05-23). 

 

Laboratoriemiljö 

En ytterligare anledning till att Trichrome Blue med en automatiserad metod är att föredra 

framför en manuell van Gieson är inte bara på grund av att det är tidskrävande utan även för 

att kemikalierna är hälsofarliga. Trots att reagensen är toxiska utsätts personalen inte för 

risker eftersom de aldrig kommer i kontakt med reagenserna då färgningen är automatiserad i 

ett slutet system och ventilation finns vid färgningsinstrumentet Benchmark Special Stains 

(Ventatna Medical Systems Inc.) så att personalen slipper inandning av kemikalierna. 

Pikrinsyra som finns i både van Gieson och Trichrome Blue reagenserna är skadlig vid 

inandning, vid hudkontakt och vid förtäring. Pikrinsyran är toxisk och kan orsaka allvarliga 

brännskador (5). Van Gieson färgas manuellt i ett öppet system över en dragbänk och detta är 

ännu en anledning till att en automatiserad färgningsmetod är att föredra framför en manuell 

metod. 

 

Resultatdiskussion 

Resultaten som kommit fram visar tydligt att automatiserad Trichrome Blue är ett bättre 

histologiskt alternativ till infärgning av muskler och bindväv än manuell van Gieson. 

Infärgningen med Trichrome Blue visar förutom bättre kontrast också tydligare celldetaljer 

jämfört med van Gieson. Dessutom kunde desmosomer ses tydligt med Trichrome Blue. 

Desmosomer kunde även färgas in av van Gieson men inte lika tydligt. Detaljerna och de 

tydliga kontrasterna som Trichrome Blue ger gör det lättare att bedöma vävnadens struktur. 

 

Trots den optimala färgningen med Trichrome Blue förekommer det även brister med 

infärgningen beroende på om vävnaden är frisk eller sjuk. Figur 6 (Bilaga 3) visar en 

inflammerad appendix med något mindre tydliga celldetaljer jämfört med figur 7 (Bilaga 3) 
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som visar en frisk appendix. Trots att preparat 7 består av inflammerad vävnad anses 

färgningen med Trichrome Blue ändå vara optimal eftersom celldetaljer inte behöver bedömas 

i denna typ av preparat. 

 

Anledningen till att preparat 5 som bestod av provtypen njure fick ett suboptimalt resultat för 

infärgning av bindväv och konstrast mellan bindväv och muskler var på grund av att snitten 

hade en ojämn tjocklek vilket gjorde att färgintensiteten blev ojämn. Eftersom preparat 6 

också bestod av provtypen njure kunde vävnadstypen trots detta bedömas på ett rättvist sätt 

vilket visade att Trichrome Blue även kan ge ett optimalt resultat för njurvävnad. 

 

Patientfallet med känd adenocarcinom, preparat 1, hade optimalt resultat för samtliga kriterier 

för båda infärgningarna. Den enda skillnaden i bedömningen var att kontrasten var bättre med 

Trichrome Blue. Vid kolorectalcancer är det viktigt att se om cancercellerna spridit sig till 

omgivande vävnad (19) vilket den i detta fall hade. 

 

Skillnaderna mellan de infärgade snitten från lever i figur 3 och 4 i resultatdelen visar att 

Trichrome Blue ger tydligare kontraster vid levercirros. Detta kan underlätta vid 

diagnostisering och kvantifiering av vävnadskollagen i leverbiopsier. Överlag ger Trichrome 

Blue en bättre kontrast vilket är viktigt för att lättare kunna urskilja de olika vävnadstyperna. 

Denna studie är även till nytta för patienter då den nya metoden ger laboratoriepersonalen tid 

till annat arbete som kan påskynda svarstider. 

 

Tidigare studier 

En studie om histoteknisk detektion av kollagenfibrer i frisk och inflammerad kolon från råtta 

jämförde färgningsmetoderna van Gieson, Sirius Red och Sirius Red/Sirius Green. Bland de 

tre undersökta metoderna gav infärgningen med Sirius Red/Fast Green det bästa resultatet då 

vävnadssnitten visade väldefinierade rödfärgade kollagenfibrer som stod ut mot de övriga 

grönfärgade vävnadskomponenterna. Studien visar att metoden Sirius Red/Fast Green jämfört 

med Sirius Red eller van Gieson färgning var den mest känsliga, både vad gäller kvalitativ 

och kvantitativ utvärdering av kollagenfibrer i vävnadssnitt från paraffininbäddat material 

utav normal och inflammerad kolon (2). Som tidigare nämnts kan färger med rött och grönt 

som kontrastfärger ge problem vid bedömning (15) och därför var färgningsmetoden Sirius 

Red/Fast Green inte relevant som alternativ färgning till van Gieson i denna studie. 
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Ytterligare en tidigare studie har gjorts för att identifiera Encephalitozoon cuniculi. Patogenen 

infekterar både hushålls- och laboratoriekaniner, vilket genererar svår kronisk interstitiell och 

granulomatös nefrit med fibros och granulomatös encefalit. I studien användes njurprover från 

E. cuniculi positiva kaniner. Fjorton rekommenderade histologiska färgningar användes. 

Utöver van Gieson och modified trichrome stain (MTS) användes alcian blue, calcofluor 

white, Giemsa, Gram, Grocott, H & E, Luna, Luxol fastblue, Massontrikrom, Periodic Acid-

Schiff, Warthin-Starry och Ziehl-Neelsen för detektion av de mikrosporidiska sporerna. 

Studien drog slutsatsen att MTS och Gramfärgning är de bästa färgningsmetoderna för att 

detektera fibros orsakat av patogenen E. cuniculi i paraffininbäddade njurvävnader från 

infekterade kaniner. MTS ger dessutom möjligheten att identifiera olika karakteristiska delar 

av sporerna som annars kan vara svåra att urskilja (11). 

 

Det är viktigt att notera att dessa två studierna inte gjordes på human vävnad och på grund av 

detta kan deras resultat inte anses vara likgiltiga till denna studie fullt ut, utan de kan endast 

ge ett stöd till att trikromatiskafärger är att föredra vid bedömning av vävnadssnitt 

innehållande fibrotisk vävnad. Denna studie är enligt Thorun Frennvall, medicinska chef 

(personlig kommunikation 2018-04-26) tillräckligt stor för att Patologilaboratoriet, Region 

Jönköpings län ska gå över till Trichrome Blue i rutinen men för att få en högre reliabilitet 

krävs vidare studier för att fastslå att Trichrome Blue är en bättre färgningsmetod är van 

Gieson i syfte att urskilja bindväv. Det skulle vara av intresse att testa fler färgningsmetoder 

för infärgning av bindväv och jämföra dessa i förhållande till varandra.  
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Slutsats 

Slutsatsen med studien är att manuell van Gieson kan ersättas av automatiserad Trichrome 

Blue vid Patologilaboratoriet, Laboratoriemedicin, Region Jönköpings län. 
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Bilaga 1 

Tabell 4. Protokollinställningar för Trichrome Blue lösningar i minuter i Benchmark Special Stains 

(Ventana Medical Systems Inc). 

Tricrome Blue lösningar Protokoll 1 Protokoll 2  Protokoll 3  Protokoll 4 

Bouin's lösning 32 32 16 28 

Hematoxylin A & B 12 4 4 21 

Trichrome Red 8 4 4 4 

Trichrome Mordant 12 4 4 4 

Trichrome Mordant 4 4 4 4 

Trichrome Blue 16 24 24 24 

Trichrome Clarifier 4 4 4 4 

  



   

 

 

Bilaga 2 

 

 
Figur 5. Preparat 4 med förstoring 10x40. Appendix infärgad med Trichrome Blue där tydlig 

cytoplasma kan ses trots snittningsartefakter.  

 
 
 
  



   

 

 

Bilaga 3 

 

 
Figur 6. Preparat 3 med förstoring 10x40. Inflammerad appendix infärgad med Trichrome Blue.  

 

 
Figur 7. Preparat 4 med förstoring 10x40. Appendix infärgad med Trichrome Blue.  

 
 

  



   

 

 

Bilaga 4 

 
 

 
Figur 8. Preparat 8 med förstoring 10x40. Hud infärgad med Trichrome Blue. Desmosomer kan ses 

mellan epitelcellerna.  

 

 
Figur 9. Preparat 8 med förstoring 10x40. Hud infärgad med Trichrome Blue. Desmosomer kan ses 

mellan epitelcellerna. 


