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Sammanfattning 
 
 
När ett vävnadspreparat har genomgått en otillräcklig dehydrering måste det åtgärdas innan provet kan 
gå vidare i den histotekniska processen. I dagsläget finns det två åtgärdande metoder på 
Patologilaboratoriet, Region Jönköpings län. Den ena metoden går ut på att provet placeras i smält 
paraffin för mer stadga. Den andra metoden går ut på att provet rehydreras för att sedan dehydreras på 
nytt. Syftet med denna studie var att utvärdera en tredje metod, ”dumpingmetoden” som går ut på att 
vävnadspreparaten dehydreras på nytt direkt utan att först bli rehydrerade.  Denna metod utförs i 
nuläget redan på vissa hud- och obduktionspreparat på Patologilaboratoriet. ”Dumpingmetoden” skulle 
kunna förenkla arbetet på laboratoriet då den är snabbare, kräver färre kemikalier och är automatiserad 
till skillnad från befintliga metoder. Resultaten från studien visade att ett otillräckligt dehydrerat 
vävnadspreparat aldrig kan bli lika bra som om det hade hanterats korrekt från början. Det är dock trots 
allt möjligt att åtgärda ett otillräckligt dehydrerat preparat i den graden att det blir bedömbart. 
”Dumpingmetoden” förenklade snittningen av alla preparat som testades. Hos kolon- och 
tonsillpreparat verkade ”dumpingmetoden” ge bättre kvalitet av hematoxylin- och eosinfärgningen än 
de befintliga metoderna. För hudpreparat gav dock metoden där vävnadspreparat rehydrerats för att 
sedan dehydreras på nytt bäst kvalité av infärgningen.  
 
 
Nyckelord: Histopatologi, Dehydrering, ”Dumpingmetoden”, Hematoxylin- och eosinfärgning, 
snittning  
 



 
 

Summary 

 
 
Evaluation of the “dumping method” for insufficiently dehydrated tissue samples 
 
A tissue that has been insufficiently dehydrated has to be fixed before it can continue through the 
histotechnological process. Currently, there are two established measures at the Pathology Laboratory, 
Department of Laboratory Medicine, Region Jönköping County. One of the methods is to put the sample 
in melted paraffin to give the tissue more support. The other method is to rehydrate the tissue followed 
by a new dehydration. The purpose of this study was to evaluate a third method called the “dumping 
method”. The “dumping method” involves a directly dehydration of the tissue, excluding rehydration. 
This method is currently being used on some of the skin and autopsy samples at the Pathology 
Laboratory. The “dumping method” would ease the work at the Laboratory since it is faster, requires 
fewer chemicals and can be automated, unlike the current available methods. The results from the study 
showed that an insufficiently dehydrated tissue can’t be restore to its original state. Never less it is 
possible to restore the tissue sufficiently for diagnosis. The “dumping method” eased the sectioning of 
all the tissue samples included in this study. For colon and tonsil tissues, the “dumping method” ensured 
higher quality of the haematoxylin and eosin staining than the current available methods. For skin 
tissues, however, the method of rehydration followed by a new dehydration resulted in the highest 
staining quality. 
 

 
Keywords: Histopathology, Dehydration, the “Dumping method”, Hematoxylin- and eosinstain, 
sectioning 
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1. Inledning 

En viktig del inom histopatologi är att bedöma snitt från vävnadsprover i mikroskop för att svara på 
bland annat malignitet- och radikalitetsfrågeställningar. Tunna snitt från fixerade vävnadsprover 
placeras på objektglas som sedan kan färgas in och bedömas med hjälp av mikroskop. Många av stegen 
i den histotekniska processen kräver mycket tid och det är viktigt att prover hanteras korrekt från början 
då det kan vara svårt att ta ett nytt prov från patienterna. Ett av stegen i processen är dehydreringen 
som ibland kan vara otillräcklig (1). Vid otillräcklig dehydrering måste vävnadspreparatet rehydreras 
och sedan dehydreras på nytt. Detta är en mycket tidskrävande process som dels kan leda till att 
svarstiden förlängs och att personal utsätts för en ökad mängd skadliga kemikalier vilka dessutom har 
påverkan på miljön (2). Vid Patologilaboratoriet, Laboratoriemedicin, Region Jönköpings län finns det 
två metoder för att åtgärda prover som inte dehydrerats tillräckligt. Är vävnadsprover måttligt 
svårsnittade avlägsnas paraffinet som vävnadsprovet är inbäddad i, sedan placeras provet återigen i 
smält paraffin och bäddas därefter in igen. Är vävnadsprover mycket svårsnittade avlägsnas paraffinet 
som vävnadsprovet är inbäddad i och provet avparaffineras och rehydreras. Därefter placeras 
vävnadsprovet återigen i formaldehyd för att sedan genomgå en ny dehydrering och slutligen 
inbäddning i paraffin (för utförligt protokoll, se Bilaga 1). Ett annat alternativ till omhändertagande av 
otillräckligt dehydrerade vävnadsprover, är ”dumpingmetoden” där vävnadsproverna dehydreras direkt 
utan ett föregående rehydreringssteg. Tillämpningen av denna metod skulle potentiellt kunna 
effektivisera processen för åtgärd av otillräckligt dehydrerade vävnadsprover (2). 
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2. Bakgrund 

2.1. Den histotekniska processen 
För att vävnadsprov ska kunna undersökas och utvärderas i mikroskop måste alla vävnadsprov först 
genomgå olika steg i den histotekniska processen. Alla steg som ingår i den histotekniska processen är 
lika viktiga och nödvändiga för att kunna uppnå ett lyckat resultat. Att utelämna ett eller flera steg i 
processen är inte möjligt då alla stegen är beroende av de förgående stegens inverkan på vävnaden för 
att kunna utföras korrekt (1).   
 

2.1.1. Fixering 
Fixering är det första steget inom den histotekniska processen och har stor betydelse för vävnadsprovets 
kvalitet och morfologi. När en bit från en vävnad eller ett organ avlägsnats från kroppen börjar cellerna 
långsamt att degenereras. Fixering med fixeringsmedel avstannar denna process och förhindrar därmed 
cellernas autolys. Även bakteriell påverkan som kan orsaka skada på ofixerad vävnad kan förhindras då 
vävnaden snabbt placeras i fixeringslösning (1). 
 
Inom rutinen används formaldehyd som fixeringsmedel på grund av dess förmåga att få vävnaden att 
svälla i liten grad vilket gör den fixerade vävnaden lättare att hantera vid utskärning. Den blir då relativt 
hård och säkrar att vävnad kan förvaras under längre tid. En av nackdelarna med formaldehyd är dock 
dess toxicitet, fixeringsmedlets ångor är giftiga och är även carcinogena (1, 3). Formaldehyd löst i vatten 
bildar metylenglycol som ger formaldehyd dess fixerande egenskaper. När vävnadsprovet placeras i 
formaldehyd binder glycol till vävnadens proteiner i form av enkel- och dubbelbindningar i vävnaden. 
De enkla bindningarna kan lätt brytas genom att vävnadsproven sköljs i vatten i ett par timmar medan 
dubbelbindningarna är svårare att lösa och är det som kallas metylenbryggor. Metylenbryggorna 
korsbinder proteinerna i en nätstruktur vilket gör att vävnaden blir ”stabil” och fixeras (4). 

2.1.2. Dehydrering 
Dehydrering är nästa steg i den histotekniska processen och har som syfte att avlägsna obundet vatten 
från vävnadens celler. Innan vävnaden impregneras med paraffin måste vattnet i vävnaden avlägsnas 
fullständigt då paraffin som används under impregneringen är hydrofobt. I rutinverksamheten görs 
detta med hjälp av etanol. Vävnaden som ska dehydreras genomgår behandling med en serie av stigande 
alkoholkoncentrationer från 70 % etanol till 99,5 % etanol. Det är viktigt att börja med låga 
alkoholkoncentrationer vid dehydreringen då en för hög startkoncentration orsakar att vävnaden 
krymper och förhårdnar vilket senare blir synligt som sprickor i preparatet vid mikroskoperingen (5). 
 
Vid dehydrering är det viktigt att ta hänsyn till att olika stora vävnadsprover/olika vävnadstyper kräver 
olika långa dehydreringsprogram. Dehydreras ett vävnadsprov under för kort tid finns risk att delar av 
vävnaden fortfarande innehåller vatten efter dehydreringen vilket påverkar all fortsatt hantering av 
vävnaden. Finns det kvar vatten i preparatet kan vävnaden inte genomgå nästkommande steg då 
klarningslösningen som används inte är vattenlöslig utan är ett intermedium som är lösligt i alkohol och 
paraffin. Kan vävnaden inte klarnas ordentligt kan den i sin tur inte impregneras med paraffin (1). Vid 
mikroskopisk bedömning av otillräckligt dehydrerade vävnadsprover syns de områden som fortfarande 
innehåller vatten i form av mörkare, ogenomskinliga sektioner i vävnaden. Vatten i ett färdig-färgat 
vävnadsprov resulterar i sämre detaljer, kan orsaka urlakning av färgen och även små vattendroppar 
kan bli synliga i vävnadsproverna. Detta kan påverka den mikroskopiska bedömningen och komplicerar 
diagnostiken (6). 
 
Vid val av dehydreringsprogram är det inte heller lämpligt att välja ett för långt dehydreringsprogram 
då även detta kan påverka det färdiga vävnadsprovets kvalité. Överdehydrering orsakar att 
vävnadsprovet krymper och blir torrt och skört vilket senare syns i mikroskop i form av tunna sprickor 
(7, 8).  
 

2.1.3. Klarning, impregnering, inbäddning och snittning 
Nästkommande steg i processen är klarning vilket innebär att alkoholen i vävnaden avlägsnas och byts 
ut mot ett reagens, exempelvis Tissue-Clear (Sakura Finetek Europé B.V.), som är blandbart med 
paraffin vilket används vid impregneringen. Har vävnaden inte dehydrerats tillräckligt kan reagenset 
som används vid klarning inte tränga in i vävnaden och ersätta alkoholen.  I rutinen vid 
Patologilaboratoriet, Laboratoriemedicin, Region Jönköpings län används Tissue-Clear (Sakura Finetek 
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Europé B.V., Alphen aan den Rijn, Nederländerna) till klarning trots dess kända hälsorisker och 
miljöpåverkan då det i dagsläget inte finns bättre alternativ (9, 1).  
 
Impregnering innebär att vävnaden behandlas med paraffin som efter optimal klarningprocedur kan 
tränga in i vävnaden där det ersätter Tissue-Clear och ger stadga inifrån vävnaden. När vävnadsprovet 
har impregnerats med paraffin bäddas hela vävnadsprovet in i en paraffinkloss. Paraffinbadens 
temperatur som vävnaden läggs i hålls enbart 2–3 grader över paraffinets smältpunkt då värmeskador 
på vävnadsprov förekommer vid för hög temperatur (1). Om paraffinet inte kan tränga in i vävnaden 
som följd av dålig fixering, ofullständig dehydrering eller klarning resulterar detta i rynkor och veck i 
preparatet. Även uttorkade områden och områden med inkapslat vatten förekommer vilket kan påverka 
infärgningen (8).  
 
Snittning av paraffininbäddade klossar görs för att få 4 µm tjocka snitt av preparatet som kan placeras 
på ett objektglas.  Snittning kräver dels att kniven som används är vass men även att vävnaden har bra 
stöd från paraffinet samt att vävnaden har en jämn genomgående hårdhet. Denna hårdhet i preparatet 
uppnås enbart om föregående steg i den histotekniska processen har utförts på ett korrekt sätt. Den 
vanligaste orsaken till ojämn hårdhet i vävnader är ofullständig dehydrering. Vävnaden blir då för mjuk 
för att kunna snittas tunt vilket märks tydligt då det uppstår hål och revor i snitten. Ett sätt att åtgärda 
detta på är tillbakagång i processen där vävnaden kan dehydreras på nytt (5, 10).  
Efter snittning placeras snittet på objektglas där snittet får torka och därmed fastna på objektglaset. 
Detta görs med hjälp av värme i antingen värmeskåp eller på värmeplatta. Det är viktigt att vänta tills 
snitten är helt torra då ofullständig torkning medför risk att snittet lossnar från objektglaset under 
senare färgning (1).  
 

2.1.4. Färgning med Hematoxylin och Eosin 
 
Innan ett snitt på objektglas kan färgas in, måste vävnaden genomgå avparaffinering och rehydrering. 
Detta görs för att färgen ska kunna binda in i vävnadens strukturer. Avparaffineringen sker genom att 
snitt på objektglas först placeras i värme för smältandet av paraffin innan de doppas i Tissue-Clear 
(Sakura Finetek Europé B.V.). Avparaffineringssteget säkrar att kvarvarande paraffin i vävnaden inte 
resulterar i ojämn infärgning och ser till att vävnadspreparatet fastnar på objektglaset. Genom 
rehydrering i alkoholbad på 99,5 % respektive 95 % avlägsnas Tissue-Clear (Sakura Finetek Europé B.V.) 
ur vävnaden. Avslutningsvis ersätts alkoholen med vatten då hematoxylin och eosin är vattenbaserade 
färger som annars inte kan tränga in i vävnaden (11). 
 
Innan infärgning med hematoxylin kan ske måste det först oxideras till hematein. Detta kan antingen 
ske genom naturlig mognad om det exponeras för syre eller genom artificiell mognad genom tillförsel 
av ett oxidationsmedel. Hemateinet kräver även ett betmedel som bildar ett komplex med hemateinet 
vilket då får en hög affinitet för nukleinsyrornas fosfatgrupper i kromateinet. Hematoxylin färgas 
regressivt vilket innebär att preparatet överfärgas för att sedan differentierar bort överskottet med 
saltsyra-alkohol. Efter differentieringen har cellkärnorna i preparatet en röd-violett färg på grund av det 
låga pH-värdet. Därför utförs ett blåningssteg där man sköljer preparatet i en svagt alkalisk lösning. Vid 
blåningen kommer färgens löslighet att minska vilket leder till att färgen stannar kvar i vävnaden och 
ger ett färgomslag till blått (5).  Efter kärnfärgningen med hematoxylin görs en kontrastfärgning av 
cytoplasma, kollagen och röda blodkroppar med eosin. Eosin är ett samlingsnamn för en mängd färger 
som är anjoner och som därmed kan binda med katjoner med hjälp av jonbindningar. Proteiner blir 
positivt laddade när pH-värdet är lägre än deras isoelektriska punkt som oftast ligger runt pH 6. 
Proteiner blir därför infärgade av eosin i olika nyanser av rosa. Efter färgning monteras ett täckglas med 
hjälp av monteringsmedel på de färdiga snitten för att förbättra optiken vid mikroskopering. Vid 
monteringen av täckglas används alltid ett monteringsmedel som sedan stelnar och håller täckglaset på 
plats för långtidsförvaring av snittet (1).    
 

2.2. Åtgärder vid otillräcklig dehydrering 
När ett vävnadsprov är svårsnittat, till exempel på grund av otillräcklig dehydrering, är åtgärden i 
nuläget att återgå med vävnadsprovet till smält paraffin. Där förblir provet över natt eller alternativt 
över ett par timmar under dagen beroende på vävnadstyp (för utförligt protokoll, se Bilaga 1). Detta görs 
för att ge vävnaden mer stadga genom paraffinets förmåga att tränga in i vävnaden och stabilisera den 
(1). Om preparatet fortfarande är svårsnittat efter paraffinbehandling avparaffineras och rehydreras 
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vävnadsprovet för att sedan kunna dehydreras på nytt. Dehydreringsfel i form av fel 
dehydreirngsprogram kan upptäckas direkt efter dehydrering har slutförts. I detta fall påbörjas åtgärd 
innan vävnadspreparatet hinner bäddas in (Bilaga 1).  
 

2.3. ”Dumpingmetoden” 
Istället för att låta vävnadspreparaten återgå till formaldehyd via rehydrering bygger 
”dumpingmetoden” på att enbart smälta bort det synliga paraffinet och sedan lägga vävnadsprovet i 
formaldehyd. Därpå dehydreras vävnadsprovet på nytt. I dagsläget används denna metod redan på vissa 
hud- och obduktionspreparat vid Patologilaboratoriet, Laboratoriemedicin, Region Jönköpings län. 
Teorin bakom detta är att de celler som var fullständigt dehydrerade och därmed impregnerade med 
paraffin inte kommer att påverkas. Paraffinet som inte är lösligt i etanol kommer att skydda de redan 
fullständigt dehydrerade cellerna eftersom etanolen då inte kan tränga in. Cellerna som däremot inte är 
tillräckligt dehydrerade har inte kunnat impregneras med paraffin då vatten i vävnaden förhindrade att 
klarningslösningen kunde tränga in i preparatet. I teorin kommer därför etanol kunna tränga in i 
vävnaden och dehydrera dessa celler medan de fullständigt dehydrerade cellerna förblir opåverkade. 
Användning av denna metod i stället för en tillbakagång med rehydrering skulle både spara mycket tid 
samtidigt som användningen av skadliga kemikalier skulle minska (2). 
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3. Syfte 

Syftet med studien var att utvärdera ”dumpingmetoden” vid otillräckligt dehydrerade kolon-, hud- och 
tonsillpreparat och jämföra ”dumpingmetoden” med befintliga metoder vid Patologilaboratoriet, 
Laboratoriemedicin, Region Jönköpings län.  
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4. Material och metod 

4.1. Urval av vävnad 
För att genomföra studien användes formaldehydfixerade vävnadsprover av tre olika vävnadstyper. 
Dessa vävnader var hud, kolon och tonsill vilka valdes för att representera vanligt förekommande 
vävnader vid Patologilaboratoriet, Laboratoriemedicin, Region Jönköpings län. Av de tre 
vävnadstyperna hud, kolon och tonsill användes tre patientprov från vardera vävnadstyp (n=9). De 
formaldehydfixerade proverna skars i vävnadsbitar med måtten 15 x 10 x 3 mm (n = 63). Av totalt sju 
vävnadsbitar per patientprov dehydrerades en vävnadsbit per patientprov i ett automatiserat 
rutinprogram för dehydrering på nio timmar (Tabell 1) och användes som kontroller (n = 9). De sex 
resterande vävnadsbitarna från varje patientprov (n = 54) dehydrerades i ett kort automatiserat 
dehydreringsprogram på tre timmar (Tabell 1) för att uppnå otillräcklig dehydrering. 

4.2. Dehydrering, klarning och paraffininbäddning 
Vävnadsbitarna placerades i var sin kassett innan de placerades i dehydreringsmaskinen Tissue-Tek® 
V.I.P™ Vakuum Infiltration Processor VIP E150/E300 (Sakura Finetek Europé B.V.). De 9 vävnadsbitar 
som definierades som kontroller genomgick dehydrering och klarning i ett niotimmars rutinprogram. 
Dehydreringen av kontrollerna utfördes genom ett bad i 50 % etanol (CCS healthcare AB, Borlänge, 
Sverige) på tio minuter, ett bad i 70 % etanol (CCS healthcare AB) i 45 minuter, två bad i 95 % etanol 
(CCS healthcare AB) i 45 minuter och två bad i 99,5 % etanol (CCS healthcare AB) i 50 minuter vardera. 
Därpå utfördes tre 60 minuters bad i Tissue-Clear (Sakura Finetek Europé B.V.) och till sist placerades 
kontrollerna i fyra bad i 30 minuter vadera i smält paraffin (Sakura Finetek Europé B.V.). Detta 
resulterade i att dessa nio kontroller blev tillräckligt dehydrerade. 
De resterande 54 vävnadsbitarna genomgick dehydrering och klarning i ett kortprogram som varade i 
tre timmar (Tabell 1). Dehydreringen i det korta programmet utfördes genom ett bad i 50 % etanol i fem 
minuter, ett bad i 70 % etanol i fem minuter, två bad i 95 % etanol där det första badet varade i fem 
minuter och det andra i tio minuter. Sedan placerades vävnadsbitarna i två bad i 99,5 % etanol i fem 
respektive tio minuter. Därpå utfördes tre bad i Tissue-Clear på fem, tio och 15 minuter och till sist 
placerades vävnadsproverna i fyra bad av smält paraffin (Sakura Finetek Europé B.V.) i 15 minuter 
vardera. Detta resulterade i att dessa resterande 54 vävnadsbitar inte dehydrerats tillräckligt. 
 
 
Tabell 1: Reagenstider vid användande av ett niotimmarsprogram och ett tretimmars kortprogram för 

dehydrering. 

Reagens Kort dehydrering1 Rutin dehydrering2 

50 % etanol 5 minuter 10 minuter 
70 % etanol 5 minuter 45 minuter 
95 % etanol 5 + 10 minuter 2 x 45 minuter 
99,5 % etanol  5 + 10 minuter 2 x 50 minuter 
Tissue – Clear 5 + 10 + 15 minuter 3 x 60 minuter 
Smält paraffin 4 x 15 minuter 4 x 30 minuter 

1 Tre timmar 2 Nio timmar 

4.3. Manuella metoder för under-dehydrerade vävnadsprover 
För att testa de tre olika tillvägagångssätten för otillräckligt dehydrerade prover, delades de 54 
vävnadspreparaten upp i tre grupper (en grupp per metod) om 18 preparat vardera där varje grupp 
innehöll två preparat från varje vävnadsprov. Utöver detta gjordes en kontroll per vävnadsprov (n = 9) 
som genomgick korrekt dehydrering från början. Varje grupp genomgick var sin av de tre åtgärderna för 
otillräcklig dehydrering (Figur 1). 
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Figur 1: Flödesschema för hur preparaten från varje enskilt patientprov behandlades utifrån de olika 
protokollen i Bilaga 1. 

4.3.1. Manuell metod för måttligt svårsnittade vävnadsprover 
 
Av totalt 54 under-dehydrerade vävnadsbitar behandlades 18 vävnadsbitar (det vill säga två per 
patientprov) med denna metod. Vävnadsbitarna placerades i smält paraffin i värmeskåp på 60 °C i sex 
timmar. Sedan bäddades vävnadsbitarna in i paraffin för att sedan snittas. 
 

4.3.2. Manuell metod för mycket svårsnittade vävnadsprover 
 
Av totalt 54 under-dehydrerade vävnadsbitar behandlades 18 vävnadsbitar (det vill säga två per 
patientprov) med denna metod. Innan vävnadsbitarna dehydrerades på nytt utfördes ett 
rehydreringssteg (Tabell 2). Rehydrering gjordes genom att vävnadspreparaten placerades i tre bad i 
Tissue-Clear vilka var en timma vardera. Sedan placerades preparaten i två 99,5 % etanolbad följt av två 
bad i 95 % etanol där alla baden varade en timma vardera. Efter detta sköljdes preparaten i 20 minuter 
i rinnande vatten följt av ett bad i formaldehyd (Solveco AB, Rosersberg, Sverige). Efter dessa steg 
dehydrerades vävnadsbitarna på nytt i ett niotimmars rutinprogram (Tabell 1). Vävnadsproven 
bäddades därpå in i paraffin för att sedan snittas.  

 
Tabell 2: Överblick över de olika stegen vid rehydrering av vävnader 

Reagens Tid 
Tissue – Clear 3 x 60 minuter 
99,5 % etanol 2 x 60 minuter 
95 % etanol 2 x 60 minuter 
Kranvatten 20 minuter 
Formaldehyd Förvaring fram till dehydrering 
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4.3.3 ”Dumpingmetoden” 
 
Av totalt 54 under-dehydrerade vävnadsbitar behandlades 18 vävnadsbitar (det vill säga två per 
patientprov) med ”dumpingmetoden” (Bilaga 1). Detta gjordes genom det överflödiga paraffinet runt 
vävnadsbitarna som var kvar från paraffinimpregneringen torkades av. Vävnadsbitarna placerades 
sedan tillbaka i de ursprungliga kassetterna och dehydrerades på nytt i ett niotimmars rutinprogram 
(Tabell 1). Vävnadsproverna bäddades in i paraffin för att sedan snittas. 
 

4.4. Färgning, dehydrering och montering 
Av varje paraffinbäddad kloss med vävnadsbitar snittades 4 µm tjocka snitt med hjälp av en mikrotom 
HM355S (Thermo Fisher Scientific, Waltham, USA), snitten placerades sedan på objektglas (Thermo 
Fisher Scientific). Alla snitt (n = 63) färgades i färgmaskinen HE 600 (Roche diagnostics AB, Solna, 
Sverige). Till kärnfärgningen med Harris hematoxylin (Roche diagnostics AB) användes 
färgintensitetsinställningen H4 (hematoxylin), vid cytoplasmafärgning med eosin (Roche diagnostics 
AB) användes färgintensitetsinställningen E8 (eosin) och till syredifferentiering tillämpades 
inställningen A2 (acid). Täckglas monterades på snitten med en tunn sträng Pertex (Histolab products 
AB, Askim, Sverige). Glasen bedömdes i mikroskop av en patolog.  
 

4.5. Bedömning av snittning- och färgkvalitet 
Efter avslutande dehydrering och inbäddning bedömdes preparaten under snittningen huruvida 
vävnadsbitarna som genomgick rutinmetoderna för otillräckligt dehydrerade vävnadsbitar och 
vävnadsbitar där ”dumpingmetoden” utfördes var svåra eller lätta att snitta.  
De färdiga preparaten bedömdes sedan mikroskopiskt av en patolog. Bedömningen skedde utan 
patologens kunskap om vilka preparat som hade genomgått vilken av de tre metoderna för åtgärd av 
dålig dehydrering. Glasen bedömdes utifrån kvalitén på infärgningen med Hematoxylin och eosin 
(Roche diagnostics AB) enligt en tregradig skala där 1) innebar otillräcklig färgning, 2) stod för godkänd 
infärgning motsvarande kontroller och 3) innebar överinfärgning. Eventuella kommentarer där bland 
annat artefakter redovisades. 
 

4.6. Etiska överväganden 
Patientprover (n=9) som var tagna från hud- (n=3), kolon- (n=3) och tonsillvävnad (n=3) var 
färdigdiagnosticerade och avidentifierade rutinprov. Dessa vävnadsprover som i vanliga fall skulle 
kasseras blev inkluderade i studien och innefattas därför inte av biobankslagen (12).  
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5. Resultat 

5.1. Snittningsbedömning 
Vid bedömningen av vilka vävnadspreparat som var svårsnittade eller ej, ansågs 67% av de 
vävnadspreparat som hade genomgått den manuella metoden för måttligt svårsnittade vävnadsprover 
(n=18) att vara svårsnittade. Utav dessa bedömdes alla hudpreparat, 66 % av kolonpreparaten och 33 % 
av tonsillpreparaten vara svårsnittade.  
De resterande preparaten som genomgick den manuella metoden för mycket svårsnittade (n = 18) 
vävnadsprover och ”dumpingmetoden” (n = 18) bedömdes vara lättsnittade.  
 

5.2. Patologisk bedömning 

5.2.1. Bedömning av hematoxylin- och eosinfärgning 
 
Vid infärgningen av vävnadspreparat med hematoxylin- och eosininfärgningen blev inga preparat 
otillräckligt infärgade. Antingen var preparaten godkänt infärgade vilken motsvarade kontrollernas 
infärgning (Figur 2A), eller så var preparaten överinfärgade med eosin (Figur 2B). Alla kontroller var 
godkända och därför kunde alla resultat användas. 
 
För kolonpreparaten hade 17 % av preparaten som genomgick manuell metod för måttligt svårsnittade 
vävnadsprov (n=6) en godkänd infärgning (Figur 2A och 5). Av de preparat som genomgick manuell 
metod för mycket svårsnittade vävnadsprov (n=6) hade 50 % en godkänd infärgning (Figur 2A och 5). 
Av de preparat som genomgick ”dumpingmetoden” (n=6) hade 80 % av preparaten en godkänd 
infärgning (Figur 2A och 5). De resterande kolonpreparaten bedömdes som överfärgade (Figur 2B). 
 
 

 
Figur 2: Infärgade kolonpreparat. Kolonpreparatet till vänster (A) är ett kontrollpreparat med en godkänd 
infärgning. Kolonpreparatet till höger (B) är överinfärgat av eosin. 
 
 

 För hudpreparaten hade inga av preparaten som genomgick manuell metod för måttligt svårsnittade 
vävnadsprov (n=6) en godkänd infärgning (Figur 3A och 5). Av de preparat som genomgick manuell 
metod för mycket svårsnittade vävnadsprov (n=6) hade 83 % en godkänd infärgning (Figur 3A och 5). 
Av de preparat som genomgick ”dumpingmetoden” (n=6) hade 50 % av preparaten en godkänd 
infärgning (Figur 3A och 5). De resterande hudpreparaten bedömdes som överfärgade (Figur 3B). 

A B 
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Figur 3: Infärgade hudpreparat. Hudpreparatet till vänster (A) är ett kontrollpreparat med en godkänd 
infärgning. Hudpreparatet till höger (B) visar en överfärgning av eosin. 
 

   
För tonsillpreparaten hade inga av preparaten som genomgick manuell metod för måttligt svårsnittade 
vävnadsprov (n=6) en godkänd infärgning (Figur 4B och 5). Av de preparat som genomgick manuell 
metod för mycket svårsnittade (n=6) vävnadsprov hade 17 % en godkänd infärgning (Figur 4A och 5). 
Av de preparat som genomgick ”dumpingmetoden” (n=6) hade 33 % av preparaten en godkänd 
infärgning (Figur 4A och 5). De resterande tonsillpreparaten bedömdes som överfärgade (Figur 4B).   
 
 

 
 
Figur 4: Infärgade tonsillpreparat. Preparatet till vänster (A) är ett kontrollpreparat med godkänd infärgning. 
Preparatet till höger (B) visar en överinfärgning av eosin. 

 
 
 

A B 

A B 
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Figur 5: Andel preparat vars infärgning bedömdes som godkända för varje vävnadstyp och tillvägagångssätt i 
procent. 
 

5.2.2. Artefakter 
 
Vid mikroskoperingen uppmärksammades artefakter i alla överfärgade vävnadspreparaten i form av 
uttorkning. Vävnadspreparaten upplevdes sköra vilket syntes som sprickor och hål i snitten (Figur 6). 
Alla preparat som var överfärgade var även uttorkade. Även snittningsartefakter förekom i form av veck 
i snitten. 
 

 
 
Figur 6: Uttorkat och överfärgat hudpreparat. Vävnadspreparatet var skört och sprack därmed 
sönder varpå fragment från preparatet har kunnat lossna och flyta ut. 
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5.3. Interna bortfall 
Under bedömningen av färgkvaliteten på snitten kunde ett prov från kolon inte bedömas på grund av 
att slemhinnan hade lossnat eller lösts upp i processen. Då detta inte påverkade snittningsbedömningen 
kunde provet inkluderas vid snittning.  
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6. Diskussion 

Denna studies syfte var att utvärdera ”dumpingmetoden” för vävnadspreparat som utsatts för 
otillräcklig dehydrering jämfört med redan befintliga metoder. Detta gjordes för att kunna avgöra ifall 
det är möjligt att tillämpa ”dumpingmetoden” på andra vävnadspreparat än hudpreparat då metoden i 
dagsläget redan används för hantering av vissa otillräckligt dehydrerade hud- och obduktionspreparat 
på Patologilaboratoriet, Laboratoriemedicin, Region Jönköpings län. Vävnadspreparat från kolon, 
tonsill och hud användes i denna studie och bedömdes utifrån hur svårsnittade vävnadspreparaten var 
och hur bra kvalité det blev på hematoxylin- och eosinfärgningen.  
 
Vid snittningen av vävnadspreparaten sågs brister hos preparaten som behandlats som måttligt 
svårsnittade vävnadspreparat då över hälften bedömdes som svårsnittade. Denna metod där preparaten 
placerades i paraffin för mer stadga (5) gjorde att framförallt hudpreparat men även kolonpreparat blev 
mycket svårsnittade. Svårsnittade vävnadspreparat från kolon resulterade i att enstaka snitt började 
falla sönder och löstes upp i vattenbadet inför placering på objektglas (Violetta Korasiak Hällstorp, 
personlig kommunikation, 2019-05-24). Snitten från dessa preparat var därför av låg kvalitet då det 
förekom mycket sprickor och delar av snitten saknades. Att snitten faller sönder i vattenbadet kan 
medföra en kontaminationsrisk då fragment av snittet kan fastna på nästkommande snitt (13). Den enda 
vävnaden som genomgick metoden för måttligt svårsnittade vävnadsprov som inte ansågs vara 
svårsnittad i så stor utsträckning var tonsillerna. Detta för att den vävnaden i allmänhet var mer 
kompakt än annan vävnad som användes i denna studie och gick därför inte sönder lika lätt. Metoden 
för mycket svårsnittade preparat och ”dumpingmetoden” underlättade snittningen för alla 
vävnadspreparat som behandlades med dessa metoder. Detta innebär att både ”dumpingmetoden” och 
metoden för mycket svårsnittade vävnadsprov är bra åtgärder som möjliggör snitt av bra kvalitet från 
alla vävnadstyper i denna studie. 
 
Bedömningen av hematoxylin- och eosininfärgningen visade att metoden för måttligt svårsnittade 
vävnadsprov inte verkar lämplig som åtgärd för otillräckligt dehydrerade vävnadspreparat. Av 
preparaten som behandlades med denna metod godkändes enbart en liten andel av snitten från kolon. 
Metoden för mycket svårsnittade vävnadsprov visade sig vara den mest lämpliga metoden som åtgärd 
för otillräckligt dehydrerade hudpreparat. Även en stor del av hudpreparaten som genomgick 
”dumpingetoden” kunde bedömas utifrån en godkänd infärgning vilket gör metoden till en fungerande 
åtgärd vid just vävnadspreparat från hud. Hos preparaten tagna från tonsillerna ansågs metoden för 
mycket svårsnittade vävnadspreparat fungera dåligt eftersom enbart en liten andel av snitten från 
vävnadspreparaten som genomgick denna process fick en godkänd infärgning. Vävnadspreparaten som 
härstammade från kolon och som behandlades enligt metoden för mycket svårsnittade preparat 
resulterade i att enbart hälften av preparaten fick en godkänd infärgning. Dock visades att 
”dumpingmetoden” gav desto bättre resultat hos vävnadspreparat från kolon där en stor andel av snitten 
fick en godkänd infärgning, vilket gör ”dumpingmetoden” en lämplig åtgärd för kolon. Även för snitt 
tagna från tonsillpreparat gav ”dumpingmetoden” förhållandevis bra resultat, detta då ingen av 
metoderna verkade vara optimal för åtgärd av vävnadspreparat från tonsiller. I denna undersökning 
noterades att tonsillvävnad var den svåraste vävnaden att åtgärda vid otillräcklig dehydrering. 
Tonsillpreparaten hade en tendens till att bli hårda och sköra vilket gjorde både inbäddningen och 
snittningen av vävnadspreparaten svåra (Violetta Korasiak Hällstorp, personlig kommunikation, 2019-
05-24). En potentiell förklaring till varför olika vävnadstyper svarar bättre på vissa åtgärder skulle 
kunna bero på vävnadstypernas täthet. Det vill säga hur lättgenomtränglig en vävnad är för olika 
reagens. Vävnaders strukturer och fettmängd skulle även kunna vara en bidragande orsak.  
 
Det har inte utförts särskilt många studier inom detta område vilket medför att ”dumpingmetoden” 
fortfarande är relativt obeprövat. En publicerad studie av Karen I Nielsen visade att vävnadspreparat 
som blivit otillräckligt dehydrerade aldrig kan återställas till att bli lika bra som om vävnadspreparat 
hade behandlats dehydrerats tillräckligt från början. I artikeln beskrevs det att det är möjligt att åtgärda 
en otillräcklig dehydrering med olika metoder så som metoden för mycket svårsnittade vävnadsprov och 
”dumpingmetoden”. I studien jämfördes ”dumpigmetoden” med metoden för mycket svårsnittade 
vävnadsprov på bröst- och kolonpreparat. Resultaten som erhållits för kolonpreparaten (n=2) tydde på 
att ”dumpingmetoden” gav bäst resultat gällande infärgning med hematoxylin och eosin, vilket bekräftas 
även i denna studie. Vid bedömning av kvaliteten på snittens infärgning upptäcktes att alla dåligt 
infärgade snitt var överfärgade med eosin, även uttorkning av snitt observerades. Nielsens resultat om 
utvärdering av ”dumpingmetoden” för kolonpreparat visade sig motsvara resultaten som erhållits i 
denna studie. Detta styrker pålitligheten av denna studiens erhållna resultat gällande vävnadspreparat 
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tagna från kolon. I Karen I Nielsens studie undersöktes även hur specialfärgningar påverkas av de olika 
metoderna för åtgärd vid otillräckligt dehydrerade vävnadspreparat vilket inte belystes i denna studie 
(2). Fördelen med denna studie jämfört med Karen I Nielsens studie är att det användes en större 
provvolym och att det utfördes dubbelprov av vävnadspreparat.  
 
Fördelar med ”dumpingmetoden” är att den är snabbare, enklare och involverar inte lika många 
kemikalier vilket görs då vävnadspreparatet rehydreras enligt metoden för mycket svårsnittade 
vävnadsprov. Vid utförande av rehydrering enligt metoden för mycket svårsnittade vävnadsprover finns 
i nuläget inget sätt att utföra detta automatiserat i en maskin utan metoden utförs manuellt. Vid 
manuellt utförande utsätts personal som utför denna åtgärd för fler kemikalier än vid användning av 
”dumpingmetoden” eftersom ”dumpingmetoden” kan utföras i ett slutet system i dehydreringsmaskin 
(Violetta Korasiak Hällstorp, personlig kommunikation, 2019-05-24).  
 
Det är en stor fördel för verksamheten på ett patologilaboratorium att ha kunskap om olika metoder för 
åtgärder ifall något steg i den histotekniska processen går fel. Patientproverna som behandlas på 
patologilaboratorium är inte lika lättillgängliga som till exempel ett vanligt blodprov. Att ta ett nytt 
vävnadsprov skulle innefatta ett nytt ingrepp för patienten. Det skulle även medföra en ökad kostnad 
samt längre svarstid och därmed förlängd tid till behandling. Därför är det av stort värde att det tas till 
vara på alla vävnadspreparat genom att fel i processen åtgärdas och bedömning möjliggörs.  Trots 
möjligheten att kunna åtgärda fel är inga av metoderna som belyses i denna studie till 100 % gångbara 
då det är omöjligt att återställa vävnaden till samma kvalitet som den var från början.  
 
I de vävnadspreparat där otillräcklig dehydrering inte var möjligt att genomföra uppmärksammades 
artefakter i form av att preparaten var uttorkade. Att vävnadspreparaten blev uttorkade berodde på att 
både obundet vatten och vatten som var inbundet till vävnadspreparatens proteiner avlägsnats. Målet 
med dehydrering är att avlägsna obundet vatten som fyller ut vävnaden för att sedan kunna ersätta det 
med en klarningslösning och till sist paraffin. I vävnaden finns även vatten som är inbundet till proteiner 
i vävnaden. Vid korrekt dehydrering ska det inbundna vattnet finnas kvar i vävnaden efter dehydrering. 
Felaktig dehydrering eller hög värme kan leda till att inbundet vatten avlägsnas. Detta orsakar att 
vävnadspreparaten krymper och blir uttorkade (14, 15). Ett exempel på när vävnadspreparat utsätts för 
mycket värme som kan orsaka uttorkning är metoden för måttligt svårsnittade vävnadsprov. Metoden 
baseras på att vävnadspreparaten förvaras i smält paraffin på 60˚C under längre tid. Detta kan vara en 
förklaring till varför vävnadspreparaten som genomgick denna åtgärd gav sämst resultat. En annan 
anledning till att denna metod gav så dåliga resultat i denna studie är att metoden för måttligt 
svårsnittade vävnadsprov är avsedd för feta vävnadspreparat på Patologilaboratoriet, Region 
Jönköpings län. I denna studie användes vävnadspreparat med en mindre andel fett än exempelvis 
bröstpreparat. 
 
Alla vävnadspreparat som ingick i denna studie, bedömdes bra infärgade eller överinfägade, dvs inga 
prover bedömdes otillräckligt infärgade. Tidigare studier har visat att otillräckligt dehydrerade 
vävnadspreparat tenderar till att färgas otillräckligt på grund av kvarvarande vatten i vävnadens celler 
(8). Vävnadspreparaten i denna studie var visserligen otillräckligt dehydrerade, men fick genomgå de 
olika åtgärderna innan infärgning utfördes. Däremot upptäcktes flertalet vävnadspreparat som påvisade 
överfärgning. Detta skulle kunna förklaras genom att vävnadspreparaten på grund av utförandet av 
åtgärder har utsatts för mycket dehydrering och därmed blivit uttorkade och överfärgade (8, 16).   
 
Vävnadspreparaten utsattes medvetet för otillräcklig dehydrering genom behandling med ett 
tretimmars dehydreringsprogram istället för ett niotimmarsprogram. Detta resulterade i att 
vävnadspreparaten blev otillräckligt dehydrerade i större grad, varav enbart de yttre delarna av 
vävnadspreparaten dehydrerats tillräckligt. Det händer även att vävnadspreparat av olika skäl 
dehydreras otillräckligt i liten grad där vävnadspreparaten enbart blir delvist otillräckligt dehydrerade. 
Åtgärderna för otillräcklig dehydrering som genomfördes på vävnadspreparaten i denna studie utfördes 
direkt efter dehydreringen i det korta dehydreringsprogrammet, innan inbäddning påbörjats. Vid 
tillfällen då enstaka vävnadspreparat blir otillräckligt dehydrerade i liten grad uppmärksammas detta 
oftast inte förrän vävnadspreparaten har bäddats in och sittning påbörjats. Därför kan resultaten som 
erhållits genom denna undersökning inte tillämpas på enstaka vävnadspreparat som dehydrerats 
otillräckligt i liten grad. Att vävnadspreparat dehydreras otillräckligt i stor grad sker främst då det av 
misstag väljs ett för kort dehydreringsprogram än rekommenderat för den aktuella vävnadstypen. Detta 
uppmärksammas vanligtvis omgående efter avslutat dehydreringsprogram vilket resulterar i att åtgärd 
påbörjas innan inbäddning sker. I denna studie valdes att fokusera på vävnadspreparat som dehydrerats 
otillräckligt i stor grad då det ansågs av större värde att undersöka möjligheten till snabbare åtgärd av 
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ett stort antal vävnadspreparat på samma gång än av enstaka vävnadspreparat som dehydrerats 
otillräckligt i liten grad. Att kunna använda ”dumpingmetoden” som ett snabbare åtgärdsalternativ 
istället för den vanliga rehydreringsprocessen hade kunnat underlätta arbetet vid dehydreringsfel. Att 
fokus låg på vävnadspreparat som dehydrerats otillräckligt i stor grad gjorde att det inte kunde 
undersökas ifall inbäddning innan utförande av åtgärd hade kunnat påverka erhållna resultat. Påverkan 
av inbäddning innan åtgärd är inte otänkbar då preparaten under inbäddningsprocessen hade utsatts 
för mer värme vilket i stycket ovan kunde konstateras som en anledning till uttorkning av 
vävnadspreparaten. Det hade därför varit av intresse att utföra framtida studier där påverkan av 
inbäddning innan åtgärder för otillräcklig dehydrering undersöks. 
 
En svaghet med denna studie är dock antalet vävnadsprover. Det användes enbart nio vävnadsprover 
från tre olika vävnader vilket blev sammanlagt 63 vävnadspreparat. Det låga provantalet medförde att 
en statistisk analys inte kunde tillämpas på erhållna resultat. På grund av detta skulle det vara av intresse 
att genomföra framtida studier med större provvolym. Detta skulle även möjliggöra utförandet av 
statistiska analyser så som ett Chi2-test för bättre jämförelse av åtgärdsmetoderna för det enstaka 
vävnadstyperna. Vid snittningen av vävnadspreparaten gjordes ett snitt per preparat. Detta gjordes 
genom att paraffinklosset trimmades tills hela preparatet låg mot snittytan. Då hela preparatet var 
synligt togs det första snittet och placerades på objektglas inför infärgningen. Eftersom ett 
vävnadspreparat dehydreras från utkanterna in till mitten av preparatet kan dehydreringsgraden variera 
genom preparatet. Det hade därför även varit av intresse för framtida studier att ta fler snitt längre in i 
vävnadspreparaten. Detta för att kunna undersöka dehydreringensgraden på flera olika nivåer. Ett 
annat förslag till vidare studier är att undersöka hur specialfärgningar och immunohistokemifärgningar 
påverkas av de olika tillvägagångssätten som kan tillämpas vid otillräcklig dehydrering.  
 
I denna studie bedömdes infärgningen med hematoxylin och eosin av en patolog utefter om färgen 
motsvarade kontrollpreparatet eller om preparaten ansågs vara över- eller underfärgade. Detta innebär 
att det har utförts en subjektiv bedömning av infärgningen som kan variera. Det hade därför varit 
fördelaktigt att ha fler patologer som utförde bedömningen oberoende av varandra. Det bör därför även 
nämnas att även om vissa glas bedömdes som överfärgade så gjordes ingen värdering i hur pass 
överfärgade preparaten var. Preparaten i studien kunde därmed vara överfärgade i olika grader. Ett 
preparat som kan ha bedömts vara enbart lite överfärgat skulle därmed fortfarande kunna vara 
bedömbart. Graden av överfärgning valdes dock att inte inkluderas i bedömningen av preparaten i 
denna studie då det enbart fokuserades på om glasen ansågs bedömbara utifrån färgningen eller ej. 
Eftersom det är en subjektiv bedömning existerar en slags gråzon av preparat som skulle kunna bedömas 
till att vara lite överfärgade och därmed inte bedömbara av en patolog. Samtidigt skulle en annan patolog 
kunna bedöma samma glas som tillräckligt bra infärgat och därmed bedömbart. På grund av att glasen 
i denna studie bedömdes av enbart en patolog valdes att bortse från graden av överfärgning utan enbart 
fokusera på bedömarhet.  
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7. Slutsatser 

 
Utifrån denna studie kunde det konstateras att ”dumpingmetoden” förbättrade snittningen av 
otillräckligt dehydrerade preparat från kolon, hud och tonsill, precis som metoden för mycket 
svårsnittade vävnadsprov. ”Dumpingmetoden” anses därför att vara ett bra alternativ då 
vävnadspreparat från kolon, hud eller tonsill upplevs som svårsnittade på grund av otillräcklig 
dehydrering. Studien visade även att kvaliteten av infärgningen hos kolon och tonsill har tendenser till 
att öka efter utförandet av ”dumpingmetoden” än efter utförandet av övriga åtgärder vid 
dehydreringsrelaterade snittningsproblem. För hudpreparaten gav metoden för mycket svårsnittade 
vävnadsprov bättre resultat när det gällde kvaliteten av infärgningen. Trots detta påvisade 50 % av de 
hudpreparaten som behandlades enligt ”dumpingmetoden” en infärgning som motsvarade 
kontrollpreparaten. Detta tyder på att ”dumpingmetoden” är ett potentiellt alternativ som åtgärd vid 
otillräckligt dehydrerade vävnadspreparat. Med tanke på att ”dumpingmetoden” är tidsbesparande, 
kräver färre kemikalier och är automatiserad till skillnad från övriga metoder skulle metoden vara till 
stor nytta. ”Dumpingmetoden” är därför värd att försätta utvärdera med större provvolym från kolon 
och tonsill. Det skulle även vara av intresse att undersöka andra vävnader för att i framtiden kunna 
överväga metodens användande i större utsträckning på Patologilaboratoriet, Laboratoriemedicin, 
Region Jönköpings län. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Gällande metodbeskrivning för dehydreringsrelaterade snittningsproblem 
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