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Sammanfattning 

På histopatologiska laboratoriet vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping är 

dehydreringsprocessen i dagsläget förlagd över natt. För upprätthållande av god kvalitet på 

diagnos med förbättrat provflöde och utnyttjande av instrumentens fulla kapacitet önskas att ett 

kortare dehydreringsprogram implementeras och förläggs dagtid. Syftet med denna studie var 

således att utvärdera ett kortare dehydreringsprogram för stansbiopsier från human hud och 

portio. Detta har gjorts utifrån cellmorfologiska bedömningsgrunder och bedömning av 

färgkvalité av rutinfärgning med Hematoxylin och Eosin samt specialfärgningarna 

polykrommetylenblått enligt Unna, Periodic acid-Schiff och Giemsa. Ett material om 87 

biopsier från human hud samt portio dehydrerades fördelat över gällande rutinprogram samt 

utvärderat kortprogram. Preparaten bedömdes sedan utifrån snittbarhet, morfologisk kvalité 

samt färgbarhet och diagnostiserbarhet. Resultatet av undersökningen visade att mindre 

stansbiopsier från kortprogrammet varit enkla att snitta samt att dessa erhållit genomgående 

goda resultat från övriga bedömningar. Däremot var de större biopsierna mer svårsnittade samt 

uppvisade fler dehydreringsartefakter när dessa dehydrerats i kortprogram. Sammantaget 

konstaterades att det korta dehydreringsprogrammet skulle kunna implementeras för mindre 

stansbiopsier från hud och portio på histopatologiska laboratoriet vid Länssjukhuset Ryhov i 

Jönköping. 
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Summary 

“Evaluation of a shorter dehydration program for skin and portio biopsies - Does size 

matter?” 

At the histopathological laboratory at Ryhov County Hospital in Jönköping the dehydration 

process is currently scheduled during nights. To maintain good diagnostic quality with 

improved sample flow and use of the instruments full capacity an implementation of a shorter 

dehydration program scheduled during daytime was needed. The purpose was thus to evaluate 

a shorter dehydration program for punch biopsies of human skin and portio. The evaluation was 

based on ratings of cellular morphology and quality of routine staining with Hematoxylin and 

Eosin as well as special staining with polychrome methylene blue according to Unna, Periodic 

acid-Schiff and Giemsa. A material containing 87 biopsies was dehydrated distributed between 

current routine program and the evaluated shorter program. The specimens were rated on the 

basis of ability to section, morphological and staining quality along with diagnostic ability. The 

results of the survey showed that smaller punch biopsies run in the shorter dehydration program 

were easy to section and received good results in general. In contrast, larger biopsies were more 

difficult to section and showed more dehydration artefacts when dehydrated in the shorter 

program. Altogether it was concluded that the short dehydration program could be implemented 

for smaller punch biopsies from skin and portio at the histopathological laboratory at Ryhov 

County Hospital in Jönköping. 
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1. Inledning 

Histopatologiska laboratorier utgör ett viktigt led i den vårdkedja som är till för att kunna ställa 

histopatologiska diagnoser. I jämförelse med de flesta andra typer av medicinska laboratorier 

är de processer och arbete som sker på patologilaboratorier av unik natur. Proverna som 

passerar histopatologiska laboratorier är tydligt avgränsade, ofta av solitt material, har 

heterogen sammansättning och är huvudsakligen ensamma av sitt slag. Detta innebär att till 

skillnad från prover på andra medicinska laboratorier där ett prov i de flesta fall kan analyseras 

om, alternativ tas om, är histopatologiska prover begränsade och vanligtvis förbrukade efter 

diagnos (1). 

 

På histopatologilaboratoriet vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping undersöks vävnadsprover i 

varierande storlekar. Verksamhetens mål är att ge svar inom rätt tidsramar med bibehållen god 

diagnostisk kvalitet (2). Årsproduktionen över antalet stansbiopsier på patologilaboratoriet vid 

Länssjukhuset Ryhov var år 2014 fler än 3 000 varav de flesta var stansbiopsier från hud 

(Biomedicinsk analytiker P. Dareskog, personlig kommunikation, april, 2015). Biopsitagning 

med stansinstrument, en rund engångskniv om varierande diameter, har kommit att bli den 

ideala proceduren för att ta hudbiopsier eller avlägsna mindre hudförändringar för histologisk 

diagnos. Dessutom ger stansbiopsier oftast ett kosmetiskt bättre resultat än vad exempelvis 

hudskrap gör (3). Med samma typ av stansinstrument kan prov tas från portio, livmodertappen, 

för att följa upp cellförändringar och bekräfta diagnos samt för bestämning av medicinsk terapi 

(4). Innan diagnostisering krävs en omfattande preparering av provexcisionerna (2). På 

histopatologiska laboratoriet vid Länssjukhuset Ryhov är vissa prepareringsprocesser i 

dagsläget förlagda över natt vilket särskilt gäller för dehydreringsprocessen. I övrigt upplevs 

det även som att mindre hudstansar överdehydreras i det vanliga rutinprogrammet för 

dehydrering, varför ett kortare program bör införas (Personlig kommunikation, april, 2015). För 

att kunna upprätthålla god kvalité på diagnos samt fungerande provflöde undersöks nu om ett 

kortare dehydreringsprogram för mindre stansbiopsier kan implementeras och förläggas dagtid.  
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2. Bakgrund 

2.1. Histotekniska processer 

För att kunna studera histopatologiska prover i mikroskop krävs preparering i ett flertal steg. 

Vävnaden måste först fixeras, för att undvika att förruttnelseprocessen ska starta, varpå den 

genomgår en dehydrering. Efter detta steg stabiliseras vävnaden genom inbäddning med vax 

eller paraffin för att underlätta snittning. De snittade preparaten rehydreras inför infärgning och 

dehydreras sedan återigen för att ett täckglas ska kunna monteras (5). 

 

2.1.1. Fixering 

Fixeringen har som främsta uppgift att bevara vävnadsprovens form och utseende. Det är främst 

cellens egen självförstörelsemekanik, den så kallade autolysen, som måste stoppas för att 

vävnaden så långt som möjligt inte ska ändras morfologiskt. Fixeringsmedlet stoppar autolysen 

genom att förstöra de enzymer (5), till exempel caspaser (6), som bryter ned och förstör vävnad 

när syretillförseln stängs av. Denna nedbrytning, den så kallade förruttnelseprocessen, startar 

när vävnad avlägsnas från blodcirkulationen såsom vid biopsier och är samma process som sker 

vid till exempel liggsår. Fixeringen verkar även stabiliserande inuti vävnaden så att formen 

behålls samt att utskärning underlättas. Den vanligaste fixeringslösningen som används idag är 

en lösning med 4 % formaldehyd, även kallad tio-procentig formalin. Andra kemiska 

fixeringsmedel som kan användas är till exempel glutaraldehyd och kvicksilverklorid (5). 

 

2.1.2. Dehydrering 

Det första steget i upparbetningen av histopatologiska prover är dehydreringen. Denna process 

är en viktig del med många aspekter att ta hänsyn till såsom påverkan av materialet, tidsåtgång 

och kostnad. Dehydreringsprocessen är en diffusionsprocess där dehydreringslösningen 

diffunderar in i materialet medan vattnet i vävnaden diffunderar ut. Hastigheten med vilken 

detta sker beror på dehydreringslösningens viskositet. Precis som med resten av den 

histologiska processen påverkar en snabb förändring vävnaden mer än vad en stegvis och 

långsam bearbetning gör, vilket innebär att det alltid krävs en avvägning mellan hastighet och 

kvalité. Den vanligaste dehydreringslösningen är etanol eftersom den endast ger liten påverkan 

på vävnaden (5). 
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En ofullständig dehydrering där vattnet inte helt lämnat vävnaden kan komma att leda till 

problem i den resterande histologiska processen, med artefakter som följd (7). Ett första 

problem är att infiltreringen av clearingsreagenset försvåras vilket leder till att 

impregneringsmedlet inte kan tränga in i vävnaden och stabilisera denna. Detta gör preparatet 

svårsnittat då stabiliteten i vävnaden saknas och den upplevs mjuk (8). En annan vanlig artefakt 

som uppkommer hos en ofullständigt dehydrerad vävnad är ojämnhet vid infärgning. Detta 

medför en oregelbunden opacitet (7), vilket är ett mått på ett materials genomskinlighet (9). 

Detta kan undvikas genom att byta lösningar i dehydreringsprocessen regelbundet (7). Ett annat 

sätt att kringgå problemet är att smälta ner paraffinklossen och göra om dehydreringen, vilket 

kan göras ifall unikt och värdefullt material hanteras (10). Överdehydrerade preparat kan bli 

hårda och har en tendens att falla sönder vid snittning (8). Små vävnadspreparat som genomgår 

en lång dehydreringsprocess tenderar att krympa och blir lätt överfärgade. Således bör ett 

kortare dehydreringsprogram användas och vara mer skonsamt för små prover (7). 

 

2.1.3. Clearing, impregnering och bäddning 

Inbäddning med paraffin kräver en vävnad som är helt fri från vatten. Det är således viktigt att 

dehydreringsprocessen utförts korrekt för att inte påverka det slutliga resultatet. Eftersom 

paraffin inte kan lösas i närvaro av alkohol krävs ett intermedium som är lösligt i både alkohol 

och paraffin. Processen, i vilken preparaten behandlas med detta medium, kallas clearing. Vid 

Länssjukhuset Ryhov används Tissue Clear® (Sakura, Zoeterwoude, Nederländerna) som 

intermedium. När vävnaden är helt fri från alkohol placeras den i smält paraffin, som håller en 

temperatur kring 60° C. Paraffinet impregnerar vävnaden och stabiliserar den inför snittningen. 

Den relativt höga temperaturen gör att intermediet kokar bort. Nästa steg i processen är den så 

kallade bäddningen där provet omsluts med smält paraffin som sedan snabbt kyls av för att 

minska risken för kristallbildning i paraffinet (5). 

 

2.1.4. Snittning 

För att kunna färga och diagnostisera preparaten som ska undersökas krävs mycket tunna snitt 

och för att lyckas med detta används ett snittingsinstrument, en så kallad mikrotom. Med hjälp 

av mikrotomen kan snitt om en tjocklek på ner till 2-3 µm skapas ur det paraffininbäddade 
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preparatet. I rutinen används en snittjocklek om 4 µm, då det normalt representerar ett cellager 

(8). En dålig impregnering av paraffinet under dehydreringsprocessen, på grund av en 

ofullständig dehydrering eller fixering, kan ge upphov till att veck bildas i det färdiga preparatet 

och att materialet separerar när det läggs i vattenbad vid snittning (10).  

 

2.2. Färgning 

För att visualisera strukturer i vävnad vid mikroskopering används olika typer av infärgningar. 

Om inte detta görs är det svårt att urskilja morfologiska strukturer då fixerad vävnad endast 

uppvisar nyanser av grått. Vanligtvis färgas vävnaden med två eller fler färger för att skapa 

kontraster som underlättar orientering i preparatet. Vävnadens strukturer har normalt olika 

kemiska egenskaper som dras nytta av vid färgning där de olika egenskaperna hos färgerna gör 

att de binder in till de olika strukturerna. Den vanligaste rutinfärgningen är Hematoxylin och 

Eosin-färgning (H&E) (5). 

 

2.2.1. Hematoxylin och Eosin 

Hematoxylin är en färg som utvinns av trädet Haemtoxylum campechianum och är den 

kärnfärgning som är mest använd världen över. Hematoxylin är i sig självt ingen färg och för 

att infärgning ska ske krävs en oxidering till hematein samt tillsats av ett 

betmedel. Hematoxylin-färgningen ger kärnorna en mörkt blålila ton och är viktig för 

orientering i preparatet. Cytoplasmafärgning i sin tur görs som kontrastfärg till kärnfärgningen 

och är i rutin vanligen en Eosin-färgning. Eosin-färg finns i flera varianter men den vanligast 

använda ger cytoplasman olika nyanser av rött, vilket är en lämplig kontrastfärg till de blå 

tonerna i de hematoxylinfärgade kärnorna. Eosinfärgerna är negativt laddade joner som binder 

in till positivt laddade proteiner i vävnaden (5). 

 

2.2.2. Periodic acid-Schiff 

Periodic acid-Schiff (PAS) är en färgning som främst används till infärgning av kolhydrater 

men kan även användas för att färga celler i basalcellsmembran. Ytterligare kan färgen 

användas vid diagnostik av svamp då exempelvis Candida albicans är PAS-positiv (8). Vid 

Länssjukhuset Ryhov utförs just denna färgning på stansbiopsier från portio vid frågeställning 
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om svamp (Personlig kommunikation, maj, 2015). PAS-reaktionen sker i två steg där 

perjodsyra först oxiderar en kolvätekedja och på så vis bildar två aldehydgrupper vid vilka 

Schiff´s reagens sedan binder in till och färgar preparatet rosalila. Då flertalet strukturer och 

vävnader är PAS-positiva krävs ofta en mer specifik diagnostisering av just det specifika som 

söks, exempelvis med hjälp av ytterligare färgning (5).     

 

2.2.3. Polykrommetylenblått enligt Unna 

På patologilaboratoriet vid Länssjukhuset Ryhov används i dagsläget en färgning, 

Polykrommetylenblått enligt Unna (PKM-Unna), som upprättats på Karolinska sjukhuset i 

Stockholm. Enligt metodbeskrivning används denna färgning för att visualisera bindväv, 

elastiska trådar och mastceller. PKM-Unna är en färgningsmetod där mastceller identifieras 

genom att färgas polykromatiskt med metylenblått och toluidinblått samt differentieras i saltsur 

sprit. I kontrast till mastceller färgas elastiska trådar och bindväv med Resorsin-Fuchsin, se 

Bilaga 1 för metodbeskrivning. PKM-Unna har tidigare konstaterats vara en god färgmetod av 

granulerade mastceller utan att ge ospecifik bakgrundsinfärgning på formalinfixerad 

paraffininbäddad hudvävnad (11). 

 

2.2.4. Giemsa 

Färgningsmetoden Giemsa utformades av den tyska kemisten Gustav Giemsa, född 1867. 

Metoden designades till en början för att påvisa malariaparasiten Plasmodium i blod och har 

senare modifierats för att påvisa andra mikroorganismer inom mikrobiologi. Inom 

histopatologisk verksamhet används Giemsafärgning framförallt inom hematopatologi (12) 

men kan i en modifierad form även användas i biopsimaterial för påvisning av Helicobacter 

pylori i ventrikel (12 samt Personlig kommunikation, maj, 2015). Färgmetoden anses dessutom 

vara en högkvalitativ färgning av kromatin och nukleära membran samt metakromasi i vissa 

cellkomponenter, såsom cytoplastisk granula, vilket påvisar förekomst av mastceller. 

Nackdelen med metoden är dock att färgen bleks över tid, särskilt om preparatet exponeras för 

ljus (12). 
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3. Syfte 

Syftet med denna studie är att, utifrån cellmorfologiska bedömningsgrunder och bedömning av 

färgkvalité av rutinfärgning med Hematoxylin och Eosin samt specialfärgningarna 

Polykrommetylenblått enligt Unna, Periodic acid-Schiff och Giemsa, utvärdera om ett kortare 

dehydreringsprogram kan implementeras för stansbiopsier av human hud och portio. 
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4. Material och metod 

4.1. Urval 

Samtligt vävnadsmaterial som använts i studien hämtades från överbliven vävnad av 

resektioner som redan färdigdiagnostiserats och fixerats i tio-procentig formalin (Univar AB, 

Malmö, Sverige). För att få tillgång till större kvantitet hudvävnad, med tillhörande hudlager 

såsom epidermis, dermis och subcutis, och möjlighet att stansa biopsier i varierande storlekar 

har bröstresektioner samt ett antal skurna hudbiopsier använts. Utöver hudvävnad användes 

även portio som representerar muskelvävnad. Sammantaget skars totalt 87 biopsier ut för 

dehydrering från bröst (n=57), hud (n=3) och portio (n=27). 

 

4.2. Metod 

4.2.1. Utskärning 

Från resektionerna stansades biopsier ut i storlekar om 3 mm (n=27), 4 mm (n=28), 5 mm (n=7) 

och 8 mm (n=8) samt biopsier som skars ut (n=17), se fördelning i figur 1. Biopsierna 

placerades sedan i passande kassett och ram från Tissue-Tek® Paraform® (Sakura). 

 

 
Figur 1 – Fördelningen av antal stansbiopsier i storlekarna 3 – 8 mm och övrigt utskurna bitar från vävnadstyperna 

hud, bröst eller portio. 
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4.2.2. Dehydrering och bäddning 

De 87 biopsierna delades upp mellan två dehydreringsprogram, det befintliga rutinprogrammet 

(n=31) och ett utformat kortprogram (n=56). Biopsierna dehydrerades med hjälp av Tissue-

Tek® VIP® 6 Vacuum Infiltration Processor (Sakura) i stigande koncentrationer av etanol. 

Biopsierna behandlades därefter med Tissue-Clear® (Sakura) för att sedan impregneras 

med Processing/Embedding Medium, Formula 3 (Sakura), se tabell 1 för mer detaljerade 

programinställningar. Vidare paraffininbäddades samtliga biopsier i Tissue-Tek® AutoTEC® 

(Sakura). 

 

Tabell 1 – Tabell över de två dehydreringsprogrammen, rutinprogram som används i dagsläget respektive 

kortprogrammet som ska utvärderas. Här presenteras tiderna för vardera kemikalier samt temperaturen på dessa, 

RT=rumstemperatur. 

Kemikalier Rutinprogram Kortprogram 

Tider Temperatur Tider Temperatur 

Formalin 30 min 35˚ 5 min RT 

Kranvatten 10 min RT 5 min RT 

70 % etanol 45 min RT 10 min RT 

95 % etanol 45 min RT 10 min RT 

95 % etanol 45 min RT 15 min RT 

100 % etanol 50 min RT 10 min RT 

100 % etanol 50 min RT 15 min RT 

Tissue clear 1 h RT 10 min RT 

Tissue clear 1 h RT 15 min RT 

Tissue clear 1 h RT 20 min RT 

Paraffin 30 min 58˚ 20 min 58˚ 

Paraffin 30 min 58˚ 20 min 58˚ 

Paraffin 30 min 58˚ 20 min 58˚ 

Paraffin 2 min 58˚ 20 min 58˚ 

 9 h 7 min 2 h 55 min 

 

 

4.2.3. Snittning och färgning 

Författarna av studien snittade oberoende av varandra samtliga klossar, där de turades om att ta 

ett första eller andra snitt. En bedömning av snittbarheten gjordes av vardera snittare för varje 
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kloss utifrån en tregradig skala från 1) mycket svårsnittat, 2) möjlig att snitta men svårhanterat 

samt 3) lättsnittat. Proverna snittades om en tjocklek på 4 μm varav två snitt färgades med H&E 

i Symphony (Ventana, Tucson, USA) med färginställningsgrad N5C5. Kärnorna färgades in 

med Hematoxylin (Symphony N1/N2+, Roche Diagnostics AB, Bromma, Sverige) och 

cytoplasma med Eosin (Symphony C, Roche Diagnostics AB). Utöver H&E färgades ett snitt 

från samtliga stansbiopsier (n=60) in med PAS Staining Kit (Ventana, art: 860-014) på 

BenchMark Special Stains (Ventana). Dessutom färgades även ett snitt från hudstansar (n=41) 

in med Giemsa Staining Kit (Ventana, art: 860-006) på BenchMark Special Stains och ett snitt 

med PKM-Unna manuellt enligt lokala föreskrifter, se Bilaga 1 med metodbeskrivning för 

PKM-Unna. 

 

4.3. Bedömning 

Preparat färgade med H&E lämnades till patologläkare för bedömning. Läkaren bedömde, utan 

vetskap om vilket dehydreringsprogram som använts, vardera preparat utifrån kvalitén på 

morfologin hos cellkärnor respektive cytoplasma enligt en tregradig skala graderad från 1) 

dålig, 2) godkänd till 3) bra morfologi. Även kvalitén på färgningen bedömdes enligt en 

tregradig skala utifrån om preparatet var 1) svagt infärgat, 2) bra infärgat eller 3) överinfärgat. 

Vidare noterades övriga synpunkter samt om eventuella artefakter förelåg. Slutligen bedömdes, 

med ja eller nej, huruvida preparatets kvalité ansågs duglig för att ställa en eventuell diagnos. 

Övriga preparat som färgades med specialfärgningarna PKM-Unna, PAS och Giemsa 

bedömdes utav biomedicinsk analytiker med specialkompetens inom färgningsmetodik. 

Bedömningen skedde utefter om infärgning ansågs vara 1) icke godkänd, 2) tveksamt godkänd 

eller 3) godkänd samt om preparatet var svagt eller starkt infärgat.  

 

4.4. Etiska överväganden 

Biopsimaterialet som används i studien är redan färdigdiagnostiserad vävnad från patienter som 

enligt biobankslagen tillåtit sjukhuset att materialet används för dessa typer av ändamål. Ingen 

återkoppling till patienter kan ske då inga persondata kan knytas till proverna. Därför kräver 

inte studien någon etisk prövning. 
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5. Resultat 

5.1. Snittningsbedömning 

Av de 87 klossarna bedömdes, av båda snittare, att 56 klossar var lättsnittade medan en kloss 

ansågs möjlig att snitta men svårhanterad. I åtta fall har den första snittaren bedömt klossen 

som mer lättsnittad än den andra snittaren och i motsvarande fem fall har andrasnittaren bedömt 

klossen som lättare att snitta än vad förstasnittaren gjort. I samtliga av dessa fall har två snitt 

per kloss tagits fram. I tre fall har endast förstasnittaren lyckats utvinna ett snitt varpå 

andrasnittaren bedömt klossen som omöjlig att snitta och vid ett tillfälle glömde andrasnittaren 

att göra ett snitt för rutinfärgning. Sammanlagt plockades 13 klossar bort av förstasnittare vilka 

bedömdes helt omöjliga att snitta. En sammanställning av ovanstående bedömning, fördelad på 

huruvida biopsin har dehydrerats i kortprogram eller rutinprogram, presenteras här i tabell 2. 

Totalt har 144 snitt rutinfärgats med H&E, varav 86 snitt från kortprogram och 58 snitt från 

rutinprogram. 

 

Tabell 2 – Fördelning av hur första- och andrasnittare uppfattat preparats snittningshantering utefter om de 

uppfattat samma snitthantering samt om första- eller andrasnittare har uppfattat snitthanteringen olika. 

Bedömningen är uppdelat i stansstorlek (mm) samt om preparatet hanterats i rutinprogram (R) eller kortprogram 

(K). Detta har resulterats i dubbletter av snitt eller singelsnitt samt bortfall, således redovisas även klossantal samt 

slutligen även genererade snittantalet. 

 Stans Övrigt Antal 

klossar 

Antal 

genererade 

snitt 
 3 mm 4 mm 5 mm 8 mm 

 R K R K R K R K R K 

Lättsnittat enligt båda 

snittare 

10 17 8 15 3 - - - 2 1 56 112 

Svårhanterat vid snittning 

enligt båda snittare 

- - - - - - - - 1 - 1 2 

Förstasnittare enklare än 

andrasnittare 

- - - 2 - 2 1 1 - 2 8 16 

Andrasnittare enklare än 

förstasnittare 

- - - - - - 1 1 2 1 5 10 

Mycket svårsnittat, med 

endast snitt från förstasnittare 

- - 1 - - 1 1 - - 1 4 4 

Mycket svårsnittat, bortfall - - 1 1 - 1 - 3 - 7 13 0 

         Totalt 87 144 
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5.2. Läkarbedömning 

Utifrån de 144 bedömda snitten ansågs 137 preparat som diagnostiserbara. Av de preparat som 

dehydrerats med rutinprogram ansågs 57 av 58 vara diagnostiserbara och det icke 

diagnostiserbara preparatet var från en stansbiopsi om 8 mm vilket hade kommentaren 

fragmenterat. Av de 86 preparaten som dehydrerats i kortprogram ansågs 79 stycken vara 

diagnostiserbara. Fem snitt från samma program ansågs icke diagnostiserbara där läkaren 

uppfattade tre av snitten från stansbiopsier om 5 mm som allt för luckra, ett snitt från en övrig 

utskuren biopsi ansågs för fragmenterat samt en stansbiopsi om 4 mm var dubbelvikt vilket 

omöjliggjorde diagnostisering. Dessutom ansågs två preparat från kortprogrammet vara 

tveksamt diagnostiserbara där en övrigt skuren bit samt en stansbiopsi om 4 mm ansågs för 

fragmenterat respektive intorkat. 

 

Tabell 3 - Fördelning av de snitt som morfologiskt bedömts som godkända eller bra gällande kärna respektive 

cytoplasma samt snitt med bedömningen bra infärgade, uppdelat i biopsityp samt vilket program de dehydrerats i. 

Dessutom presenteras det totala antalet snitt för vardera dehydreringsprogram och biopsityp. 

  Kärnor Cytoplasma Färgning Totalantal 

Stans 3 mm R 20 20 11 20 

K 34 34 21 34 

4 mm R 17 17 10 17 

K 34 34 23 34 

5 mm R 6 6 6 6 

K 4 2 4 5 

8 mm R 5 5 3 5 

K 4 4 2 4 

Övrigt R 10 10 6 10 

K 8 7 1 9 

 

5.2.1. Morfologi och färgning 

Samtliga snitt (n=58) från stansar samt utskurna bitar som dehydrerats i rutinprogrammet 

bedömdes i den tregradiga skalan med godkänd eller bra morfologi på både kärnor respektive 

cytoplasma. Av de snitt (n=86) som dehydrerats i kortprogrammet bedömdes två av snitten i 

den tregradiga skalan med dålig morfologi på kärnor respektive fem snitt med dålig morfologi 

på cytoplasma. Resterande 79 snitt bedömdes ha godkänd eller bra morfologi. Vidare bedömdes 

36 av 58 snitt från rutinprogrammet vara bra infärgade respektive 51 av de 86 snitt som 

dehydrerats i kortprogrammet. Se tabell 3 för storlek- och programfördelning samt  
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figur 2 för en procentuell fördelning över de preparat som bedömts med resultatet bra infärgade 

fördelat på program och stansstorlek. 

 

 

Figur 2 – Procentuell andel av antalet snitt som bedömts som bra infärgade fördelat mellan dehydreringsprogram 

och biopsistorlek. 

 

 

Figur 3 – Bilder över fyra vanliga artefakter. Första bilden A) visar ett dubbelvikt snitt där pil preciserar artefakten 

vid x200 förstoring. Andra bilden B) visar ett ojämnt snitt där pilarna preciserar tjockt respektive tunt snitt vid 

x100 förstoring. Tredje bilden C) motsvarar ett luckert snitt där pil även preciserar fragmenterat snitt vid x400 

förstoring. Egna bilder tagna med Infinity X (DeltaPix, Smorum, Danmark). 

 

5.2.2. Artefakter 

Vid bedömningen konstaterades artefakter på snitten som dehydrerats i rutinprogram respektive 

kortprogram där två respektive tre visat tjockt snitt, två respektive ett snitt fått knivrepa och 

elva respektive tio snitt var ojämna. Vidare konstaterades sju snitt från vardera 

dehydreringsprogram dubbelvikta. Ytterligare konstaterades fyra snitt från rutinprogrammet 
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P
ro

ce
n
t 

(%
)



 

13 

 

vara fragmenterade eller trasiga motsvarade fem snitt från kortprogrammet samt ett snitt 

respektive fem ansågs vara lucker. Dessutom konstaterades sju av de snitt som dehydrerats i 

kortprogram vara ojämnt infärgade respektive inget snitt från rutinprogrammet. Se figur 3 för 

exempel av de vanligt förekommande artefakterna 

 

5.3. Specialfärgning 

Av de 60 preparat som färgats med PAS bedömdes 59 stycken av dessa som godkänt infärgade 

och en stansbiopsi om 8 mm dehydrerad i kortprogram ansågs som tveksamt godkänd samt som 

fragmenterat. Av de 41 preparaten som färgats med Giemsa bedömdes ett preparat som icke 

godkänt och sågs som fragmenterat, detta preparat var en stansbiopsi om 5 mm och hade 

dehydrerats i kortprogram. Sex preparat av 41 som färgats med PKM-Unna fick resultatet 

tveksamt godkänd och ett bedömdes som icke godkänt, samtliga hanterade i kortprogram. Av 

de sex preparat med resultat tveksamt godkänt har samtliga bedömts som starkt infärgade. Fyra 

av dessa preparat hade dehydrerats i rutinprogram vilka var två stansbiopsier om 3 mm och två 

om 5 mm respektive två i kortprogram vilka var stansbiopsier om 3 mm och 4 mm. Det icke 

godkända preparatet var en stansbiopsi om 5 mm vilket även ansågs som trasigt. 
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6. Diskussion 

Sammantaget har 87 biopsier från human hud samt portio utifrån cellmorfologiska 

bedömningsgrunder och färgkvalité av rutinfärgning med H&E bedömts av patologläkare. 

Dessutom har biomedicinsk analytiker bedömt huruvida infärgning med specialfärgningarna 

PKM-Unna, PAS och Giemsa ansetts godkända på ovan nämnda preparat. Biopsierna delades 

upp mellan ett kortprogram respektive ett rutinprogram för dehydrering varpå de sedan snittades 

av författarna. Läkarens bedömning och kommentarer samt den biomedicinska analytikerns 

bedömning sammanställdes för att utvärdera om möjlighet finns att implementera ett kortare 

dehydreringsprogram på laboratoriet för klinisk patologi vid Länssjukhuset Ryhov. 

 

I studien har biopsimaterial tagits fram från bröstresektioner då det är ett sådant material där 

mycket hud blir över efter diagnos och därmed är lämpligt som forskningsmaterial. Valet av 

human hud som vävnad motiveras med att de flesta stansbiopsier som bearbetas på laboratoriet 

kommer från hud där någon misstänkt förändring önskas undersökas. Vidare kan även 

stansbiopsier från portio tas vid misstanke om gynekologiska cellförändringar (4) samt vid 

frågeställning om svamp varför studien även valt att inkludera stansbiopsier från 

formalinfixerade färdigdiagnostiserade portioresektioner. Utöver bröstresektioner och portio 

har dessutom tre mindre hudresektioner använts för att testa kortprogrammets förmåga att 

dehydrera även andra biopsiformer än stansbiopsier. Genom att använda både hud och portio 

har olika typer av vävnad kunnat studeras så som epidermis, dermis och subcutis samt 

muskelvävnad. I utskärningen användes stansinstrument i storlekar från 3 mm, vilket anses som 

minimum för att kunna ställa adekvata diagnoser, och upp till 8 mm då det är vanliga storlekar 

för stansbiopsier (3). Detta urval strävar efter att få en så verksamhetslik urvalspopulation som 

möjligt. För att kunna utvärdera huruvida det nya kortare dehydreringsprogrammet genererar 

vävnader som är lika bra eller bättre än de som hanterats i rutinprogrammet användes ett 

blindtest där patologläkaren ovetande bedömt preparat både från rutin- och kortprogram. Redan 

innan studien påbörjades misstänkte författarna att det kortare dehydreringsprogrammet skulle 

fungera bättre på de mindre stansstorlekarna om 3 och 4 mm än de större biopsierna eftersom 

dehydreringslösningarna lättare tränger in i små vävnader. Således togs beslutet att medta fler 

stansar i dessa storlekar än de större stansbiopsierna om 5 och 8 mm samt övriga vävnadsbitar.     
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Avsaknaden av liknande studier har gjort det svårt att finna lämplig utgångspunkt över 

tidfördelningen mellan kemikalierna i kortprogrammet. Däremot beskrivs i viss litteratur 

möjligheten till ett kortare dehydreringsprogram för mindre biopsier (8). Längden för det korta 

dehydreringsprogrammet är därför anpassad efter hur verksamheten på patologilaboratoriet vid 

Länssjukhuset Ryhov ser ut i dagsläget och tiderna för de olika lösningarna har fördelats 

proportionerligt över det nya programmet så det fördelaktigt skulle passa verksamheten 

logistiskt (Personlig kommunikation, maj, 2015). 

 

Då snittningen utförts av författarna som oberoende av varandra betygsatte snittbarheten på 

klossarna kunde kvalitén av dehydreringen vid olika snittdjup bedömas. Bedömningen 

resulterade i att snittarna vid 57 fall av 87 gett likvärdig bedömning vilket tyder på att trots 

subjektiva bedömningskriterier har båda snittarna haft liknande tolkning. Inom dessa 57 

preparat inkluderas samtliga 17 stansbiopsier om 3 mm samt 15 av 18 stansbiopsier om 4 mm 

som dehydrerats i kortprogrammet vilket tyder på en jämn dehydrering genom hela preparaten. 

Skillnad mellan förstasnittarens betyg och andrasnittarens betyg noterades i 14 fall. I nio av 

dessa fall har den snittare som varit först på klossen satt ett högre snittbarhetsbetyg än 

andrasnittaren. Detta skulle innebära att preparatet haft en bättre dehydrering i den perifera 

delen av vävnaden. I fem fall var det tvärtom då andrasnittaren bedömde klossen som mer 

lättsnittad. Detta kan förslagsvis bero på de olika snittarnas upplevelse av hur en lättsnittad 

kloss beter sig. Dessutom förekom tre fall där förstasnittaren lyckats utvinna ett snitt medan 

andresnittaren bedömt klossen som omöjlig att snitta. Detta tyder på att preparatet är mycket 

sämre dehydrerat ju närmare mitten av vävnaden snittet tas. Dessutom var 13 klossar så 

svårsnittade att de fick plockas bort direkt. Av de 13 preparat som fallit bort har 12 dehydrerats 

i kortprogrammet, varav sju var övrigt utskurna bitar, tre var stansbiopsier om 8 mm samt en 

om 4 mm respektive 5 mm. Det preparat som dehydrerats i rutinprogrammet var en stansbiopsi 

om 4 mm. Båda stansbiopsier om 4 mm var preparat som vid snittning lossnade från klossarna 

och de övriga ansågs allt för porösa för att vara möjliga att snitta, vilket troligen berodde på en 

ofullständig dehydrering som lämnat en mjuk och porös vävnad. Orsaken till att de två preparat 

som lossnat från klossarna berodde troligtvis på något mekaniskt fel vid snittning och dessa 

hade vid senare eftertanke kunnat bäddas om för att på nytt testa snittbarheten av preparatet. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det kortare dehydreringsprogrammet klarar små 

preparat utan större problem. Vid snittning av preparat om storlekarna 5 mm och uppåt ses fler 

problem och detta resultat stämmer överens med författarnas misstanke om att 
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dehydreringslösningarna inte hinner med att penetrera vävnaden fullt ut trots att biopsierna 

består av tunt skurna bitar med större yta. Om stora stansar delas ses däremot inga problem vid 

snittning. 

 

Alla snitt färgades med rutinfärgningen H&E för att synliggöra de strukturer läkaren bedömde. 

Utifrån de sammanställda resultaten från läkarens bedömning över morfologin på kärnor 

respektive cytoplasma har det visat sig att det korta dehydreringsprogrammet har fungerat minst 

lika bra som rutinprogram gällande mindre stansbiopsier, där samtliga stansbiopsier om 3 mm 

respektive 4 mm som hanterats i kort dehydreringsprogram bedömts med bra eller godkänd 

morfologi. Gällande färgning har resultatet av bedömningen varierat där inte ens rutinprogram 

genererat optimalt resultat för någon biopsityp annan än stansbiopsier om 5 mm. Enligt erhållna 

resultat ses dock att mindre stansar om 3 och 4 mm som hanterats i kortprogram procentuellt 

har gett bättre resultat gällande infärgning än motsvarande stansbiopsier i rutinprogram. En 

antydan till en brytpunkt vid stansbiopsier om 5 mm och uppåt har noterats där dessa gett sämre 

bedömt färgresultat för preparat som dehydrerats i kortprogram än rutinprogram. Således 

antyder resultaten att en implementering av ett kortare dehydreringsprogram skulle kunna 

innebära en förbättring gällande infärgningen av H&E på snitt från mindre stansbiopsier om 3 

till 4 mm. Då det är mindre kvantitet av både de större stansbiopsierna samt övrigt utskurna 

bitar är det svårt att generalisera utefter detta antal vilket gör att en slutsats ej kan dras kring 

huruvida dessa biopsier färgas bättre eller sämre beroende på dehydreringsprogram. De flesta 

preparaten har trots något sämre bedömning av färgning samt morfologi ändå bedömts som 

diagnostiserbara vilket indikerar på att även kortprogrammet ger bra material som skulle kunna 

bedömas vid en frågeställning. 

 

I denna bedömning har det varit viktigt att skilja på vilka artefakter som mest troligt berott på 

snittningen respektive dehydreringen. De mest förekommande artefakterna har varit ojämna 

snitt, dubbelvikt snitt, ojämnt infärgade snitt samt fragmenterade och luckra snitt. Sett till 

fördelningen ses att ojämna snitt samt dubbelvikta snitt har varit genomgående förekommande 

artefakter oberoende vilket program preparaten dehydrerats i och beror därför med största 

sannolikhet på ovana vid snittning snarare än av påverkan från dehydreringen. Vidare ses att 

artefakterna ojämn infärgning, fragmenterade och luckra snitt dominerar bland de snitt som 

dehydrerats i kortprogram. Detta tyder på att ojämn infärgning, fragmentering och luckra snitt 
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är artefakter som beror på att dehydreringstiden för kortprogrammet i dessa fall varit otillräcklig 

för dessa biopsier. 

 

Utöver färgning med H&E valdes snitt från vissa biopsityper att färgas med specialfärgningarna 

PAS, PKM-Unna och Giemsa.  På samtliga stansbiopsier, från både hud och portio, gjordes en 

PAS-färgning. Färgning med Giemsa och PKM-Unna gjordes endast på stansbiopsier från hud. 

Anledningen till att dessa färger valdes är för att både PAS och Giemsa, i enlighet med 

rekommendationer för histopatologisk verksamhet, initialt görs på alla hudstansar (13). Då PAS 

påvisar förekomst av svamp görs denna färgning på portio där svamp kan förekomma 

(Personlig kommunikation, maj, 2015). Vid specifika frågeställningar om mastcells-förekomst 

görs Giemsa eller Toluidinblå (13) och på Länssjukhuset Ryhov motsvarar PKM-Unna färgning 

med Toluidinblå. Även om PKM-Unna är den färgmetod som används i dagsläget så har just 

denna färgning varit svår att optimera färgmässigt varför Giemsa och Elastin planeras att ersätta 

denna färgmetod (Histopatologiska laboratoriet, Länssjukhuset Ryhov, personlig 

kommunikation, april, 2015). Utifrån erhållna resultat i denna studie ansågs endast en större 

stansbiopsi som hanterats i kortprogram som överinfärgad vid PAS-färgningen och därmed 

tveksamt godkänd. Även infärgning med Giemsa gav goda resultat där endast en stansbiopsi 

om 5 mm som dehydrerats i kortprogrammet bedömdes som icke godkänd då snittet var 

fragmenterat. Gällande PKM-Unna var resultaten varierande mellan både biopsistorlekar och 

dehydreringsprogram. Sex av preparaten var överinfärgade och ansågs som tveksamt godkända, 

dessa var preparat från båda dehydreringsprogrammen. Dessutom ansågs ett preparat som 

trasigt och icke godkänt. Då det inte går att urskilja ett tydligt samband mellan de tveksamt eller 

icke godkända färgningarna och dehydreringsprogrammen eller biopsistorlek är det svårt att 

säga att färgresultatet beror på dehydreringstiden. 

 

Ytterligare en fördel med att implementera detta kortare dehydreringsprogram skulle vara den 

tidvinnande aspekten genom att nyttja den tid då instrumenten idag står tomma. Att istället 

förlägga dehydrering av vissa provtyper under dagtid kan instrumentens fulla kapacitet 

utnyttjas. För laboratoriet kan detta även resultera i ett bättre flöde genom den histotekniska 

processen. Optimeras dehydreringsprocessen kan provkvalitén förbättras, vilket underlättar 

diagnostisering. Detta är viktigt då provmaterial vid dessa laboratorier är så pass unika i sitt 

slag att bästa möjliga preparathantering bör eftersträvas då resultaten och de ställda diagnoserna 
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dessutom oftast baseras på kvalitativa bedömningar. Eftersom vissa prover i denna studie gav 

snitt som ansågs luckra eller fragmenterade föreslås ytterligare studier kring huruvida 

kortprogrammet kan utökas om förslagsvis en timma. 
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7. Slutsatser 

Utifrån denna studie har det kunnat konstateras att mindre stansbiopsier om 3 till 4 mm varit 

lätta att snitta och detsamma gäller då större stansar om 8 mm delas. Dock ses problem vid 

stansar om 5 mm samt större skurna bitar som inte rekommenderas för dehydrering med 

kortprogram. Vidare visar även denna studie att samtliga mindre stansbiopsier om 3 och 4 mm 

visat god morfologisk kvalité och dessa har även bedömts med bättre resultat vid infärgning än 

motsvarande stansbiopsier som dehydrerats i rutinprogram. Trots att större preparat inte gett 

lika goda resultat har ändå majoriteten av samtliga biopsier varit diagnostiserbara och skulle 

därmed kunna bedömas vid frågeställning. Sammantaget innebär detta att ett kortare 

dehydreringsprogram skulle kunna implementeras på patologilaboratoriet vid Länssjukhuset 

Ryhov för mindre hud- och portiobiopsier. 

 

Med ett kortare dehydreringsprogram som används dagtid anser vi att det skulle kunna leda till 

ett bättre utnyttjande av instrumenten vilket i sin tur skulle kunna leda till ett jämnare provflöde 

genom laboratoriet samt en förhoppning om bättre kvalité på de prover som ska diagnostiseras. 

Dock vill vi ändå föreslå vidare studier om att utöka kortprogrammet med en timma, om 

logistiskt möjligt, för att undvika vissa artefakter såsom luckra och fragmenterade snitt. 

Slutligen kan konstateras att gällande dehydreringsprocessen så har inte bara tiden utan även 

storleken betydelse. 
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Omnämnanden 

Författarna vill framföra ett stort tack till all personal på patologilaboratoriet vid Länssjukhuset 

Ryhov i Jönköping för gott tålamod och hjälpsamhet under de veckor detta projekt 

genomfördes. Ett särskilt tack till legitimerad biomedicinsk analytiker och metodspecialist Ator 

Maty som satt upp det korta dehydreringsprogrammet som utvärderats samt legitimerad 

biomedicinsk analytiker och metodspecialist Jeanette Karlsmo som tagit sig tiden att förklara 

och bedöma specialinfärgning. Dessutom ska patologläkare Karin Sixtensdotter Graffmo ha ett 

stort tack för att hon jobbat sena kvällar och helger med att professionellt bedöma samtliga snitt 

färgade med H&E. Slutligen vill vi tacka vår vetenskapliga handledare på Hälsohögskolan vid 

Högskolan i Jönköping lektor Jan Strindhall för goda tips och råd under skrivandefasen av 

denna studie. Sist men inte minst vill vi tacka vår metodhandledare legitimerad biomedicinsk 

analytiker Pernilla Dareskog som tålmodigt har handlett oss, hjälpt oss praktiskt och besvarat 

våra frågor i tid och otid. Utan er hade denna studie inte kunnat genomföras. Tack!  
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Bilaga 1 

Gällande metodbeskrivning för PKM-Unna per den 18 maj 2015. 

  

  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


