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Sammanfattning 
 En svårighet när små biopsier ska bäddas i paraffin är att det kan vara svårt att få dem i 
samma nivå i klossen vilket kan resultera i att alla biopsier inte syns i första snitten. Dessa 
biopsier kan sedan hinna snittas bort innan nästa kommer fram. Under dehydreringsprocessen 
riskerar dessutom dessa små sköra preparat att gå sönder. Ett sätt att komma ifrån detta är att 
gjuta in biopsierna i en gel innan dehydreringen. De hålls då intakta och det är lättare att få 
dem på samma nivå i gelen. Celler kan också gjutas in i gel för att sedan kunna hanteras som 
histologiska prover.  
 Syftet med denna studie var att utvärdera en metod där små biopsier och cytologiska 
prover gjuts in i en gel innan paraffininbäddning. Till studien användes cirka 20 biopsier  från 
lunga och cirka 20 biopsier från colon, tre finnålsaspirationer från brösttumör, fyra prover 
med pleuravätska samt ett prov med blåssköljvätska.  
 För utprovning av metoden med gelblock gjordes försök med alginsyra respektive agaros. 
Metoden med agaros var den som bedömdes som mest lämpad att gå vidare med. Försöket  
med biopsier blev lyckat och metoden bedöms kunna förbättra hanteringen av små biopsier. 
Försöken med celler gav både lyckade och misslyckade resultat. Litet provmaterial gör att 
vidare utökade försök med både biopsier och cytologiska prover behövs för att säkerställa 
fördelen med metoden.  
 
Nyckelord: dubbel inbäddningsmetod, alginsyra, natriumalginat, agaros, immunocytokemi 



 
 

Summary 
" Evaluation of a embedding method using alginic acid or agarose as support before 
embedding in paraffin - For improved results when embedding and sectioning of small 
biopsies and easier and more accurate diagnosis of cytological samples" 
 
 When it comes to embedding small biopsies in paraffin blocks one issue that arises is the 
difficulty when it comes to placing all the biopsies at the same level in the block. A 
consequence is that all biopsies might not be visible in the first section. These biopsies then 
risk to be sectioned away before the next section becomes visible. During the dehydration 
process these small, fragile biopsies risk to fall apart. One method used to avoid the issue is to 
mould the biopsies in a gel before dehydration. This causes the biopsies to be held intact 
which facilitates placing them at the same level in the gel. Cells may also be moulded into the 
gel and then proceed to be handled as histological samples.  
 The purpose of this study is to test a method where small biopsies and cytological 
samples are moulded into a gel before they are embedded in paraffin. Approximately 20 
biopsies from lung, approximately 20 biopsies from colon, three samples of fine needle 
aspirations from breast tumors, four samples of pleural fluid and one sample of bladder lavage 
fluid was used in the study. Gel block trials where made with alginic acid and agarose to test 
the method. The technique to use agarose was deemed to be the most appropriate method. The 
experiment that was made with biopsies was successful and the method is expected to 
improve the technique used to process small biopsies. The trials with cell samples had 
ambivalent results. The small sample material cause that further, extended trials including 
both biopsies and cytological samples are required to guarantee the proposed benefit of the 
method.  
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Inledning 
 Vid dehydrering och paraffinering av små biopsier ökar risken att de går sönder då de är 
små och sköra. Små biopsier kan även vara svåra att hålla ihop vid bäddning i paraffin  och 
hamnar de inte i samma nivå finns risken att endast några biopsier syns i de första snitten och 
i ytterligare nivåer kan dessa biopsier  redan ha snittats bort. För att undvika dessa problem 
kan en metod användas där biopsierna placeras i lösning av natriumalginat (alginsyra) före 
dehydreringen varefter kalciumkloridlösning tillsätts vilken får alginsyran att stelna. Det är 
lättare att placera biopsierna i samma nivå i alginsyran jämfört med direkt bäddning i paraffin. 
Biopsierna är dessutom skyddade vid dehydreringsprocessen (1). Användning av agaros är en 
annan metod för att hålla små vävnader på plats för att få dem i samma nivå och i rätt riktning  
vid paraffininbäddning. Vävnaden gjuts då in i agarosgel före bäddning i paraffin (2).  
 Vid finnålsaspiration och för diagnostisering av tumörer kan cellerna centrifugeras och 
förinbäddas i agar för att sedan kunna dehydreras, bäddas i paraffin och snittas på samma sätt 
som histologiska prover. Vid immunohistokemiska färgningar på dessa snitt med celler fås en 
säkrare diagnostik jämfört med immunfärgningar på cytologiska utstryk (3).  
 Vid avdelningen för klinisk patologi vid universitetssjukhuset i Linköping vill man testa 
om en metod där alginsyra används som stabilisering innan paraffininbäddning kan ge bättre 
resultat för små biopsier. Man vill också undersöka om celler gjutna i alginsyra kan användas 
vid immunocytokemi för en enklare och säkrare diagnostik. Ytterligare ett 
användningsområde tros vara vid användning av Silver In Situ Hybridisering (SISH) och 
Flourescense In Situ Hybridisering (FISH).  

Bakgrund 
Histologi 
 För att studera vävnader och deras strukturer behöver de prepareras på olika sätt för att 
bevaras och behållas så lik den levande vävnaden som möjligt (4).  
Fixering 
 För att prover av vävnad eller celler inte ska förändras måste enzymaktiviteten och 
metabolismen i vävnaden stoppas. De flesta fixermedel är substanser som inaktiverar de 
lysosomala enzymerna i cellerna och därmed förhindrar autolys. Förstörandet av enzymerna 
förhindrar också förruttnelse genom att bakteriell och fungös växt stoppas (4). 
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 Det allra vanligaste fixermedlet är formaldehyd som är en vattenlöslig stickande giftig 
gas. 37-40% formaldehyd i vattenlösning  benämns formalin och är den lösning som används 
till fixering av vävnader. Formalinet späds med vatten i förhållande 1:10 och man brukar tala 
om antingen 10% formalin eller 4% formaldehyd (4). Formaldehyd bildar metylenglykol i 
kontakt med vatten. När vävnaden sänks ner i formaldehydlösningen korsbinder proteinerna i 
cellerna kovalent med metylengruppen och bildar metylenbryggor som stabiliserar vävnaden 
(5).  
Dehydrering, klarning och paraffinimpregnering 
 För att kunna snitta vävnaden behövs ett stöd för vävnaden. Den vanligaste metoden är att 
bädda vävnaden i paraffin. För att detta ska vara möjligt måste först allt vatten i vävnaden 
avlägsnas. Detta görs genom dehydrering där vatten ersätts med ett dehydreringsreagens, 
vanligen etanol. Vid användning av etanol doppas vävnaden i bad med etanol av olika 
koncentration i flera steg från låg koncentration, 50% eller 70%, till absolut etanol i sista 
steget. För att paraffin ska kunna tränga in i vävnaden måste etanolen sedan ersättas av ett 
klarningsmedium, till exempel xylen, som är blandbart med paraffin. Detta steg kallas för 
klarning och förbereder för att paraffin ska kunna tränga in i vävnaden.  Nästa steg är att 
impregnera vävnaden med paraffin vilket görs genom att doppa den i två till fyra bad med 
smält paraffin. I baden med smält paraffin kommer klarningsmediet att ersättas av paraffin 
och sköljas bort (4).       
Bäddning 
 När vävnaden är dehydrerad och impregnerad med paraffin bäddas den i paraffinblock. 
Det är viktigt att tänka på att placera vävnaden rätt i formen så att rätt yta blir snittad. Att kyla 
klossen snabbt är viktigt för att undvika stora paraffinkristaller som annars kan förstöra 
kvaliteten på snitten. När vävnaden är bäddad i paraffin kan den snittas i tunna snitt. 
Paraffinblocken kan sedan förvaras under obegränsad tid (4). 
Snittning 
 Med en skärmaskin, en så kallad mikrotom, kan paraffinblocken sedan snittas i tunna 
snitt. För rutinsnitt är det vanligt med en tjocklek mellan 3 och 6 µm. Kniven i mikrotomen är 
viktig för att få bra snitt. Den måste vara mycket vass och fri från skador som annars kan 
orsaka skador i de tunna paraffinsnitten. För att få fina snitt kan de försiktigt läggas i ett bad  
med varmt vatten där snitten flyter och slätas ut av värmen. Snitten lyfts sedan upp från 
vattnet med ett objektsglas som sedan får torka på värme så att snittet fäster på glaset (4). 
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Färgning 
 För att kunna undersöka vävnaden under mikroskop behöver den färgas. Alla delar i 
vävnaden har ungefär samma brytningsindex och liknade färger så utan färgning av vävnaden 
går det inte att urskilja några kontraster. Vid färgning utnyttjas vävnadens olika kemiska 
egenskaper för att skilja vävnadens delar åt med olika färger. Den vanligaste färgningen som 
används i rutinverksamhet är hematoxylin-eosin där kärnorna färgas mörkt blålila och 
cytoplasma och bindväv färgas in i olika nyanser av rosa (4). 

Immunologiska metoder  
 Antikroppar kan användas inom histologin för att identifiera specifika proteiner i 
vävnader. Flera olika antikroppar kan användas, vanligast är dock immunoglobulin G (IgG) 
och immunoglobulin M (IgM). Antikropparna kan märkas in på en mängd olika sätt för 
detektion i mikroskop (4). 
Immunofluorescence (IMF) 
 Fluorescerande färg, fluorescein (FITC), kan användas för att märka in antikroppar och 
på så sätt få dem synliga i fluorescencemikroskop. Till en lösning av kända antikroppar, mot  
specifika eftersökta antigen i den vävnad som ska undersökas, tillsätts FITC som binder 
kovalent till antikropparnas aminogrupper. Antikropparna kommer reagera med sitt specifika 
antigen i vävnaden och det antikroppsinmärkta FITC kan sedan detekteras i 
fluorescencemikroskop och det blir synligt var det eftersökta antigenet finns. 
Immunofluorescence kan användas som en direkt metod med en primär antikropp som är 
inmärkt med FITC eller en indirekt metod där en sekundär antikropp är inmärkt med FITC 
och fungerar som anti-antikropp och binder till den primära antikroppen (4).  
Immunohistokemi (IHC) 
 Istället för FITC kan enzymer användas för att binda in till antikroppar som med olika  
enzymhistokemiska tekniker kan detekteras med hjälp av de olösliga starkt färgade produkter 
som bildas (4).  
Fluorescence in situ hybridization (FISH) 
 Fluorescence in situ hybridization (FISH) är en cytogenetisk teknik som kan användas för 
att detektera och lokalisera närvaro eller frånvaro av specifika DNA-sekvenser på 
kromosomer. Tekniken använder små DNA-strängar, så kallade prober med en fluorescerande 
inmärkning som kan visualiseras i fluorescemikroskop. Två andra metoder som bygger på 
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samma teknik är Chromogenic in situ Hybridization (CISH) och Silver in situ Hybridization 
(SISH). Metoderna utnyttjar förmågan hos en nukleinsyra att hybridisera specifikt till en 
annan nukleinsyra (6, 7). Mer än en prob kan användas på en enkelsträng av DNA och med 
FISH kan flera fluorescerande inmärkningar ske med olika färger så att flera prober kan 
identifieras med olika färg (4). FISH används ofta för att detektera genamplifiering av HER-2 
vid bröstcancerdiagnostik (7, 8, 9). Onormalt höga mängder av HER-2-genen har associerats 
med snabb tumörcellstillväxt, resistens mot behandling och därmed sämre prognos. För att få 
rätt behandling vid bröstcancer är det därför viktigt att veta en patients HER-2-status. Silver in 
situ Hybridization är en annan metod som används för att mäta antalet kopior av HER-2-
genen (7).  

Cytologi 
 Celler kan användas för diagnostik på liknade sätt som för vävnadssnitt. Exfoliativ 
cytologi är en metod där celler som naturligt avstöts från kroppen används för vidare 
bearbetning och diagnostik. Vaginalcytologi är ett exempel på exfoliativ cytologi. Många 
kroppsvätskor innehåller också exfoliativa celler, till exempel exsudat, sekret, sputum och 
urin (4, 10). Med finnålsaspiration (FNA) kan en tunn ihålig nål användas för att nå in i organ 
i kroppen utan att använda kirurgi. Tekniken som används vid cytologi (finnålsaspiration 
cytologi, FNAC) utnyttjar ett inre undertryck i nålen eller en försiktig sugning för att aspirera 
cellvätska från olika organ i kroppen. Tekniken kan också användas för att insamla mycket 
tunna biopsier från inre organ (finnålsaspiration biopsier, FNAB). Vanliga provlokalisationer 
för FNA är knölar i bröst, lymfknutor, sköldkörtel, mag-tarmkanalen, luftvägar samt från 
moderkaka (4). FNAC kan också göras på insänt material till patologilaboratorium (10). 
Utstryk 
 För exfoliativ cytologi kan utstryk på objektsglas göras. En metod som ofta användes förr 
är att göra utstryk på glaset direkt från den spatel eller borste som använts till att fånga upp 
celler med. Det finns också metoder som är vätskebaserade där borsten med celler doppas och 
snurras  i en behållare med ett flytande konserverande transportmedium. Cellösningen 
centrifugeras sedan och utstryk görs av cellpelleten. Utstryk av celler måste fixeras direkt 
innan de hinner torka. Det vanligaste sättet att fixera är att doppa glasen i 95% alkohol. 
Kroppsvätskor behöver ofta prepareras på något sätt innan utstryk görs. En del tunna vätskor 
som till exempel urin måste centrifugeras för att bli mer koncentrerad innan utstryk görs. Om 
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sputum ska användas för vätskebaserad cytologi måste den istället förtunnas kemiskt med 
slemlösande medel eller mekaniskt med till exempel ultraljud (4).  
Cellblock 
 Vätskebaserade cytologiska prover kan också användas till att göra paraffininbäddade 
block. Efter centrifugering av cellvätskan fixeras cellpelleten med till exempel formalin och 
tas sedan försiktigt ur behållaren. Pelleten lindas in i filterpapper, placeras i en kassett och 
dehydreras, klarnas, paraffinimpregneras och bäddas sedan i paraffin. Cellblocket kan sedan 
snittas och användas som histologiska prover för att färga och för immunohistokemi (4). Vid 
immuncytokemiska färgningsmetoder föredras cellblock framför utstryk på grund av att 
kvaliteten av immunofärgningen blir identisk med formalinfixerade, paraffininbäddade 
vävnader (11). En nackdel med cellpelleten är att cellerna packas tätt ihop vilket ej liknar 
deras naturliga fördelning och gör dem svårare att tolka vid diagnostiken. Risken finns också 
att celler går förlorade i dehydreringsprocessen. Vid en intermediär inbäddning i agarosgel 
kan dessa nackdelar undvikas (3, 11). 

Alginsyra och agaros som förinbäddning 
 Tekniken med cellblock är ett bra komplement till övriga cytologiska prover. Till skillnad 
mot cytologiska utstryk kan cellblock användas till immunocytokemi med paneler av 
antikroppar för en förbättrad diagnostik. I konventionella metoder där celler centrifugeras och 
cellpelleten bearbetas och impregneras med paraffin finns risk för förlust eller utspädning av 
celler vid hanteringen. En metod där ett intermediärt inbäddningsmedium används kan minska 
den risken. Pelleten bäddas då i agaros istället för att viras in i papper innan den genomgår 
processen med dehydrering och paraffinimpregnering (11). Agarosgelinbäddade celler har vid 
immunocytokemi visat sig ge ett bra resultat då cellerna separerar sig bra och ger en bättre 
cellbild. Risken för att förlora celler under hanteringen undviks också vid inbäddning i agaros  
(12, 13). Tekniken med agarosblock kan också användas för histologiska prover som till 
exempel biopsier. Vid bäddning i agaros som intermediärt medium innan 
dehydredringsprocessen underlättas orienteringen av biopsierna i den slutgiltiga 
paraffinklossen (14).  
 Endoskopisk slemhinna bäddad hel i alginsyra (natriumalginat) har visat sig ha flera 
fördelar, bland annat att preparatet skyddas från att gå sönder. Alginsyran bildar en gel vid 
tillsättande av kalciumklorid som ger stöd åt vävnaden innan dehydreringsprocessen och 
paraffininbäddningen (15).  
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Alginsyra (natriumalginat) 
 Alginsyra utvinns ur alginat som bland annat finns i bruna alger (Phaeophyceae).  Det 
naturliga alginatet återfinns främst som en olöslig Ca2+tvärbunden gel. Algerna tvättas och 
blötläggs och extraheras sedan med hjälp av natriumkarbonat. Extraktet filtreras och natrium- 
eller kalciumklorid tillsätts. Det bildas då en fibrös fällning av natrium- eller kalciumalginat. 
Detta alginatsalt kan sedan omvandlas till alginsyra vid tillsatts av utspädd saltsyra. Efter flera 
reningar torkas alginatet och pulveriseras i olika jonformer. Alginat är en linjär ogrenad 
polysackarid som innehåller varierande mängder av 1,4´-bundna β-D-mannuronsyrarester 
(M)- och α-L-guluronsyrarester (G). Dessa rester kan variera i sammansättning och sekvens 
och är arrangerade i mönster av block utmed kedjan. Dessa homopolymera regioner med M-
block och G-block varvas med regioner med omväxlande struktur (M-G-block). 
Sammansättningen, antalet sekvenser och molekylvikten avgör alginatets fysikaliska 
egenskaper. Den molekylära variationen beror på alginatets ursprung. Gelbildning är en viktig 
egenskap hos alginat. Gelbildning och tvärbindning av polymererna fås av att natriumjoner 
från guluronsyrorna byts ut mot divalenta katjoner som Ca2+, Sr2 eller Ba2+  (16, 17). En 
ökning av molekylvikten av alginat kan förbättra de fysikaliska egenskaperna för gelbildning. 
Nackdelen med en högre molekylvikt är att alginsyran får en högre viskositet vilket ofta inte 
är önskvärt. Viskositeten av alginatlösningar  ökar med sjunkande pH-värde med ett 
maximum runt pH3-3,5 (18).  

Agaros 
 Agar är O-metylerat socker från rödalger (Rhodophyta) som är lösligt i kokande vatten 
men olösligt i kallt vatten. Agar utvinns från kokande tång där extraktet sedan fryses och 
tinas. Vid detta sista steg separeras vatten från agar och tar med sig lösliga föroreningar. Agar 
är uppbyggt av omväxlande D- och L-galaktopyranosenheter och den naturliga fraktionen 
kallas agaros. Agaros erhålls från utfällning av anjoniska agaropektiner av kvartärt 
ammoniumsalt och separeras genom centrifugering. Agaropektin har samma grundstruktur 
som agaros men innehåller flera anjoniska grupper som sulfat,  pyruvat och glukuronat. 
Agaros antar en enkel- eller dubbelspiralform i fast form. Olika typer av spiralstrukturer 
bestäms av den molekylära sammansättningen. Gelbildning av agaros sker genom aggregation 
av dubbelspiraler vid en temperatur som beror på metoxi- och sulfathalten. Detta 
tredimensionella nätverk baserat på sammanslutningar av dubbelspiraler ger en fysikalisk gel 
stabiliserad med vätebindningar (17). 
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Syfte 
 Syftet med studien var att utvärdera om alginsyra eller agaros kan användas som stöd före 
paraffininbäddning av små biopsier och cytologiska prover för att få fler snitt från klossarna 
med små biopsier där alla biopsier finns med samt om separerade celler i gel kan förenkla 
diagnostiken av cytologiska prover med bland annat immunocytologi.  
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Material och metod 
Provmaterial 
 Studien har genomförts på avdelningen för klinisk patologi vid universitetssjukhuset i 
Linköping. Provmaterialet bestod av cirka 20 små biopsier från lunga och cirka 20 små 
biopsier från colon, 3 stycken finnålsaspirationer från brösttumör, 4 stycken prover med celler 
från pleuravätska samt ett prov med celler från blåssköljvätska. Biopsierna togs från en 
färdigdiagnostiserad lunga respektive colon. De klipptes från organen av läkare med syftet att 
likna riktiga biopsier. Finnålsaspirationerna har av läkare tagits från tumörer på inkomna 
bröst. Pleuravätska och blåssköljvätska har tagits av överblivet material från 
färdigdiagnostiserade prover.   

Laboratorieutrustning och material 
 Samtliga provmaterial har fixerats i Formaldehyd 4% Buffrad, 02178 (Histolab, 
Göteborg, Sverige). För framställning av gelblock har Alginic Acid Sodium Salt from Brown 
Algae, low viscosity, A1112 (Sigma Aldrich, St. Louis, USA), Alginic Acid Sodium Salt 
powder, Algin, Sodium alginate, 180947 (Sigma Aldrich), Calcium chloride, C4901 (Sigma 
Aldrich), Agarose, A2790 (Sigma Aldrich), Tissue-Tek Cryomold 15mm x 15mm x 5mm 
(Sakura, Torrance, USA) använts. Innan dehydrering har gelblocken lagts i Uni-Cassette, 
Cassette with Lid (Sakura). Dehydrering har utförts med Tissue-Tek VIP 6 (Sakura) med 
antingen rutinprogram eller kortprogram, se tabell I. Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA), 
03620 (Sigma Aldrich) har använts för att lösa alginsyran på glasen innan färgning. 
För snittning har mikrotom Microm HM 355 S, (Thermo Fisher Scientific, Waltham, USA) 
använts och snitten har placerats på objektsglas Thermo, 06311 (Histolab) eller Superfrost 
Plus Thermo, 06400 (Histolab). Färgning och montering av glas har gjorts i  Symphony 
staining system (Ventana Medical systems, Inc, Tuscon, USA) för rutinfärgning med 
hematoxylin-eosin, Benchmark XT (Ventana Medical systems, Inc) för immunofärgning samt 
In Situ Hybridisering. 
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Tabell 1. Förteckning över reagens och tider för dehydrering och 
paraffinering i Tissue-Tek VIP 6. 
  Reagens Temp. Tid i minuter Tid i minuter 

Rutinprogram Kortprogram 
1 Formalin 10% 35° 30 5 
2 Kranvatten 10 5 
3 Alkohol 70%   45 5 
4 Alkohol 95% 45 5 
5 Alkohol 95%   45 10 
6 Alkohol 100% 50 5 
7 Alkohol 100%   50 10 
8 Tissue Clear 60 5 
9 Tissue Clear   60 10 
10 Tissue Clear 60 15 
11 Paraffin 60° 30 15 
12 Paraffin 60° 30 15 
13 Paraffin 60° 30 15 
14 Paraffin 60° 30 15  

Beredning av provmaterial 
 Biopsier av lunga togs av överblivet material av en färsk lunga och placerades i 4% 
formaldehyd fram tills de skulle användas. Dessa biopsier var främst tänkta till att användas 
vid utprovning av metoden för gelblock. Biopsier togs också från överblivet material av en 
färsk colon och placerades i 4% formaldehyd tills de skulle användas. Dessa biopsier skulle 
användas till att jämföra den utprovade gelblocksmetoden mot vanlig inbäddning i enbart 
paraffin.  
 Celler togs från tumörer i tre olika inkommande bröst direkt när de kom in till laboratoriet 
med finnålsaspiration. Läkare sög med kanyl ut celler från tumören som sedan tömdes i ett 
plaströr. För att få med alla celler sköljdes kanylen därefter med natriumklorid och även detta 
tömdes ut i plaströret. Röret centrifugerades sedan och supernatanten avlägsnades så bara 
cellerna återstod i röret. 4% formaldehyd hälldes sedan i röret som ställdes på skakbord för att 
fixera cellerna. I de fall cellerna skulle stå en längre tid innan de användes centrifugerades 
röret efter 1 dygns fixering. Formldehyden sögs sedan bort och ersattes av 1% formaldehyd 
för att behålla cellerna fixerade utan att bli överfixerade. Pleuravätska och blåssköljvätska 
centrifugerades på 3800 RPM i 10 minuter och supernatanten hälldes sedan bort. Det togs två 
rör till varje prov varav det ena användes till att göra utstryk på två objektsglas som sedan 
färgades med GIEMSA- respektive Papanicolaou-färgning. Till det andra röret tillsattes, i ett 
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första försök, 4% formaldehyd försiktigt för att behålla pelleten som bildats efter 
centrifugeringen. Pelleten fick sedan fixeras under cirka 4 timmar. I ett andra försök 
blandades cellerna i botten på röret med 4% formaldehyd och fick sedan fixeras på skakbord i 
ett dygn.  

Utprovning av metod för gelblock av Alginic Acid samt Agarose 
Gelblock av Alginic Acid Sodium Salt from Brown Algae 1% 
 För utprovning av metoden med gelblock av alginsyra användes små biopsier som klippts 
från en överbliven colon. En låg koncentration på 1% av alginsyra testades först. 
Alginsyralösningen blandades av Alginic Acid Sodium Salt from Brown Algae och 
millieporevatten under omrörning med magnetomrörare samt på värmeplatta som var inställd 
på cirka 75°C. Alginsyralösningen droppades i en plastform varefter små biopsier från colon 
sänktes ner i lösningen. Kalciumkloridlösning (1 M) droppades därefter över alginsyran. När 
gelen stelnat togs den ur formen och placerades i en plastdosa och kördes över natt i 
dehydreringsinstrument Tissue-Tek VIP 6 på rutinprogrammet. 
Gelblock med Alginic Acid Sodium Salt from Brown Algae 2% 
 Vidare testades att göra en alginsyralösning som istället var 2%. Den blandades som 
tidigare på värmeplatta och under omrörning. Gelblocken framställdes som tidigare och 
kördes på rutinprogrammat i dehydreringsinstrumentet Tissue-Tek VIP 6.  
Gelblock med Alginic Acid Sodium Salt from Brown Algae 4% 
 På samma sätt som tidigare gjordes en 4%-ig lösning och gelblocken bereddes som 
tidigare. Som ett tillägg testades även att placera gelblocken mellan skumgummibitar i 
plastdosan  innan dehydreringen. 
Ändring av koncentration på kalciumkloridlösning 
 Gelblock framställdes som tidigare av 2%-ig samt 4%-ig alginsyralösning men nu 
tillsattes istället 2 M kalciumkloridlösning och senare gjordes även ett försök med 4 M 
kalciumlösning. Här testades det också att linda in gelblocken i plastnät innan de lades i 
plastkassetterna.  
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Gelblock av Alginic Acid Sodium Salt 1% samt 2% 
 Två lösningar av Alginic Acid Sodium Salt blandat med millieporevatten till en 
koncentration av 1% respektive 2% gjordes. Den 1%-iga alginsyralösningen hälldes i tre 
plastformar och biopsier sänktes ned i formarna. Till den ena formen tillsattes 1 M 
kalciumkloridlösning, till nästa form tillsattes 2 M kalciumkloridlösning och slutligen 
tillsattes 4 M kalciumkloridlösning till den sista formen. Detsamma upprepades för den 2%-
iga alginsyralösningen. Gelblocken virades in i plastnät och placerades sedan i plastkassetter. 
Dessa kördes sedan i rutinprogrammet i Tissue-Tek VIP 6.  
Gelblock av Agarose 
 En agaroslösning på 1% gjordes av Agarose och millieporevatten. Lösningen gjordes 
genom att först värma millieporevattnet några minuter på värmeplatta. Agarosepulvret 
tillsattes sedan under omrörning med magnetomrörning. Lösningen fick sedan stå på 
värmeplattan och med magnetomröraren tills lösningen blandats ordentligt och inga klumpar 
fanns kvar. Temperaturen på lösningen hölls mellan 50° och 60°C. Denna lösning hälldes 
sedan i tre plastformar och biopsier från colon sänktes ned i formarna. Sedan tillsattes 1 M, 2 
M respektive 4 M kalciumkloridlösning till varsin form. Gelblocken lindades in i plastnät 
innan de lades i plastkassetter som sedan dehydrerades med rutinprogrammet i Tissue-Tek 
VIP  6.  
 Samma metod utfördes med agaroslösning med koncentrationerna 2% och 4%. Vid dessa 
koncentrationer, framförallt vid 4%, var det viktigt att ta agaroslösningen direkt från 
värmeplattan och sänka ner biopsierna medan lösningen fortfarande var varm.  
Bäddning, snittning och färgning 
 De gelblock som blivit bra efter dehydreringen bäddades i paraffin. Biopsier från colon 
bäddades också i paraffin enligt gällande rutin för jämförelse med de paraffininbäddade 
gelblocken. Samtliga paraffinklossar snittades sedan på mikrotom i 4 µm tjocka snitt. Snitten 
lades på Thermo objektsglas. Glasen doppades sedan i ethylenediaminetetraacetic acid 
(EDTA) för att sedan färgas med Hematoxylin-eosin i Symphony staining system.  
Bedömning av glas 
 Samtliga glas scannades in och bilderna granskades av patolog. Färgkvaliteten på snitten 
jämfördes mellan de olika metoderna.   
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Gelblock med celler - försök 1 
 För att gjuta celler i gelblock användes agaroslösning med koncentration 4%. 
Agaroslösningen värmdes upp till 50°-60°C på värmeplatta för att bli tunnflytande. Därefter 
fylldes en plastform med lösningen. Ur de cellpelletts som framställts sögs celler upp med 
pasteurpipett och cellerna tömdes sedan ut i agaroslösningen och blandades om med pipetten 
för att få dem jämt spridda i gelen. Två droppar 2 M kalciumklorid tillsattes sedan till 
lösningen varpå den stelnade till en gel. Gelblocket lindades likt tidigare in i plastnät och 
lades i en plastdosa. Plastkassetterna kördes sedan i Tissue-Tek VIP 6 på kortprogrammet.   
Gelblock med celler - försök 2 
 I nästa försök användes de celler som blandats med formaldehyd. Formaldehyden med 
cellerna hälldes genom ett tunt plastnät. Röret sköljdes sedan med millieporevatten flera 
gånger för att få med alla celler. Cellerna färgades sedan in med toluidinblått för att kunna se 
hur de hamnar i gelen. Uppvärmd Agarose hälldes i en plastform varefter cellerna som fastnat 
på plastnätet fångades upp med en pincett och rördes ut i Agarosen. Två droppar 2 M 
kalciumklorid tillsattes för att få Agarosen att stelna. Gelblocken lindades in i plastnät och 
lades i plastkassetter. Kassetterna kördes sedan i Tissue-Tek VIP 6 på rutinprogrammet.  
Bäddning, snittning och färgning 
 Gelblocken som blivit bra efter dehydreringen bäddades i paraffin. Paraffinklossarna 
snittades sedan på mikrotom i 4 µm tjocka snitt. Två snitt i olika nivåer från varje kloss lades 
på Thermo-objektsglas för  färgning med hematoxylin-eosin i Symphony staining system 
samt ett snitt av varje kloss på Superfrost Plus Thermo-objektsglas för immunofärgning med 
Cytokeratin AE1/AE3 i Benchmark XT. Av klossarna med provmaterial från brösttumör togs 
även ett snitt som lades på Superfrost Plus Thermo-objektsglas för färgning med Silver In Situ 
Hybridisation (SISH) i Benchmark XT. 
Bedömning av glas 
 Samtliga glas scannades in och bilderna granskades av patolog. Cellmängden jämfördes 
mellan utstryk och inbäddade celler för vart och ett av cellproverna. Hur lätt cellerna kunde 
identifieras med avseende på hur separerade cellerna var på glasen samt om cellerna var 
intakta jämfördes också.  



13 
 

Etiska övervägande 
 Studien är en kvalitetsutveckling varför inget särskilt godkännande behövs. Patientprover 
används och identifikationsnummer har följ med under testets gång för att kunna jämföra de 
olika metoderna men har avkodats till den skriftliga sammanställningen. Det finns således inte 
någon dokumentation som kan leda till patienterna vars prover har använts i studien.  
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Resultat 
Utprovning av metod för gelblock av alginsyra samt agaros 
Gelblock med Alginic Acid Sodium Salt from Brown Algae 1%, 2% samt 4% 
 Alginic Acid Sodium Salt from Brown Algae i en koncentration av 1% testades först. 1 
M kalciumkloridlösning användes för att få alginsyralösningen att stelna. Alginsyralösningen 
stelnade men blev inte så fast som önskat. Efter dehydrering fanns endast biopsierna kvar i 
plastdosan och all alginsyragel hade lösts upp. Därefter testades 2%-ig Alginic Acid Sodium 
Salt from Brown Algae tillsammans med 1 M kalciumklorid. Även dessa gelblock visade sig 
bli upplösta i dehydreringen.  Se bild 1 figur 1. Försöket med 4%-ig Alginic Acid Sodium Salt 
from Brown Algae tillsammans med 1 M kalciumkloridlösning gav inte bättre resultat. Inte 
heller de gelblock som  lagts mellan skumgummibitar i plastdosan klarade dehydreringen.  
Ändring av koncentration på kalciumkloridlösning 
 När en 2%-ig Alginic Acid Sodium testades tillsammans med 2 M kalciumkloridlösning 
blev resultatet något bättre. Lite gel fanns kvar efter dehydreringen även om det mesta även 
här var upplöst. Efter en ökning till 4 M klaciumkloridlösning blev resultatet efter 
dehydreringen ytterligare lite bättre men gelblocket var poröst och gick lätt sönder. Försök 
med 4 %-ig Alginic Acid Sodium Salt from Brown Algae tillsammans med 4 M 
kalciumkloridlösning gav bäst resultat. Dessa gelblock höll ihop så pass bra att de gick att 
bädda i paraffin. Se bild 2 och 3 figur 1.  

 Figur 1. Bild 1 visar ett av gelblocken av 2%-ig Alginic Acid Sodium Salt from Brown Algae 
tillsammans med 1 M kalciumklorid, efter dehydrering. Bild 2 visar ett av gelblocken av 4%-ig Alginic 
Acid Sodium Salt from Brown Algae tillsammans med 4 M kalciumklorid, innan dehydrering. Bild 3 
visar ett av gelblocken av 4%-ig Alginic Acid Sodium Salt from Brown Algae tillsammans med 4 M 
kalciumklorid, efter dehydrering.  
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Gelblock med Alginic Acid Sodium Salt 1% samt 2% 
 Ytterligare försök gjordes med Alginic Acid Sodium Salt som har en högre viskositet än 
Alginic Acid Sodium Salt from Brown Algae. Koncentrationer på 1% och 2% testades 
tillsammans med 1 M, 2 M samt 4 M kalciumkloridklösning. Ett av gelblocken med 1% 
Alginic Acid Sodium Salt tillsammans med 4 M kalciumkloridlösning höll ihop någorlunda 
efter dehydreringen och kunde bäddas i paraffin, övriga gelblock löstes helt eller delvis upp. 
Gelblock med Agarose  
 Efter upprepade försök med Alginic Acid Sodium Salt from Brown Algae och Alginic 
Acid Sodium Salt testades nu Agarose (Sigma Aldrich, St. Louis, USA). Först gjordes en 
lösning på 1% som testades med 1 M, 2M samt 4 M kalciumkloridlösning. Varken med 1 M, 
2 M eller 4 M kalciumkloridlösning gjorde att gelen stelnade tillräckligt mycket för att kunna 
hålla ihop när den togs ur formen. Då testades istället en koncentration av Agarose på 2%. 
Dessa gelblock höll inte heller ihop ordentligt när de togs ur formen. All Agarose verkade inte 
ha reagerat med kalciumkloriden utan hade endast klumpvis stelnat. Försök gjordes då med 4 
% Agarose tillsammans med 1 M, 2 M samt 4 M kalciumkloridlösning. Totalt sex stycken 
gelblock gjordes och samtliga stelnade bra och gick lätt att ta ur formarna, se bild 1 och 2 
figur 2.  Gelblocken visades sig också klara dehydreringen bra. Efter dehydreringen var de lite 
mer kompakta med höll ihop bra och biopsierna såg ut att ligga bra i gelblocken, se bild 3 
figur 2. 

 
Figur 2. Bild 1 visar försöket med 1%-ig Agarose och 2%-ig Agarose. Bild 2 visar ett färdigt gelblock av 
4%-ig Agarose och 2 M kalciumklorid. Bild 3 visar ett av gelblocken av 4%-ig Agarose och 2 M 
kalciumklorid efter dehydrering. 
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Samtliga kombinationer av alla försök med gelblock för biopsier finns redovisade i tabell 2.  
Tabell 2. Tabell över testade kombinationer av koncentration av alginsyra respektive agaros och 
koncentration av kalciumklorid samt antal gelblock som blivit lyckade.  Alginsyra/agaros Kalciumklorid 

konc. 
Antal lyckade 
gelblock 

Alginic Acid Sodium Salt from Brown Algae 1% 1 M 0 
Alginic Acid Sodium Salt from Brown Algae 1% 2 M 0 
Alginic Acid Sodium Salt from Brown Algae 1% 4 M 0 
Alginic Acid Sodium Salt from Brown Algae 2% 1 M 0 
Alginic Acid Sodium Salt from Brown Algae 2% 2 M 0 
Alginic Acid Sodium Salt from Brown Algae 2% 4 M 0 
Alginic Acid Sodium Salt from Brown Algae 4% 1 M 0 
Alginic Acid Sodium Salt from Brown Algae 4% 2 M 0 
Alginic Acid Sodium Salt from Brown Algae 4% 4 M 2 
Alginic Acid Sodium Salt 1% 1 M 0 
Alginic Acid Sodium Salt 1% 2 M 0 
Alginic Acid Sodium Salt 1% 4 M 1 
Alginic Acid Sodium Salt 2% 1 M 0 
Alginic Acid Sodium Salt 2% 2 M 0 
Alginic Acid Sodium Salt 2% 4 M 0 
Agarose 1% 1 M 0 
Agarose 1% 2 M 0 
Agarose 1% 4 M 0 
Agarose 2% 1 M 0 
Agarose 2% 2 M 0 
Agarose 2% 4 M 0 
Agarose 4% 1 M 2 
Agarose 4% 2 M 2 
Agarose 4% 4 M 2 
 
Bäddning, snittning och färgning 
 De paraffininbäddade gelblocken med biopsier snittades och färgades därefter med 
hematoxylin-eosin. Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) användes före färgningen för att 
lösa upp alginsyran. Även glasen med Agarose doppades i EDTA vilket dock inte hade någon 
inverkan på Agarosen. En del av alginsyran löstes upp men inte allt. När glasen togs ur 
färgmaskinen noterades att resterna av alginsyra hade blivit infärgat med en blålila ton. 
Agarosen däremot verkade bara färgats in marginellt trots att det var mer Agarose än 
alginsyra kvar på glasen. Se figur 3. 
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Bedömning av glas 
 På något glas fanns en hinna av Agarose som lagt sig över tarmlumen, se bild 2 i figur 4. 
Rester av Alginic Acid Sodium Salt gav en en blålila ton. Rester av Agarose färgades in med 
en mycket svag blålila ton. Infärgning med hematoxylin-eosin visar på god detaljrikedom för 
båda metoderna med blålila kärnor och rosaröd cytoplasma.     

 
 
På glas med snitt från biopsier som först gjutits i Agarose kan man se att de båda snitten på 
glasen stämmer bra överens med varandra. Däremot ses en olikhet i de båda snitten från den 
kloss med biopsier som bäddats enbart med paraffin, se figur 5.  
Ingen variation av färgningen med hematoxylin-eosin kan ses mellan biopsier som före 
bäddning i paraffin är gjutna i Agarose mot biopsier enbart bäddade i paraffin, se figur 6. 
 
 
 
 

Figur 4. Bild 1 visar biopsi från colon gjuten i 4% Agarose i 20x förstoring. Bild 2 visar biopsi från colon gjuten 
i 4% Agarose i 20x förstoring. Bild 3 visar biopsi från colon gjuten i 4% Agarose i 20x förstoring. Bild 4 visar 
biopsi från lunga gjuten i 4% Alginic Acid Sodium Salt from Brown Algae i 5x förstoring. Detaljrikedomen är 
god med bägge metoder. 

Figur 3. Bild 1 visar ett av snitten med 4% Alginic Acid Sodium Salt from Brown Algae. 
Bild 2 visar ett av snitten med 4% Agarose.  
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Gelblock med celler - försök 1 
 Till försöket att gjuta celler i gelblock användes 4% Agarose tillsammans med 2 M 
kalciumkloridlösning. Efter tillsatts av kalciumklorid stelnade gelen och den gick relativt lätt 
att ta ur formen. Dock kändes gelen inte lika fast som den som gjordes i försöket med 
biopsier. Gelblocken dehydrerades inlindade i plastnät och i plastkassetter i Tissue-Tek VIP 6 
på kortprogrammet. Efter dehydreringen kändes den ännu lösare även om den höll ihop. Se 
figur 7. 

 Figur 7. Bilderna visar tre olika cellblock efter dehydrering från olika prover med celler. Bild 1 och 2 är 
cellblock med celler från pleuravätska. Bild tre visar cellblock med celler från finnålsaspiration av 
brösttumör. 

Figur 6. Bild 1 och 2 visar biopsi ingjuten i Agarose i 5x förstoring. Bild 3 visar biopsi bäddad bara i paraffin i 
5x förstoring. Likvärdiga resultat ses med Agarose följt av paraffin jämfört med rutinmässig bäddning. God 
kärninfärgning med hematoxylin, balanserad eosinfärg och obetydlig infärgning av tarmcellers slem. 

Figur 5. Bild 1 och 2 visar glas från två snitt från två olika klossar med biopsier från colon gjutna i Agarose. 
Bild 3 visar ett glas med två snitt av enbart paraffininbäddade biopsier från colon. Skillnaden i snittens utseende 
mellan snittnivåerna antyder att biopsierna ej legat i samma plan vid bäddningen. 
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Bäddning, snittning och färgning 
 Trots att gelblocken inte blev perfekta bäddades de ändå in i paraffin. När 
paraffinklossarna stelnat testades de att snitta på mikrotom i 3,5 µm tjocka snitt. Resultatet 
blev snitt av paraffin med ett hålrum i mitten där cellblocket skulle vara. Det testades att öka 
till 4 µm tjocka snitt men resultatet blev oförändrat. Ingen av klossarna med gelblock gick att 
snitta.  
Gelblock med celler - försök 2 
 Ytterligare ett försök gjordes med cellblock där vätskan med celler filtrerades igenom ett 
tunt plastnät och färgades med toluidinblått. Cellerna skrapades upp från plastnätet och 
blandades i 4% Agarose. 2 M kalciumklorid droppades över varvid Agarosen stelnade och såg 
nu mer ut som den gjorde i försöket med biopsier. Gelblocken var lättare att ta ur formarna 
jämfört med föregående försök. Se figur 8. Gelblocken lindades in i plastnät och placerades i 
plastkassetter. De placerades nu i dehydreringsinstrumentet Tissue-Tek VIP 6 på 
rutinprogrammet istället för kortprogrammet som föregående försök. 

 
 

Bäddning, snittning och färgning 
 Dessa klossar gick bra att snitta även om en del snitt var svåra att få släta.  
  

Figur 8. Bilderna visar gelblock av 4%-ig Agarose och 2 M kalciumklorid. Bild 1 och 2 är med celler 
från pleuravätska och bild 3 med celler från finnålsaspiration av brösttumör.  
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Bedömning av glas 
 Det var olika mängd celler i de olika proverna vilket gav varierande resultat av 
färgningarna. Samtliga glas med inbäddade celler från pleuravätska och blåssköljvätska 
visade tydligt blålila infärgade kärnor och rosaröd cytoplasma från hematoxylin-
eosinfärgning. Några glas med celler från pleuravätska visade på mycket infärgade blodceller. 
Endast ett av glasen med inbäddade celler från brösttumör hade synliga celler infärgade med 
hematoxylin-eosin. I detta prov sågs både erytrocyter och tumörceller. Se figur 9. Vid 
jämförelse av cellmängden mellan utstryk och inbäddade celler visade glasen med utstryk på 
en större och tätare cellmängd. På ett par av glasen med utstryk sågs trasiga celler. I samma 
prover från inbäddade celler var cellmängden mindre men cellerna var här intakta. 

 
Tre av glasen från pleuravätska visade efter Cytokeratin AE1/AE3-färgning tumörceller och 
mesothelceller med brun infärgning. Ett av dessa prover hade mycket cytokeratinpositiva 
celler medan det i övriga två prover endast fanns ett fåtal infärgade celler. Se figur 10. Två av 
proverna från brösttumör visade bruninfärgade celler efter Cytokeratin AE1/AE3-färgning 
medan det tredje provet visade ett lågt cellutbyte utan brun infärgning. Cellerna var väl 
separerade på samtliga glas. 

 
 

Figur 10. Bild 1 och 3 visar två olika Cytokeratin AE1/AE3-färgade snitt med celler från pleuravätska ingjutna i 
Agaroseblock i 20x förstoring. Bild 2 och 4 visar samma prover i 10x förstoring . Majoriteten av celler är 
inflammatoriska och ej infärgade medan de keratin-immunoreaktiva cellerna (bruna) utgör tumörceller eller 
reaktivt förändrade mesothelceller från pleurahinnorna.  

Figur 9. Bild 1 visar infärgning med hematoxylin-eosin på ett snitt från pleuravätska med riklig färsk blödning i 
förstoring 20x. Bild 2 visar infärgning med hematoxylin-eosin på ett snitt från en annan pleuravätska i förstoring 
20x. Bild 3 visar infärgning med hematoxylin-eosin på ett snitt från brösttumörsaspirat med utspridda 
tumörceller och erytrocyter i förstoring 5x.   
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På ett av finnålsaspiraten från brösttumör kunde HER-2 påvisas genom SISH-metoden med 
bruninfärgade membraner. Se figur 11. I de övriga två proverna med celler från brösttumörer 
var cellutbytet lågt och ingen infärgning kunde ses efter infärgning med SISH.  
 
 

 
 
 
 
  

Figur 11. Bild 1 visar ett snitt i 10x förstoring med Agaroseingjutna celler från brösttumörsaspirat infärgat 
med SISH. Bild 2 visar samma snitt i 20x förstoring. Här har använts en dubbelfärgningsmetod med 
immunhistokemiskt påvisande av HER2 (bruna membraner) och samtidig in-situ hybridisering med röda och 
svarta signaler i kärnan.  
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Diskussion 
 Syftet med studien var att ta reda på om alginsyra kan används som stödjande inbäddning 
innan paraffininbäddning av små biopsier och cytologiska prover för att ge förbättrat resultat 
vid snittning av klossar med små biopsier samt enklare och säkrare diagnostik av cytologiska 
prover. Målet var att testa två olika alginsyraprodukter med olika viskositet. Den ena 
produkten som testades var Alginic Acid Sodium Salt from Brown Algae med en låg 
viskositet som var tänkt att passa till biopsier. En alginsyra med låg viskositet användes på 
grund av att biopsierna förväntades sjunka lättare än i en med hög viskositet vilket skulle vara 
en fördel för att få biopsierna i samma nivå i gelen. Den andra alginsyran Alginic Acid 
Sodium Salt med en högre viskositet var tänkt att passa till cellblock. Detta på grund av att 
cellerna då skulle sjunka långsammare och bli mer jämt fördelade i gelen.  
Gelblock med Alginic Acid Sodium Salt from Brown Algae 
 Först testades Alginic Acid Sodium Salt from Brown Algae 1%.  Kalciumklorid i 
koncentration 1 M användes för att få alginsyran att stelna. Det bildades en gel men den blev 
lös och hålrum bildades där kalciumkloriden droppats på. Gelen placerades ändå i plastkassett 
och kördes i rutindehydreringsprogrammet. Efter denna process upptäcktes att gelen inte hållit 
ihop och endast biopsierna tillsammans med en gegga av gel fanns kvar i plastkassetterna. För 
att få en hållbarare gel testades att använda Alginic Acid Sodium Salt from Brown Algae 2% 
istället. Även efter detta försök återstod endast rester av alginsyragelen efter 
dehydreringsprocessen. Ytterligare försök gjordes med Alginic Acid Sodium Salt from Brown 
Algae 4%. Inte heller detta försök lyckades utan endast rester av alginsyragelen återstod efter 
dehydreringsprocessen. Koncentrationen av Alginic Acid Sodium Salt from Brown Algae 
verkar således inte vara det som orsakar problemen.  
Ändring av koncentration av kalciumklorid 
 Härefter testades att öka koncentrationen på kalciumkloridlösningen till 2 M. Denna 
lösning testades tillsammans med samtliga koncentrationer av Alginic Acid Sodium Salt from 
Brown Algae. Gelen verkade stelna bättre och kändes fastare. Dock visade det sig att inte 
heller detta försök ledde till en gel som klarade dehydreringsprocessen. Det testades också att 
linda in gelen i plastnät innan den placerades i plastkasetten och sedan dehydrerades. Inte 
heller det hade någon positiv verkan på resultatet. Kalciumkloridlösningen ökades nu till 4 M 
och tillsattes till samtliga koncentrationer av Alginic Acid Sodium Salt from Brown Algae. 
Nu kunde det ses en förbättring i hållbarheten av gelen efter dehydreringsprocessen. 
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Kalciumkloridlösning i koncentration 1 M tillsammans med Alginic Acid Sodium Salt from 
Brown Algae 1% gav inte en gel som klarade av dehydreringsprocessen. Med 2 M 
kalciumkloridlösning höll alginsyragelen ihop bättre även om resultatet inte var optimalt. 
Ytterligare något bättre blev resultatet med 4 M kalciumkloridlösning tillsammans med 4 % 
Alginic Acid Sodium Salt from Brown Algae. Vid ytterligare ett försök med tre gelblock av 
denna kombination var det dock endast ett gelblock som höll ihop ordentligt. Övriga två 
gelblock gick sönder så inte heller denna metod verkade ge ett tillfredställande resultat.  
Gelblock med Alginic Acid Sodium Salt 
 Nu testades istället Alginic Acid Sodium Salt som har högre viskositet i 
koncentrationerna 1% och 2% tillsammans med kalciumkloridlösning i koncentration 1 M, 2 
M samt 4 M. Gelblocket i kombinationen 1% Alginic Acid Sodium Salt tillsammans med 4 M 
kalciumkloridlösning var det enda gelblock som någorlunda höll ihop efter 
dehydreringsprocessen. Dock inte med ett tillfredställande resultat då den lätt föll isär och var 
delvis uppluckrad.  
 Totalt blev tre gelblock av försöken med Alginic Acid Sodium Salt from Brown Algae 
och ett gelblock med Alginic Acid Sodium Salt tillräckligt bra för att kunna bäddas i paraffin 
och snittas. Se tabell I.  
Gelblock med Agarose 
 Eftersom inget av försöken med alginsyra blev riktigt lyckat beslutades det att testa 
Agarose istället. Även här började försöken med en koncentration av 1%. Agarosen stelnade 
inte med varken 1 M, 2 M eller 4 M kalciumklorid varvid försök med Agarose 2% utfördes. 
Vid tillsats av kalciumklorid oavsett koncentration stelnade agarosen något. Gelen höll dock 
inte när den skulle tas ur formen utan föll isär. Vid försök med Agarose 4% stelnade agarosen 
till en fast gel vid tillsats av kalciumklorid. Av Agarose 4% gjordes två gelblock av varje 
koncentration av kalciumklorid. Både 1 M, 2M samt 4 M kalciumklorid resulterades i ett fast 
gelblock som gick lätt att ta ur formen. Dessa gelblock kördes i Tissue-Tek VIP 6 på 
rutinprogrammet och bäddades sedan i paraffin. När paraffinklossarna sedan skulle snittas 
kunde en viss skillnad märkas mellan de olika klossarna. Klossarna med gelblock gjorda med 
4 M kalciumklorid kändes något hårdare och därmed lite mer svårsnittade. Mellan klossarna 
med 1 M och 2 M kalciumklorid märktes ingen skillnad.  
 Det som var intressant att ta reda på med detta försök var om det blev lättare att få hela 
biopsier som hamnar på samma nivå i klossen jämfört med att dehydrera biopsierna löst och 
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bädda som vanligt i paraffin. Vid gällande rutin för inbäddning av biopsier läggs biopsierna 
mellan skumgummibitar i en plastdosa och körs i Tissue-Tek VIP 6 på kortprogrammet sedan 
bäddas de i paraffin. Det har upplevts att biopsierna lätt kan gå sönder under 
dehydreringsproccesen samt att de ändrar form. Smala lite längre biopsier kan dra ihop sig 
och vara svåra att räta ut när de ska bäddas i paraffin. Ytterligare en sak som upplevts som ett 
problem är att det kan vara svårt att få biopsierna i samma nivå i klossen när de bäddas direkt 
i paraffin och att det då kan bli problem vid snittning. I synnerhet om det handlar om små 
biopsier kan ett första snitt bara innehålla en av biopsierna och som sedan dessutom  riskerar 
att bli bortsnittad innan övriga biopsier snittats fram. Fördelen med att gjuta in biopsierna i en 
gel innan dehydreringen är att de behålls intakta och i sin rätta form.  
 I studien användes små biopsier där formen inte ändras så mycket varför den eventuella 
fördelen med att kunna bibehålla biopsiernas form var svår att utvärdera. En kloss med 
biopsier dehydrerades och bäddades enligt gällande rutinmetod. Det som kunde ses som en 
skillnad var att biopsierna som dehydrerats utan gelinbäddning lättare hade tendens att gå 
sönder vid paraffininbäddning. Detta elimineras helt när de först gjuts in i en gel. Samtliga sex 
klossar med gelingjutna biopsier visade att biopsierna låg lika i nivå. Det gick att få många 
snitt där alla biopsier var synliga. Det gjordes två snitt från varje kloss i två olika nivåer. 
Glasen med biopsier gjutna i gel visade att de båda snitten på respektive glas stämde överens 
med varandra. På det glas med snitt från den kloss med biopsier som bäddats endast i paraffin 
var de båda snitten inte helt överensstämmande. Detta skulle kunna tyda på att det är lättare 
att få biopsierna i samma nivå med att först gjuta dem i en gel eftersom två lika snitt från olika 
nivåer tyder på att de ligger på samma nivå i klossen.  I det fall där snitten inte helt stämmer 
överens kan misstänkas att biopsierna inte hamnat helt i samma nivå och därför har de båda 
snitten blivit lite olika. Detta skulle kunna indikera att resultatet vid inbäddning av små 
biopsier skulle bli bättre med en förinbäddning i agarosgel. Eftersom det bara fanns material 
kvar till att bädda en kloss med biopsier på vanligt sätt är det dock svårt att dra någon slutsats 
om det är till fördel att först gjuta biopsierna i Agarose. Det hade behövts fler att jämföra med 
för att säkert kunna avgöra om metoden med Agarose är bättre. Enligt en studie av Yadav et 
al. (19) har förinbäddning av små biopsier med agaros visat sig bättre orientering av 
biopsierna samt bättre kvalitet på snitten jämfört med enbart paraffininbäddning. En studie av 
McCelland et al. (20) samt en studie av Jones et al. (21) visar på liknade reslutat.. Det skulle 
vara intressant att gå vidare och utöka provmaterialet för att se om det kan bli ett bättre 
resultat med gelblock nu när försöken med att få en hållbar gel av Agarose lyckats.  
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Gelblock med celler - första försöket 
 Metoden att göra en hållbar gel för vidare histologisk process fördes nu vidare till nästa 
försök. Här skulle celler gjutas in i gelblock för att undersöka om det kan ge ett förbättrat 
resultat jämfört med cellutstryk på glas och om cellblocken skulle kunna användas för 
immunofärgningar.  
Första försöket, där det framställdes en cellpellet varifrån celler togs och blandades i 
agarosen, blev inte lyckat. Det var svårt att suga upp celler ifrån pelletsen då de blivit hårda 
och kompakta. Resultatet blev att det blev mer som en klump av celler som var svår att blanda 
ut i agarosen vilket inte skulle resultera i separerade celler i gelblocket. Gelen stelnade inte 
heller på samma sätt som den gjort vid försöken med biopsier. En orsak till detta skulle kunna 
vara att det tog för lång tid när cellerna blandades med agarosen. Agarosen hann svalna av 
och tjockna innan kalciumkloriden tillsattes. Gelblocken höll ändå ihop och de kördes sedan 
på kortprogrammet i Tissue-Tek VIP 6 och bäddades i paraffin. När dessa klossar sedan 
skulle snittas visade det sig bli hålrum där agarosen med cellerna skulle vara. Orsaken till att 
det blev så skulle kunna vara att gelblocken inte blev tillräckligt hårda på grund av att det tog 
för lång tid vid tillsättandet av celler och innan kalciumkloriden tillsattes. En annan möjlig 
orsak skulle kunna vara att cellerna inte var tillräckligt fixerade då cellerna från pleuravätska 
och blåssköljvätska endast bedömdes behöva några timmar i formaldehyd för att fixeras. Hade 
cellerna varit lösa som de var i rören med celler från brösttumörer skulle det med all 
sannolikhet räckt med några timmar. Nu var det ganska mycket celler och som dessutom låg 
sammanpressade i en pellet vilket troligen gjorde att de behövt längre tid för att fixeras. Detta 
kan dock inte vara enda orsaken då samma problem vid snittning även uppkom på de klossar 
med celler från brösttumörer. Dessa prover var insamlade tidigare och hade stått i 4 % 
formaldehyd ett dygn och sedan i 1% formaldehyd under ett antal veckor. Cellerna  i de 
proverna bör således vara ordentligt fixerade. En annan sak som skiljde sig mot försöken med 
biopsier var att här kördes gelblocken i kortprogrammet i Tissue-Tek VIP 6 på grund av att 
det är celler och att det bedömdes räcka och att det långa programmet till och med kunde 
riskera att cellerna blev överdehydrerade. Eftersom cellerna nu var ingjutna i en gel kanske 
detta var en felbedömning och det långa programmet kanske hade givit ett bättre resultat. För 
att göra ett försök att rädda preparaten testades det att lägga klossarna i paraffin i värmeskåp 
till nästa dag för att se om extra paraffinering kunde hjälpa. Det som var kvar av gelblocken 
bäddades sedan om i paraffin nästkommande dag. Mycket av materialet hade gått förlorat och  
lösts upp i det varma paraffinet. Sedan testades på nytt om det gick att snitta klossarna men 
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resultatet var fortfarande det samma. Ett snitt med paraffin med ett hålrum i mitten var det 
enda som gick att få.  
Gelblock med celler - andra försöket 
 En ny finnålsaspiration på brösttumör utfördes och två prover med överbliven 
pleuravätska samlades in för ett nytt försök. Dessutom fylldes rören med celler från första 
försöket upp med ny formaldehyd med förhoppningen att den formaldehyd som var kvar i 
botten runt cellpelleten och det faktum att cellerna varit instängda i rören hela tiden skulle ha 
bevarat cellerna fixerade. Både dessa prover samt de nyinsamlade proverna fick stå i 4% 
formaldehyd tills nästkommande dag.  
 Det som främst skulle undersökas var om cellerna blev mer jämnt fördelade och mer 
separerade med cellblock jämfört med utstryk. Med mer separerade celler skulle diagnostiken 
kunna förenklas då cellerna blir lättare att identifiera om de är separerade än om de ligger tätt 
ihop. Det faktum att cellerna klyvs vid snittning av cellblock och cellinnehållet blir blottat 
skulle också kunna ge en förbättrad  diagnostik med hjälp av immunologiska färgningar och 
in situ hybridisering. För att undersöka detta gjordes en immunologisk färgning, Cytokeratin 
AE1/AE3, på samtliga cellblock och dessutom Silver In Situ Hybridization (SISH) på de 
cellblock som var från finnålsaspiration av brösttumörer.  
Bedömning av glas 
 En större cellmängd sågs genomgående på utstryksglasen jämfört med glasen med  
inbäddade celler vilket tyder på att celler förlorats under beredningen av cellblocken. Några 
glas från inbäddade celler saknade nästan helt infärgning vilket troligen beror på en stor 
förlust av celler. Då proverna filtrerades kan mycket av cellerna gått förlorade genom 
plastnätet. Ett finmaskigare nät hade varit att föredra. En annan möjlig orsak kan vara att 
cellerna förstörts då de prover som inte färgats in var från första försöket och stod utan extra 
påfyllnad av formaldehyd till nästkommande dag. Cellerna från pleuravätska klarade sig 
förmodligen bättre utan påfyllning av formaldehyd under denna tid då cellmängden i dessa 
prover var betydligt större. Därför var förmodligen mängden kvarvarande formaldehyd även 
den större. Antalet celler var klart lägre från snitten med inbäddade celler jämfört med 
utstryken. Cellerna var dock lättare att identifiera från snitten med de inbäddade cellerna då 
cellerna var tydligt separerade från varandra. I utstryken låg cellerna tätare och en del celler 
var trasiga.   
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 Trots ett lågt cellutbyte i flera av de inbäddade cellsnitten sågs goda resultatet med 
ofärgade kärnor och bruninfärgad cytoplasma vid färgning med Cytokeratin AE1/AE3 vilket 
gör det intressant att gå vidare med utvidgade studier med immunokemi. Resultaten var enkla 
att utvärdera och med bra kvalitet på infärgningen. Att denna inbäddningsmetod kan erbjuda 
provmaterial med obegränsad lagringstid är mycket tillfredställande. Studier av Noda et al. 
(22) och Qin et al. (23) har visat på en säkrare diagnostik med hjälp av cellblock än med 
cellutstryk. 
 Det sista provet med celler från brösttumör gav förutom en mycket bra och tydlig 
infärgning med Cytokeratin AE1/AE3 även en tydlig infärgning med SISH-metoden. Tydligt 
påvisande av HER2 med bruninfärgade membraner och in-situ hybridisering med röda och 
svarta signaler i kärnan. Denna dubbelfärgningsmetod är tekniskt krävande och att den gett så 
bra resultat visar att cellprovet blivit välbevarat med agarosmetoden. Detta gör även metoden 
intressant för att utvärdera provernas RNA- och DNA-kvalitet då tekniken även skulle kunna 
användas för molekyläranalyser av mutationer.  
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Slutsatser 
 Försöken med alginsyra gav inte några bra resultat. Ett fåtal av gelblocken av alginsyra 
klarade dehydreringsprocessen. Inte heller de gelblock som klarade dehydreringsprocessen 
och som bäddades i paraffin, snittades och färgades gav några lyckade resultat.  
 Studien visar dock att det är möjligt att gjuta in både små histologiska preparat och 
cytologiska prover i agarosgel för vidare inbäddning i paraffin. Detta underlättar framförallt 
hanteringen av små biopsier vid dehydreringsprocessen och paraffininbäddning då de blir 
skyddade av gelen och inte riskerar att gå sönder.  
 De cytologiska proverna gav en bra cellbild på glasen med separerade celler som 
resulterar i en enklare och säkrare diagnostik. Även den immunologiska färgningen gav ett 
bra resultat. 
 En vidare studie med större mängd provmaterial är planerad för att optimera metoden 
gällande kostnad och resultat. Då kan även en utvärdering ske av provens RNA och DNA-
kvalité vilket kan ge svar på om proverna även kan användas för molekyläranalyser av 
mutationer. 
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