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Sammanfattning/Abstrakt 

Inom klinisk patologi bedöms vävnadsprover under mikroskop, med syftet att fastställa 

diagnos. Utgångsmaterial är antingen ett helt organ eller en liten bit från det sjukligt 

förändrade organet. I det senare fallet kallas preparatet för biopsi och dessa tas med hjälp av 

biopsiverktyg och oftast under ultraljudledning. Njurbiopsier kan tas vid misstänkt 

transplantatavstötning, av medicinska skäl, vid inflammatoriska tillstånd (nefriter) samt 

nefrotiska tillstånd. En del av biopsimaterialet fixeras i 4 % formaldehyd för ljusmikroskopisk 

(LM) bedömning, medan resten transporteras i transportlösningar som Michels- eller Zeus 

lösning. Det materialet fryses ned direkt för kryostatsnittning, dessa transportlösningar syftar 

till att bevara vävnaden färsk för immunofluorescens (IF) analys. Problem kan uppstå när 

materialet som bedöms med LM inte innehåller ett acceptabelt antal glomeruli, där minst 12-

15 stycken krävs för att biopsin skall vara representativ. Om det är alltför få till antalet brukar 

man tina och formaldehydfixera IF materialet. Morfologin blir oftast dålig och inte lämplig 

för bedömning. Den enda som man kan göra är att ombiopsera patienten. Detta är kostsamt, 

obekvämt för patienten och inte helt riskfritt. Syftet med den här studien var att undersöka 

ifall man kan ersätta transportlösningarna med ett fixativ som skulle medföra bättre morfologi 

i de fall som IF materialet måste tinas upp och användas för LM, men samtidigt erbjuda 

samma kvalitet på IF-signalen. Tre fixeringsmedel jämfördes med rutinmetodens 4 % 

formaldehyd; dels kommersiellt tillgängliga som Histochoice och HOPE (Hepes-Glutamic 

acid buffer mediated Organic solvent Protection Effect) och ett fixativ som är baserat på 

zinkjoner. Resultatet visade att när det gäller LM-undersökning på paraffininbäddat material 

så gav HOPE och Histochoice acceptabel morfologi av glomeruli. Vid upptinande av 

materialet följt av formaldehyd/paraffin, sågs fortsatt god kvalitet i den glomerulära 

morfologin, medan den tubulära morfologin var klart undermålig. Zn-fixering ledde till 

bubblor i cytoplasman vilket inte är acceptabel morfologi. I IF-analys gav alla fixativ negativ 

signal utom Zn-fixering, vilken gav en positiv signal. Det innebär att ingen säker diagnos kan 

ställas vid användning av de undersökta fixeringsmedlen som kan ersätta transportlösningar 

eller rutinlaboratoriet formaldehyd. Zn-fixativ såg lovande ut om det bortses från bubblorna, 

men detta behöver undersökas ytterligare i framtida studier.  

Nyckelord 

Patologi, Njurbiopsi, fixeringsmedel, Immunofluorescens (IF), Histochoice, rutinfärgning, 

HOPE-fixativ. 



	  
	  

 

Abstract 

lt is important for clinical pathology to assess tissue samples (preparations) under the 

microscope to make a diagnosis. Starting materials is either a whole organ, or a small piece of 

the diseased body. The material can also be in the form of so-called biopsies, which are taken 

by biopsytools and ultrasound. Kidney biopsy may be taken for suspected transplant rejection, 

medical reasons and at nephritic (inflammation), and nephrotic states. Half of the material 

from kidney biopsies are transported in transport solutions of the type Michel / Zeus that 

serves the purpose of preserving the tissue fresh for immunofluorescence (IF) analysis. The 

other half is fixed in 4% formaldehyde for light microscope (LM) assessment, a procedure 

that precludes IF staining due to destruction of the antigenicity of the tissues. Problems might 

occur when the material is assessed by LM and do not contain an acceptable number of 

glomeruli, at least 12-15 are regarded as acceptable for diagnosis. If these are fewer in 

numbers, the material previously used for IF may be thawed and formaldehyde fixed. The 

morphology is however often adversely affected by this procedure, rendering the tissue 

unsuitable for morphological assessment. Therefore the only remaining option is to re-biopsy 

patients. This is costly, inconvenient for the parients, and not completely safe. This study was 

performed in order to explore if transport solutions can be replaced by a fixative that would 

result in a better morphology after thawing of the tissues, but with retained IF -quality. Three 

fixing agents were compared with routine method 4% formaldehyde; the commercially 

available Histochoice and HOPE fixatives (Hepes-Glutamic acid buffer mediated Organic 

solvent Protection Effect) and a fixative that was based on zinc ions. The results showed that 

in terms of LM, the fixatives HOPE and Histochoice gave acceptable morphology of the 

glomeruli, while the tubules were poor. It also showed that there were a lot of bubbles in the 

cytoplasm at the Zn-fixing. As for IF-analysis, all were negative except Zn that gave a 

positive signal. This means that no secure diagnosis can replace the routine transport 

formaldehyde. Zn fixative looked promising, except the bubbles, but needs to be further 

investigated in future studies. 

Key words 

Pathology, renal biopsy, fixers, Immunofluorescence (IF), Histochoice, routinestaining, 

HOPE fixative. 
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1. Introduktion  

Patologi är läran om sjukliga förändringar i kroppens vävnader och organ. Grunden för klinisk 

patologi är histologisk bedömning av vävnadsprover med mikroskop, något som kallas för 

histopatologi. Utgångsmaterialet för detta är vävnadsbitar från sjukligt förändrade organ. Om 

inte hela organet opereras bort, som exempelvis vid tumörsjukdomar, så tas en liten bit från 

organet i form av s.k. biopsier. Dessa sänds till patologiavdelningen för mikroskopisk 

undersökning. Efter att dessa processats till histologiska snitt och färgats kan man värdera om 

det finns förändringar i den undersökta vävnaden (Seidal, 2006). 

Framställning av histologiska preparat består av sex distinkta moment: fixering, utskärning, 

dehydrering, inbäddning, snittning, färgning och montering. Slutligen bedömas preparatet 

under mikroskop.   

Angående fixering så har valet av fixeringsmetod en stor betydelse för det histologiska 

resultatet. Olika fixeringsmedel har olika inverkan på parametrar som till exempel vävnadens 

morfologi, stabilitet och infärgningsförmåga. Målet med fixeringsproceduren, oavsett medel, 

är att avbryta eller minimera enzymaktivitet i vävnaden och därmed förhindra autolys 

(självnedbrytning av cellvävnad) och/eller förruttnelse (bakteriell process). Dessutom vill man 

uppnå en ökad styvhet hos vävnaden, vilket gör det möjligt att bädda in preparatet i paraffin. 

Utöver valet av fixativ finns många olika faktorer som påverkar fixeringskvalitet, som 

fixeringstid, temperatur, volym och preparatsstorlek (Wester et al, 2003). 

Efter fixeringsproceduren sker utskärning där vävnaderna skärs till manuellt, beroende på 

dessas storlek och efter vad som beskrivits i remissen. Syftet är att anpassa vävnaden till de 

histologiska materialen.  

Efter detta utförs dehydrering för att nästan helt avlägsna vatten från preparatet vilket krävs 

för att man i senare moment skall kunna bädda in vävnaden. Dehydreringen görs genom att 

använda alkohol i stigande koncentrationer. Denna process kan vara antingen automatiserad 

eller ske manuellt. Slutligen avlägsnas alkoholen och de sista vattenmängderna från vävnaden 

genom användning av xylen i det sista dehydreringssteget. Det är viktigt att vävnaden är väl 

fixerad när dehydrering påbörjas, annars finns det en risk för att cellerna krymper och 

vävnaden förstörs (Hewitt et al, 2008).  

Efter dehydrering sker inbäddning av preparaten i flytande paraffin (byggt av olika mättad 

kolväten). Paraffin är flytande vid 60 oC men återgår till en fast form i rumstemperatur. 
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Inbäddningen sker genom att vävnadsbiten placeras i ett inbäddningskärl fyllt med flytande 

paraffin, därefter placeras en kassett i inbäddningskärlet och överförs till en kall yta tills all 

paraffin har stelnat (Cook, 2006; Histologi, 2006). Man kan även bädda in vävnader i andra 

material, till exempel histovax och plastinbäddning, den sist nämnda metoden används mest 

på feta vävnader. Paraffininbäddning är den vanligaste på patologen och dessa färdiga 

kassetter av vävnadsprov kan förvaras i många år utan att vävnaden förändras morfologiskt 

(Verthoel et al, 2013).  

Inbäddning av preparaten sker för att möjliggöra snittning av vävnaden med en s.k. 

mikrotom. Först utförs en grovsnittning för att ta bort överflödigt paraffin fram tills 

vävnadsbiten blir synlig vid ytan. Därefter sker en finsnittning av vävnaderna med en tjocklek 

på 4 µm. Snitten sträcks sedan ut med vattenbad eller direkt på ett objektglas med hjälp av en 

värmeplatta. Det finns också snittning av det frysta materialet och där framställs en serie av 

kryostatsnitt med kryostatmikrotom vid -20 0C.  

Efter snittningen sker infärgning av preparatet, man kan färga med olika färger beroende på 

frågeställning och vilka celltyper eller vävnadsdelar man vill se, till exempel van Gieson som 

färgar in cellkärnor svartbruna, bindväv röd, muskler och nerver gula. I vissa fall är det 

nödvändigt att färga in preparaten med specialinfärgning för att till exempel fastställa arten av 

ett pigment eller påvisa förekomsten av svamp och bakterier. Rutinfärgning är hematoxylin – 

eosin (H & E) där kärnor färgas blå och cytoplasman rosa. Därefter sker montering genom att 

ett speciellt monteringsmedel läggs på objektglaset med snittet och slutligen lägger man ett 

täckande glas på den (Andersson, 2011; histologi, 2006).  

Det finns många olika fixeringslösningar.	  Inom histologin är 4 % formaldehyd (formalin) det 

vanligaste och mest använda fixativet på grund av dess enkla användning, snabba fixering av 

vävnaden samt att den har låg kostnad. Formaldehydfixering har flera nackdelar, dels är det 

cancerframkallande, men tekniskt så sker fixeringen av vävnaden genom att proteinerna 

korslänkas, vilket orsakar en konformationsändring av de antigena epitoperna. Detta kan leda 

till minskad eller frånvarande antikroppsreaktivitet. Dessutom är formalin skadlig för RNA 

och DNA kvaliteten. Detta är ett växande problem eftersom klinikerna efterfrågar fler och fler 

molekylära analyser av patienternas material. Det går att få fram RNA/DNA från fixerade 

vävnader med till exempel PCR-teknik (Polymeras chain reaction) och Bioanalyzer (Howat; 

Wilson, 2014).  
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Många företag har därför börjat producera alternativa fixeringsmedel som innehåller 

reducerad mängd formaldehyd eller ingen alls för att få acceptabel histologi med mer 

välbevarad makromolekyler (proteiner, DNA och RNA) (Titford et al, 2005; Ott, 2008). 

Typexempel på alternativa fixeringsmedel är zinkbaserade fixativ som har visast sig 

stabilisera morfologiska egenskaper samt bevara immunreaktivitet, dessutom är den ogiftig, 

lätt att bereda och billig (Beckstead, 1994a; Wester et al, 2003). Ett annat alternativ är 

HistoChoice® som anses vara ett giftfritt och icke tvärbindande fixativ. Detta fixativ har en 

komplex blandning av olika substanser som resulterar i vävnader som inte bara bevarar sin 

struktur utan även RNA och DNA (Amresco, u.å; Howat & Wilson, 2014). HOPE-fixativ 

(Hepes-Glutamic acid buffer mediated Organic solvent Protection Effect) är ytterligare ett 

alternativ som är formaldehydfritt men där aceton används som enda dehydreringsmedel 

istället för alkohol för att dehydrera vävnader som har varit fixerat med denna lösning. Denna 

fixering bevarar immunreaktiviteten samt DNA och RNA (Olert et al, 2001).  

Njurarna är livsviktiga organ som har många centrala uppgifter i kroppen. Njursjukdomar 

orsakar därför snabbt störningar av patientens hälsa. Vid kliniskt misstänkta njursjukdomar, är 

det därför ofta diagnostiskt betydelsefullt att noggrant studera njurvävnad för att kunna ställa 

diagnos. Njuren består av en yttre bark och inre märg som omges av en njurkapsel. De 

funktionella enheterna i njuren kallas nefroner. Hos en frisk individ finns det omkring en 

miljon nefroner per njure. Ett nefron består av glomeruluskapillärer och tubulisystem som I 

sin tur består av rörsystem vars väggar är uppbyggda av epitelceller som kan indelas i 

proximala tubulus, distala tubulus och henles slynga (Aurel, 2004; Wood & Greenwell, 2013), 

se figur 1.  

 

Fig 1: Visar njurensanatomi (www.kursnavet.se, u.å) 
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Njurvävnad studeras genom att en biopsi tas från organet. Njurbiopsi är indicerad vid 

exempelvis hematuri (blod i urinen), proteinuri (protein i urinen) eller vid nedsatt njurfunktion 

(uremi) som orsakar ansamling avfallsprodukter i blodet. Biopsin kan påvisa hur snabbt 

sjukdomen fortskrider vid progressiv njursvikt och man kan även får information om varför 

transplanterade njurar inte fungerar (Nkudic, 2014).  

Njurbiopsier tas med så kallad mellannålsteknik under ultraljudsledning. Patienten får 

lokalbedövning. Den högra njuren är mest åtkomlig för biopsin eftersom den ligger lägre än 

den vänstra njuren (Nyberg & Jönsson, 2004). Önskvärt är att biopsin tas från ett område som 

kallas njurbarken (fig.2). Detta är viktigt på grund av två orsaker, det första är för att 

minimera blödningsrisken och för det andra är den cortikala vävnaden som innehåller 

diagnostisk intressant information för bedömning (Lees et al, 2011).  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Fig2:	  Placeringen	  förprovtagning	  av	  biopsi	  enheter	  (Lees	  et	  al,	  2011).	  

Då mellannålsbiopsierna tagits, transporteras en del av biopsierna med transportlösningar som 

tjänar till att bevara vävnaden färsk. De två vanligen förekommande varianterna heter 

Michels- respektive Zeus medium. Vid inkomst till avdelningen sköljs provet i en tvättbuffert 

som sedan fryses den ned för kryostatsnittning. Resterande delen av biopsierna fixeras i 4 % 

formaldehyd och paraffininbäddas. Frysmaterialet används för immunofluorescens (IF) analys 

medan det fixerade materialet utgör grunden för ljusmikroskopering (LM).  

Om materialet för LM- analys inte innehåller ett acceptabelt antal glomeruli, minst 12-15 

stycken krävs för att materialet skall anses acceptabelt, brukar man tina, formaldehydfixera 

och paraffininbädda IF-materialet. Fryspreparatets morfologiska kvalitet är inte lika god som 

det 4 % formaldehyd fixerade och paraffininbäddade preparatet, och kan i regel inte används 

för att ställa diagnos (Andersson, 2011). 
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Fig	  3:	  Direkt	  och	  indirekt	  immunofluorescensinmärkning	  (Robinson	  et	  al,	  2009). 

Den enda åtgärd som då återstår är att ta en ny biopsi från patienten. Detta är kostsamt, 

obekvämt för patienten, ibland omöjlig och inte helt riskfritt.  

Genom fluorescenstekniken detekteras antigenen av intresse med hjälp av inmärkta 

antikroppar. Principiellt används en s.k. direkt immunofluorescens där antigenet påvisas 

genom en antikropp som är inmärkt med en fluorescerande molekyl. Alternativt sker indirekt 

immunofluorescens där man inkuberar med en sekundär antikropp. I detta fall är det den 

sekundära antikroppen som är inmärkt. Indirekt teknik innebär en förstärkning av signalen. 

Principerna av de båda metoderna visas i fig. 3.  

 

 

 

	  	  	  	  	  

 

 

 

 

Det finns en annan metod som bygger på samma princip som IF-analys. Den kallas för 

immunohistokemi (IHC), och används mest vid diagnos av cancer och för forskning. 

Resultatet bedöms med antingen ljus- eller elektronmikroskop, beroende på markörmolekyl 

(Robinsson et al, 2009) 

Syftet med denna studie var att undersöka om Zeus/	  Michels transportlösningar kan ersättas 

med fixativ som dels återger immunofluorescens av samma kvalitet som Michels eller Zeus 

lösningar, men som dessutom ger en bättre morfologi än efter formaldehydfixering. Detta 

skulle minska behovet av ombiopsier och öka kvaliteten på diagnostiken.  

Tre fixeringsmedel utvecklas för att jämföras med rutinmetoden 4 % formaldehyd; dels de 

kommersiellt tillgängliga Histochoice (I) och HOPE (II), dels ett fixativ som är baserat på 

Zinkjoner (III).  
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2. Material  och  metod  

2.1. Framställning  av  humana  njurbiopsier  

Humana njurar inkom på is från operationsavdelningen. Två separata njurar användes för 

studien. Skälet till nefrektomi (ett helt organ opereras bort) var i båda fallen njurcancer. 

Trettiotvå biopsier togs från makroskopiskt normal njurvävnad på så stort avstånd som 

möjligt från njurcancern.  Till biopsinål användes ett engångsbiopsi instrument (Biopsy 

Instrument Angio Tek, USA). Varje biopsi mätte omkring 12 mm. Biopsierna placerades i rör 

innehållande fyra olika fixeringsmedel. Fixativ 1-3 nedan hade valts ut som rimliga alternativ 

till formaldehydfixering som tjänade som kontrollfixeringsmedel. 

1. HistoChoice ® Tissue Fixative (H2904, Amresco)  

2. Zink fixativ enligt Beckstead (1994b). 

3. HOPE ®-tecknique (DCS Innovative Diagnostik-system)  

4. 4 % formaldehyd (kontroll).  

Denna studie har genomförts som en del av en större forskningsstudie som har fått etiskt 

tillstånd av den regionala etikprövningsnämnden i Lund (LU680-08). 

För varje fixering togs åtta rör. Alla njurbiopsierna fixerades över natt. Därefter gick fyra rör i 

respektive fixering till dehydrering och paraffin inbäddning medan resten gick direkt till 

nedfrysning och kryostatsnittning. 

2.2.   Fixering   
Som kontroll för studien användes 4 % -ig formaldehyd. Varje njurbiopsi fixerades med 10 ml 

av detta fixativ vid rumstemperatur (RT) i 24 timmar. Denna fixering är en rutinfixering på 

patologiavdelningen och användes för att jämföra morfologin med de andra fixeringsmedlen. 

Zinkfixering bereds enligt protokoll av Beckstead (1994b). I korthet gjordes först en Tris 

buffert genom att 0,1 M Trizma – base (Sigma, Tyskland) blandade med 1,0 N HCl (Sigma, 

Tyskland) i 900 ml destillerat vatten. Lösningen blandades med hjälp av magnetomrörare och 

pH justerades till 7, 40 med hjälp av koncentrerad HCl. Med denna buffert som utgångspunkt 

blandades färskt Zink-fixativ genom att 0,5 g calciumacetat (MP-Biomedicals, Germany) och 

6, 01 g zincacetat dehydrat (MP-Biomedicals, Germany) samt 5, 01 g zinkklorid (ICN-

Biomedicals, Ohio) blandades med 1000 ml av ovanstående beskrivna Tris buffert, varefter 

lösningen justerades till pH 6,5. Lösningen förvarades i RT inför fixeringen. Njurbiopsierna 

fixerades i 15 ml zink-fixativ i 24timmar i RT. 
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 HistoChoice ® Tissue Fixative (H2904) (Sigma-Aldrich, Tyskland) och HOPE ®-technique 

(DCS Innovative Diagnostik-systeme, Tyskland) är ett kommersiella ´´ready to use´´ 

fixeringsmedlen. HOPE innehåller två lösningar som är ´ready to use´, HOPE ® Fixative 

System I och HOPE ® Fixative System II. System I används för att fixera vävnader medan 

system II används tillsammans med aceton för dehydrering.  Njurbiopsier fixerades i 2 ml av 

respektive fixeringslösning i RT med Histochoice och i 4 oC med HOPE, båda fixerades i 24 

timmar.  

2.3.   Dehydrering    
För vävnader fixerade med 4 % - ig formaldehyd, zink-fixativ och Histochoice utfördes en 

automatiserad dehydrering med Tissue- Tek® -VIP (Sakura, USA). I korthet, vävnaderna 

placerades i kassetter (Tissue-Tek Paraform Frames) med en stegvis ökande koncentration av 

etanol med start vid 70 % för att slutligen hamna i 100 %. Etanol avlägsnades sedan med 98, 

7 % xylen (AnalaR Normapur, Sverige). Dehydrering av vävnader som fixerats i HOPE ® 

Fixative System I utfördes manuellt. Tio mikroliter av HOPE ® Fixative System II tillsattes i 

10 ml 100 % iskall aceton med vävnadsprover som inkuberades vid 4 0C i två timmar och 

tvättades därefter 3 x 2 timmar med iskall aceton. Efter totalt 8 timmar inkuberades proverna 

med smällt paraffin i värmeinkubator över natt vid temperatur 55 0C.  

2.4. Nedfrysning  och  kryostatsnittning  

Efter fixeringen frystes 4 njurbiopsier per fixeringslösning av varje fixeringsmedel ner i en 

plastform (Tissue Tek Cryomount) genom att formen fylldes med frysklister medium 

(HistoLab products AB, Sweden ). Plastformerna sänktes sedan ned i kyld 2-methylbutan i 

några sekunder och flyttades sedan till en kryostatsmikrotom (MIKROM HM 560) som håller 

temperaturen -21 0C för snittning. Snitten placerades sedan på Superfrost ® Plus objektglas 

(Thermo scientific superfost).   

2.5. Paraffininbäddning  och  snittning  

Dehydrerade vävnader bäddades in i flytande paraffin vid temperatur +61 0C i en 

inbäddningsmaskin (Tissue -Tek ® HistoLab, Göteborg, Sweden). I korthet, biopsierna 

placerades med uppvärmd pincett i inbäddningskärl som fylldes med flytande paraffin. 

Därefter placerades inbäddningskärlen på en kylplatta tills paraffinet stelnade och förvarades 

sedan i rumstemperatur fram till användning. Paraffinklossarna placerades därefter i hållare 

på rotations-mikrotom (MICROM HM 355 S) och grovsnittades (10-30 µm) till vävnaden 

framträdde. Därefter placerades paraffinklossen på kylplattan tills den blev riktigt kall och 
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snittades en tjocklek på 3µm. Snitten placerades på objektglas (Thermo scientific superfrost) 

och sträcktes ut med hjälp av värmeplatta och lufttorkades inför färgningen.  

När man inte får bra resultat från båda paraffininbäddad och kryostatsnittat material så tinar 

man upp de frysta preparaten och paraffininbädda dem. I korthet, vävnaderna tinades upp i 20 

min vid RT. Därefter lades de i respektive fixeringsmedel i 40 min. Därefter överfördes de till 

speciella kassetter som kördes 1,5 timme i en automatiserad dehydreringsmaskin (Tissue Tek 

® Xpress ® X120). Sedan bäddades de in i paraffin, snittades och färgades med H & E 

färgning.  

2.6. Färgning  och  mikroskopering    

Alla preparat färgades med hematoxylin- eosin, de nedfrysta vävnaderna färgades manuellt 

genom att följa metodprotokollet på njurmedicinska avdelningen (2015). De paraffin- 

inbäddade preparaten färgades med en helautomatiserad färgmaskin (Dako CoverStainer, 

Sweden).  I korthet, objektglasen gick genom sex olika steg, först värmdes de upp, 

avparaffinerades, rehydrerades, färgades med Mayer´s hematoxylen/eosin, dehydrerades och 

sist monterades de genom att täckglas placerades på objektglaset och torkades under en 

ventilationsbänk.  

Den manuella färgningen utfördes i korthet genom att vävnaderna fixerades i 4 % 

formaldehyd i 30 sek följt av kranvatten i 15 sek. Mayr´s hematoxylin droppades på glaset i 3 

min följt av kranvatten i 15 sek. Därefter tillsattes 1 % litiumcarbonat i 10 sek. och tvättades i 

kranvatten i 2 sek. Sedan droppades 2 % erythrosin på och fick verka i 10 sek. varefter snitten 

sköljdes i kranvatten. Slutligen doppades glasen först I 10 sek. och därefter I 30 sek. i 99,9 % 

ethanol samt 2 x 1 min i xylen. Montering skedde manuellt med Pertex (Histolab, Sweden).  

Det sista momentet var att bedöma resultatet med hjälp av ljusmikroskop (Olympus BX53, 

Japan).   

2.7. Immunofluorescens  (IF)  färgning  och  mikroskopering  

Vävnader från paraffinblock samt fryssnitt fixerades med 4 % formaldehyd, zink-fixativ och 

Histochoice, som färgades in för immunofluorescens analys.  

Proverna avparaffinerades med 98,7% xylen (Normapur, USA), rehydrerades med etanol i 

sjunkande koncentrationer (99 % och 95 %). Därefter tvättades de i PBS (Phosfat buffer 

saline) (MedicagoAB, Sweden) och blockerades med hjälp av blockeringsbuffer som består 

av 3 % BSA (bovint serumalbumin) (Biomedicalse, France) och PBS (MedicagoAB, Sweden) 
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i 30 min. Efter blockering inkuberades provet med 1:200 primär antikropp, anti-vimentin som 

från mus (Abcam®, UK) i 2 timmar som spätts ut med 0,1 % blockeringslösning (MP 

biomedicals, France) och adderadts till glasen och inkuberats. Därefter tvättades provet 3 x 5 

min med PBS och inkuberades med 1: 400 sekundär antikropp (Alexa Fluor 555ʎ, get-

antimus) som är konjugerad med vimentin, och blockeringsbuffer i 1 timme i mörkt rum vid 

RT. Objektglasen tvättades och monterades med monteringsmedel med DAPI (Vector 

Laboratories, USA) i 25 min. Preparaten undersöktes med hjälp av 

immunofluorescensmikroskop (Olympus DP73, Japan).  

2.8. Ackreditering    

Labmedicin Skåne, klinisk Patologi i Malmö där studien utfördes har genom beslut 2008-     

04-14 ackrediteras som provningslaboratorium och därvid erhållit ackrediteringsnummer 

1309. Det är SWEDAC (Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment) som 

ansvarar för detta och även för den tekniska kontrollen. 

3. Resultat  

3.1. Paraffininbäddad  och  kryostatsnittat  material  

Bilder på njurbiopsier från båda paraffininbäddad (PE) och kryostatsnittat material visas i fig. 

4 A-H. I båda A och B visar njurvävnader som är fixerad i formaldehyd (kontroll). A är 

paraffininbäddning medan B är kryostatsnittning under ljusmikroskopering vid 20x förstoring. 

Morfologin i PE material ser fint ut men i B syns en oacceptabel morfologi på grund av att 

cellerna har blivit förstörda. I C visas en testbild för njurbiopsi som är fixerad i Histochoice 

och parraffininbäddad, medan D visar Histochoice fixering och kryostatsnittning. I A visar 

acceptabel glomeruli men med dåliga tubuli, men däremot B visar trasiga celler. Vävnad från 

zink-fixativ visas i E med paraffininbäddning och i F med kryostatsnittning. Båda har sämre 

morfologi på grund av deformerade tubuli och med bubblor i cytoplasman. HOPE-fixeringen 

ledde inte till bättre morfologi vid båda paraffininbäddning G och kryostatsnittning H 

beroende på dålig båda bakgrunden och även morfologi på tubuli.  
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Fig. 4. Skillnader i njurvävnadsmorfologi vid H & E färgning för båda paraffininbäddat material (A, C, E 

och G) och kryostatsnittat material (B, D, F och H). Alla bilder är 20 x förstorade och visualiserade vid 

ljusmikroskopering.  

3.2. Upptining  av  frysta  preparaten  

När morfologin inte blir acceptabel från paraffininbäddat material samt vid IF, tinar man upp 

det nedfrysta materialet, samt fixeras och paraffininbäddas. I fig. 5 A-D nedan visas preparat 

fixerade i A formaldehyd-, B HistoChoice-, C Zn- och D HOPE- fixeringsmedlen. Resultaten 

är acceptabla för glomeruli i alla bilderna, men däremot inte acceptabla för tubuli. 

 

 

G	  
H	  

A	   B	  
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Fig. 5. Upptinat material som har varit fixerad i (A) formaldehyd-, (B) HistoChoice-, (C) Zn- och (D) 

HOPE- fixeringsmedlen. Alla bilder är 20 x förstorad och visualiserade i ljusmikroskop.   

3.3. Immunofluorescens  (IF)  

Paraffininbäddat material A-C1, fryst material C2.  Fixeringen genomfördes med 4 % 

formaldehyd A, zink- B, respektive Histochoicefixativ C1. Fryst material hade fixerats med 

Histochoice C2. Alla nämnda preparat färgades mot Vimentin och visualiserades via IF-

mikroskopi. Alla preparaten (A, C1-C2) visade negativt resultat med mörk bakgrund, utom B 

som visade positiv glomeruli.  

 

C	   D	  

A	   B	  
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Fig. 6. IF bilder på (A) formaldehyd-, (B) Zn-, (C1) Histochoice fixering i paraffininbäddning och (C2) 

Histochoice fryssnittning.  

4. Diskussion  

Denna studie gjordes med syftet att undersöka ifall man kan ersätta transportlösningar för IF-

material av typen Zeus eller Michels lösning, med ett fixeringsmedel som medger en bättre 

morfologi, när man väljer att tina upp IF-material i de fall njurbiopsidiagnostik kräver ett ökat 

antal glomeruli för bedömning. Efter upptining fixeras njurvävnaden med formaldehyd och 

paraffininbäddas, men morfologin är ofta dålig. Ett grundkrav är att IF-proceduren inte skall 

försämras då denna är grund för diagnostiken. 

Den morfologiska undersökningen av de tidigare frysta snitten hindras ofta av dåliga 

färgningsegenskaper, förvriden vävnadsmorfologi och närvaron av is-kristall artefakter. I 

Sverige finns det bara tre orter som bedömer njurbiopsier (Stockholm, Göteborg och Malmö). 

I Malmö- och Stockholmsområdet transporterar njurbiopsierna till avdelningen på samma sätt, 

dvs. transportlösningar för IF-analys och i formaldehyd för LM-undersökningar. I Göteborg 

fixeras biopsierna direkt i formaldehyd för LM-undersökning, och istället för IF-analys 

undersöks vävnaden med immunohistokemi. Det är en känslig och billig metod jämfört med 

IF-undersökning. Nackdelen är att det behövs en lång tids erfarenhet i att bedöma 

njurvävnader och då metoden är högkänslig fås oftast en låggradig infärgning som kan vara 

svårvärderad i relation till den infärgning som bedöms som patologisk (Johansson, 2015).  

Ytterligare ett problem vid många laboratorier är säkerhetsfrågor som personalens hälsa, till 

exempel risken för inhalering av fixativ.  Ett fixativ som består av säkra och icke-miljöfarliga 

kemikalier borde ha hög prioritet. 

C1	   C2	  
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I detta arbete trettiotvå färska friska humana njurbiopsier tagits från två olika njurar. 

Fixeringsmedlen som testades var två kommersiella, Histochoice och HOPE- fixativ, samt en 

fixering som baserades på zinkjoner. Alla jämfördes med rutinfixeringsmedlet 4 % 

formaldehyd. Efter att vävnaderna fixerats i respektive fixeringsmedel gick hälften av 

biopsierna till dehydrering och paraffininbäddning för att ha som referensmaterial, medan den 

andra delen gick direkt till nedfrysning och kryostatsnittning. Alla vävnadssnitt färgades med 

Mayers hematoxylin/eosin. De färdiga preparaten som var paraffininbäddade undersöktes 

med LM, medan de som var nedfrysta och kryostatsnittad analyserades med IF.   

Resultatet gällande det material som bäddades in paraffin visade att Histochoice- och 

zinkfixering gav ganska bra morfologi av glomeruli och tubuli och att resultatet var närmast 

jämförbart med formaldehyd. Vid fixering med zink uppstod en bubblighet av cytoplasman 

som starkt försvårade bedömning av materialet.  

Vid IF-analys av det direkt paraffininbäddade materialet framkom att Histochoice- såväl som 

HOPE-fixering orsakade negativa IF-resultat när färgning skedde för kontrollproteinet 

ivmentin, medan däremot zinkfixering gav positiv infärgning på adekvata lokaler med lysande 

glomeruli, zinkjoner binder kraftigt till negativt laddade vävnadsproteiner genom att de skapar 

en elektrostatisk kraft mellan proteinbryggorna. HOPE och Histochoice har förmodligen en 

proteindenaturerande effekt på vävnaden.   

Patologer är mest vana vid att undersöka formalinfixerade vävnadssnitt och mindre vana att 

undersöka morfologiska förändringar efter fixering med andra fixeringsmedel. I en studie av 

Michael & Marcelo (2005) undersöktes olika prover (hepatocellulär cancer, äggstocks/ 

stromacellstumör, livmodercancer, endometrioid adenokarcinom, follikulär hyperplasi av 

mjälte och bröstcancer) fixerade i formaldehyd och Histochoice. Resultatet visade att 

formalaldehyd gav bäst morfologi och högsta poäng för färgningsintensitet med Mayers 

hematoxylin/eosin följet av Histochoice.  

När det gäller resultatet av HOPE-fixering så visade denna metod den i särklass sämsta 

morfologin vid både paraffininbäddning och fryssnittning. Morfologin efter kryostatsnittning 

var helt förstörd i jämförelse med zinkfixering, som gav tydlig form på glomeruli. Dessutom 

resulterade HOPE-fixering i att vävnaden blev svårhanterbar eftersom den måste hållas kall 

hela tiden, samt att dehydreringen av vävnader som har varit I HOPE-fixerad tog lång tid (8 

timmar), genomfördes manuellt, och utfördes med aceton istället för alkohol. Detta är i stark 

kontrast till en studie av Olert et al. (2001) som har visade att vävnadsfixering med HOPE 
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med efterföljande paraffininbäddning och snittning av alla typer av mänskliga mjuka 

vävnader visade att HOPE-fixerad vävnad resulterar i en formaldehyd liknande morfologi 

med utmärkt konservering av proteiner och antigena strukturer för immunohistokemiska 

metoder.  

Mänskliga lymfoida vävnader analyserades av Beckstead (1994a) med fixering som är 

baserad på zinkjoner. Studien visade god morfologi i båda paraffininbäddad klossar och 

fryssnitt och likvärdig morfologi med formaldehydfixerade vävnader. Samma beredning av 

denna fixeringslösning används av Johansson (2002) på placenta och tarm från råtta. 

Resultatet visade fullt acceptabel morfologi. Att zink-fixering i denna studie gav 

vakuolisering av den tubulära cytoplasman är svårförklarligt i sammanhanget. Man kan 

spekulera om detta hör samman med att tubulära celler innehåller ett stort antal mitokondrier 

vilka aggregeras av fixeringen (Johansson, 2002).  

5.   Slutsats  

HOPE fixering samt Histochoice fixering orsakar bortfallen I IF signal, vilket betyder att de 

inte bör användas för att ersätta transportlösningar även om de ger en relativt god 

vävnadsmorfologi. Zinkfixering medger IF undersökning, men med en oväntad bubblighet i 

cytoplasman. Ytterligare framtida studier krävs för att optimera denna fixeringsmetod. 

6. Tackord    

Jag riktar stor tack till min handledare Helena Tassidis, Universitetslektor i biomedicinskt 

laboratorievetenskap samt överläkare Martin Johansson och även labbhandledare Helen 

Nilssson vid klinisk patologi, Malmö. Vill tacka alla personal som hjälpte mig på kliniken.  
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Bilaga    

Jämförelse av en formalin paraffin inbäddad njurbiopsi med kryostatsnitt för LM -
undersökning vid två olika färgningar som hematoxylin eosin och AB -PAS samt positiv och 
negativ IF -analys.  

Fallet består av njurbiopsi från en 6-årig pojke som hade mörk urin med blod. Njurbiopsin 
hämtades för att kunna ställa diagnos. Olika bilder togs för att se hur kryostatsnitt ser ut 
jämfört med paraffin inbäddad vävnad samt hur en positiv och negativ IF ser ut. 

Bilder på njurbiopsi från ett gammalt fall visar hur en rutindiagnostik går till vid olika 
tillfällen dvs. under både ljus - och immunofluorescens mikroskop. Vid paraffin inbäddade 
materialet som finns i figur 3 (A1 och A2) visar vävnaden, dels i hematoxylin- eosin och dels 
i AB PAS (Perjodic Acid Schiff) färgning. Båda har bra morfologi, medan vid B1 och B2 
framkommer det sämre i frysmaterialet.  

I fig 3 (C-D) visas monoklonal-antikropps färgning för positiv och negativ IF- analys, där 
man får antingen för tunt eller för tjock bakgrund. I C visas IF positiv för IgG medan i D visas 
IF negativ för IgG 
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Figur 3. Här visas skillnaden i njurvävnads morfologi vid olika färgningar för både LM och IF analys. 
Alla bilder (A1-D) är 20 x förstorade under mikroskopering (Johansson, 2015). 
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Populärvetenskaplig  sammanfattning  
                    

                 Jämförelse av alternativa fixeringslösningar för humana njurbiopsier 

Farah Matshar 

Njurarna är, som alla vet, livsviktiga organ som renar blodet för att bli av med ämnen som 

inte behövs, via urinen. Därför är det viktigt att njurarna fungerar som de ska, annars får man 

livslånga komplikationer. Vävnader från njure kan studeras genom att utföra biopsi (att en 

liten bit från misstänka organ tas för mikroskopisk undersökning), vilket utförs för att ställa 

diagnos eller för behandlingskontroll (Siedal, 2006; Wood & Greenwell, 2013).  

Rutindiagnosen av njurbiopsi sker genom att biopsin dels transporteras med 

transportlösningar Zeus/ Michel för ljusmikroskop (LM), dels fixeras i formaldehyd (rutin) 

som blir fryst för undersökning av immunofluorescens (IF). Problemet med detta är att man 

inte får tillräcklig information vid LM-analys därför att man tinar det frysta materialet och 

fixerar med formaldehyd. Problem kan uppstå när man inte får bra morfologi, så det enda som 

man gör är att ombiopsiera patienten (Andersson, 2011; Robinson et al, 2009).  

Den här studien gjordes för att undersöka ifall man kan ersätta transportlösningar för 

njurbiopsier med ett fixativ som kan återge bättre morfologi efter upptining av vävnader än 

det rutinmässiga fixeringsmedlet (ofta 4 %  formaldehyd) men med samma IF- kvalité. Tre 

fixeringsmedel jämfördes med rutinmetoden 4 % formaldehyd; dels kommersiellt tillgängliga 

som Histochoice och HOPE (Hepes-Glutamic acid buffer mediated Organic solvent 

Protection Effect) och ett fixativ som är baserat på Zinkjoner. 

Resultatet visade att information i Histochoice och Zn morfologin är acceptabla, dessutom var 

Zn positiv vid IF- analys, medan de andra fixeringsmedlen var negativa. Det innebär att ingen 

säker diagnos kan ställas vid användning av de undersökta fixeringsmedlen som kan ersätta 

transportlösningar eller rutinmässiga formaldehyd. Zn-fixativ såg lovande ut, men detta 

behöver undersökas ytterligare i framtida vetenskapliga studier. 
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