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Sammanfattning 

Hjärt-kärlsjukdomar är de vanligaste dödsorsakerna i Sverige och under 2016 stod de för 35 

% av alla dödsfall i Sverige. Vid behandling av hjärtinfarkt är målet att återställa blodflödet 

till hjärtat. Trots att återställandet av blodflödet (reperfusion) till hjärtat leder till förbättrat 

kort- och långsiktigt hälsotillstånd så kan reperfusionen leda till irreversibla skador såsom 

kardiell kontraktionsbandsnekros. Luxol-fast-blue är en specialfärgning som används för att 

undersöka myelin samt visats färga in myofibrilla degenereringar såsom 

kontraktionsbandsnekros. Syftet med detta examensarbete var att göra det möjligt att påvisa 

akut hjärtinfarkt med luxor-fast-blue, en mer specifik färgmetod istället för rutindiagnostisk 

klassisk hematoxylin och eosin-färgning. Arbetet utfördes genom att vävnad från hjärta med 

känd hjärtinfarkt förbereddes och färgades med luxor-fast-blue. Metoden för infärgning med 

luxor-fast-blue modifierades för att uppnå optimal infärgning av kontraktionsbandsnekros 

vid hjärtinfarkt. De olika modifikationerna som gjordes var ändrad tid vid infärgning, 

differentiering och kärninfärgning. Resultatet av arbetet visade att vävnaden, med 

hjärtinfarkt, som färgades med luxor-fast-blue över natt, differentieringen under 50 sekunder 

och kärninfärgning med nuclear-fast-red under en minut var den mest optimala infärgningen 

av kontraktionsbandsnekros vid hjärtinfarkt. Där kunde blå infärgade kontraktionsband 

visualiseras i hjärtinfarktsbiopsin medan resterande celler var infärgade rött. 
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Abstract 

Cardiovascular disease, CD is the most common cause of death in Sweden and in 2016, 35 

% of all deaths in Sweden were due to CD. When treating myocardial infarction, the goal is 

to restore blood flow (reperfusion) to the heart. Although the reperfusion results in improved 

short- and long-term state of health, the reperfusion can lead to irreversible damage such as 

cardiac contraction bands necrosis. Luxol-fast-blue is a special stain used to examine myelin 

in the central nervous system which also can be used to stain myofibrillar degenerations like 

cardiac contraction bands necrosis. The purpose of this thesis was to make it possible to 

detect myocardial infarction with luxor-fast-blue, instead of the basic routine diagnostic 

classic hematoxylin and eosin staining. The work was performed by staining tissue from 

heart with known heart infarction with luxor-fast-blue. The method for staining with luxor-

fast-blue were optimized to gain the best staining of cardiac contraction bands necrosis. The 

result showed that the tissues, known myocardial infarction, stained with luxor-fast-blue 

overnight, differentiation for 50 seconds and nuclear stained for and 1 minute gave the most 

enhanced stained cardiac contraction bands necrosis. The results showed contraction bands 

clear blue stained in the heart infarction biopsy while the remaining cells were stained red. 

  



 

 

Förkortningar 

 
H&E Hematoxylin och eosinfärgning 

EKG Elektrokardiogram 

ADP Adenosindifosfat 

LFB Luxol-Fast-Blue 

IK Kontraktionsband 

NFR Nuclear-Fast-Red 

ATP Adenosintrifosfat 
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INTRODUKTION 

Histopatologi 

Uppfinningen av mikroskopet var revolutionerande och först då kunde en förstorad bild av 

människans celler och vävnader ses och studeras. Men den största svårigheten med 

användningen av mikroskopet var att själva vävnaderna var utan kännetecken och 

ointressanta såvida inte vävnaderna behandlades på något sätt för att förbättra detaljerna. 

Under många århundraden har läran om anatomi föranlett till beskrivning och kategorisering 

av människans synliga strukturer. Detta lade grunden till fysiologi och dess förklaring utav 

kroppens organs funktion och hur dessa organ samarbetade med varandra. Genom 

utvecklingen av mikroskopet kunde organen ses i finare detalj vilket ledde till födelsen av 

mikroskopisk anatomi vilket idag benämns histologi. Histologi är studien av normala 

vävnader och deras strukturer medan studier av sjukliga vävnader benämns för histopatologi 

(1). 

Fixering av vävnad 

Celler och organ i kroppen överlever endast då de är kopplade till blodomloppet. Blodet 

förser cellerna med syre och näring samtidigt som blodet för bort koldioxid och rensar bort 

toxiska produkter från cellernas metabolism. Om en biopsi tas bort ifrån en vävnad, så att 

den under längre tid blir berövad av syre, så dör dess celler. Inom patologi önskas det dock 

att cellerna i en biopsis ser exakt ut som om de vore i kroppen hos en människa vid liv. Detta 

innebär att cellerna behöver stabiliseras så snabbt så möjligt och detta görs genom så 

fixering. Fixering innebär att vävnadens struktur bibehålls genom att förhindra nedbrytning 

utav vävnaden. Mer specifikt så stoppar fixeringen enzymaktivitet, metabolism samt 

autolysering genom att inaktivera lysosomala enzym. Den mest använda och vanliga 

fixeringslösningen är 4 % formaldehyd i pH-buffrad lösning (1). Den fixerande substansen 

i formaldehyd är metylenglykol. Metylenglykol bildar intra- och intermolekylära 

tvärbindningarna mellan sidokedjans aminogrupper av lysin, som med tiden resulterar i 

bildningen av metylbryggor (2). 
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Dehydrering och inbäddning 

Dehydrering är det första steget i behandlingen av fixerade vävnader. Vid dehydrering tas 

vattenhaltiga ämnen bort samt några lipid- och vävnadsvätskor från vävnaden. Detta utförs 

genom att vävnaden behandlas i bad med alkohol i stigande koncentration, ifrån 70 % till 95 

%, och till slut i absolut alkohol. Vid det andra steget tillsätts en så kallad clearing där 

clearingsmedlet är nödvändigt om dehydreringsmedlet som exempelvis alkohol inte är 

blandbart med impregneringsmedlet t.ex. paraffin. Det viktigaste med clearingsmedlet är att 

det både är blandbart med dehydreringsmedlet och impregneringsmedlet. Då alkohol och 

paraffinvax används är Xylen ett vanligt clearingsmedel (3). Efter clearing sker det sista 

steget, infiltration, vid detta steg impregneras vävnadsbitarna med smält paraffin. Paraffinet 

byts1–2 gångar för att totalt avlägsna Xylenet (4). När infiltrationsprocessen är klar utförs 

inbäddningen utav biopsin i paraffin. Vid inbäddningen orienteras den 

paraffingenomträngda biopsin i formar med smält paraffin (paraffinblock) och därefter 

tillverkas klossar som möjliggör att proverna kan snittas i en mikrotom (4).  

Snittning 

Efter inbäddningsprocessen snittas paraffinblocken. Detta utfördes ursprungligen för hand 

med en rakkniv men resulterade vanligen i tjocka och ojämna snitt. Sedan 1880-talet används 

det mikrotomer, ett precisionsinstrument, som uppfyller kraven på jämna och tunna snitt. 

Det finns idag tre olika mikrotomstyper släd-, band- och frysmikrotom, deras 

grundkonstruktion är dock densamma. Mikrotomerna består antingen av en fast knivhållare 

och rörliga objekthållare eller tvärtom. Till mikrotomens objekthållare är det också en 

kopplingsbar och inställbar frammatningsanordning som garanterar att snitten bibehåller 

samma tjocklek (4). Snitten som ska färgas bränns fast vid 60ºC värmeskåp under 30 min 

innan de avparaffineras och rehydreras (5). 

Avparaffinering och rehydrering  

Innan färgningen kan utföras behöver inbäddningsmaterialet, paraffin, lösas ut ur vävnaden. 

Snitten avparaffineras med till exempel Xylen eller andra organiska lösningsmedel. De flesta 

färgämnen är lösta i alkohol eller vatten vilket innebär att snitten behöver rehydreras för att 

färgerna skall fungera. Detta utförs genom att snitten placeras i alkoholbad av sjunkande 

koncentration ifrån absolut alkohol och sedan 95 %, 90 eller 80 och 70 % till vatten. 

Koncentrationen och antalet alkoholbad kan variera. Efter det sista alkoholbadet sköljs 
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snitten i destillerat vatten före färgning med färger lösta i vatten. Rehydreringen kan avbrytas 

vid respektive alkoholkoncentration om färgen som skall användas är löst i alkohol av en 

bestämd koncentration (5). Dehydrering behövs utföra efter infärgningen och innan 

montering på täckglas, då de vanligaste typerna av monteringsmedier är hartsformiga. Dessa 

hartsformiga monteringsmedier är baserade på hydrofoba organiska lösningsmedel såsom 

Xylen (1). 

Färgning 

Vid ljusmikroskopering av ett obehandlat vävnadssnitt syns inte mycket av dess struktur. 

Vävnadssnittet behöver förändras på ett sätt så att alla detaljer och komponenter framträder 

så tydligt och kontrastrikt som möjligt, vävnadssnittet måste färgas. Patologiavdelningar har 

rutinmässiga färgningar såsom hematoxylin och eosinfärgning (H&E), men även 

specialfärgningar. Dessa färgningar spelar en stor och viktig roll i vävnadsbaserad diagnostik 

och forskning. Genom att färga in genomskinliga vävnadssnitt kan patologer och forskare 

ges möjlighet att undersöka vävnadsmorfologi och närvaron av vissa celltyper, strukturer 

och/eller mikroorganismer. H&E-färgning används rutinmässigt till alla vävnadsprover för 

att avslöja de underliggande cellstrukturerna och vävnadsförhållandena. Begreppet 

specialfärgning har använts länge för att referera till ett stort antal alternativa färgtekniker 

som används när H&E färgning inte kan ge all den information som patologen eller forskaren 

behöver. Samt täcker en mängd olika metoder som kan användas för att visualisera vissa 

specifika vävnadsstrukturer, element och/eller mikroorganismer som inte tydligt kan 

identifieras med H&E-färgning (6). 

Hjärtinfarkt 

Hjärt-kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige, under 2016 stod de för 35 % 

av alla dödsfallen i Sverige. Inom hjärt-kärlsjukdomar är det plötsligt hjärtstopp, stroke och 

hjärtinfarkt de vanligaste dödsorsakerna (7). Under 2017 drabbades 25 300 personer av akut 

hjärtinfarkt i Sverige och ifrån dessa fall ledde 24 % till döden inom 28 dagar (8). En 

hjärtinfarkt uppstår när ett område av hjärtat får akut syrebrist på grund av att det har uppstått 

en blodpropp i något av hjärtats kranskärl. Blodproppen förhindrar helt eller delvis det 

syrerika blodet från att komma till det påträffade området i hjärtat. Efter en längre tid leder 

akut syrebrist till cellskada i det beträffade området vid hjärtat (9). Symtomen vid en 

hjärtinfarkt är kraftiga smärtor som kan stråla ut till arm, nacke, käke, hals, rygg eller mage. 
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Den drabbade individen kan även må illa, få ångest och yrsel. Individer kan även insjukna i 

hjärtinfarkt utan att uppleva smärtor, dessa infarkter kallas för tysta infarkter men upptäcks 

på elektrokardiogram (EKG) (10). I de flesta fallen är preexisterande aterosklerotiska plack 

orsaken till blodproppens generering (11).  

 

Ateroskleros eller också kallad åderförfettning är när ett blodkärl har ansamlat fett och kalk 

i kärlväggen. Detta bidrar till att kärlen blir trängre och stelare och då får blodet svårare att 

passera (12). Det finns fyra steg som leder till en hjärtinfarkt. Det första steget är att 

aterosklerotiska plack eller intraplack plötsligt störs genom en mekanisk kraft så att en 

blödning sker vilket leder till att subendotelialt kollagen och nekrotiska plackinnehåll utsätt 

för blodet. Trombocyter i blodet kommer att klibba och aggregera samt aktivera frisläppning 

av tromboxan A2, adenosindifosfat (ADP) och serotonin som möjliggör ytterligare 

blodplättsaggregering och vasospasm. Aktivering av koagulering genom exponering av 

vävnadsfaktorer och andra mekanismer bidrar till en växande blodpropp. Inom några 

minuter kan blodproppen utvecklas för att helt täppa till kranskärllumen (11).  

 

Förlust av syrerikt blod leder till förlust av kontraktionsförmåga samt ultrastrukturella 

förändringar i hjärtat men dessa förändringar är dock potentiellt reversibla. Endast svår 

ischemi som har varit varaktig i 20 till 40 minuter orsakar irreversibla skador samt 

koagulationsnekros hos myocyterna i det utsatta området (11). Ju äldre en människa blir 

desto större blir risken att drabbas av en hjärtinfarkt och även ärftliga anlag spelar en roll. 

Riskfaktorer för hjärtinfarkt är högt blodtryck, diabetes, förhöjda blodfetter, rökning, 

övervikt och fetma samt stress (13). Behandlingar vid hjärtinfarkt är operationer som vidgar 

eller förändrar blodflödet såsom ballongvidgning och bypassoperation. Efter en sådan 

operation får patienten blodtryckssänkande och kärlvidgande blodproppsförebyggande 

mediciner, betablockare samt läkemedel som sänker blodfettsnivåerna (14). 

 

Målet vid behandling av hjärtinfarkt är att rädda så stor mängd av det ischemiska 

myokardiumet som det är möjligt. Detta kan främst åstadkommas med att så snabbt som 

möjligt återställa vävnadsperfusionen. Sådan reperfusion uppnås med behandlingar såsom 

tidigare nämnd angioplastik, bypassoperation och thrombolys. Trots att bevarande av 

ischemiskt myokardium genom reperfusion förbättrar hälsotillståndet både på kort och lång 
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sikt kan reperfusionen orsaka skador. Återställandet av blodflödet i ischemiska vävnader 

kallas för reperfusionsskador. Mikroskopiskt irreversibelt skadade myocyter som utsatts för 

reperfusion visar kontraktionsbandsnekros. I denna patologiska process skapas intensiva 

eosinfila band av hyperkontraherade sarkomerer. Dessa uppstår på grund av att extra kalcium 

ansamlas över plasmamembranen som intensifierar aktin-myosin-interaktionen i 

sarkomeren. För tillverkning av ATP behövs det syre och vid hjärtinfarkt är det syrerika 

blodflödet blockerat vilket är anledningen till minskningen av ATP. Vid frånvaro av ATP, 

på grund av syrebrist, kan sarkomererna inte relaxera och fastnar därmed i ett agonalt 

tetaniskt tillstånd. Således kan reperfusion rädda reversibelt skadade celler men samtidigt 

förändra morfologin för irreversibelt skadade celler (11). 

Luxol-fast-blue 

Luxol-fast-blue (LFB) är en specialfärgning som används för att undersöka myelin i det 

centrala nervsystemet. LFB färgar in myelin i blå till grön färg medan celler färgas in rosa 

till violett. Färgen LFB är av sulfonerad kopparftalocyanin typ och är den alkohollösliga 

motsvarigheten till alcian blue som är vattenlöslig. Färgämnen av denna typ representeras 

vanligtvis med symbolerna (CuPC)SO3H • Bas. Mekanismen bakom LFB-färgningen är en 

syrabasreaktion med saltbindning, basen från lipoproteiner som finns i vävnaden ersätter 

basen av färgämnet vilket leder till att LFB binder in till vävnaden. Studier har även visat att 

bildningen av de mörkblå fällningarna är begränsad till bindningen mellan LFB och kolin 

(15). Det har visats att LFB även kan användas för att färga in myofibrillära degenereringar 

såsom kontraktionsbandsnekros. Påverkning av jonbyte och hypoxi vid en hjärtinfarkt 

resulterar i en förändring av det cellulära pH-värdet. Vilket leder till intracellulär acidos som 

orsakar förändringar i de elektriska laddningarna av cellulära proteiner vilket leder till att de 

blir mer acidofila. Detta kan vara just en förklaring för färgnings affinitet hos den syra-

baserade färgen LFB (16).  

Fördel med LFB färgning 

Vid ej helt färsk hjärtinfarkt som färgas in med H&E-färgning kan det observeras leukocyter, 

granulationsvävnad och ärrvävnad beroende på hur gammal hjärtinfarkten är. Problemet med 

H&E-färgning är att vid en väldigt tidigt akut hjärtinfarkt finns det varken leukocyter, 

granulationsvävnad eller ärrvävnad som kan färgas in. Detta gör det mycket svårt att se om 

det är en väldigt tidigt akut hjärtinfarkt eller normal vävnad. Det syns dock kontraktionsband 
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(IK) vilka kan användas som härledning vid diagnos (17,18). För att synliggöra färsk 

undergående vävnad vid färsk hjärtinfarkt kan det användas LFB. Vid optimal LFB färgning 

färgas myocyter, ingår i en tidigt akut hjärtinfarkt, diffust blå och IK färgas in blå vilket kan 

förenkla diagnostiseringen betydligt (16). IK kan användas som härledning vid optimering 

av LFB-färgning (18). 

Syfte 

Syftet med detta examensarbete var att göra det möjligt att påvisa akut hjärtinfarkt med 

Luxol-Fast-Blue, en mer specifik färgmetod, istället för den klassiska rutindiagnostisk-

metoden hematoxylin och eosinfärgning. 

MATERIAL OCH METOD 

Biopsimaterial 

Kontrollmaterial utgjordes utav en biopsi ifrån cerebellum (lillhjärnan) och arbetets 

provmaterial var en bit av vävnad från hjärta med känd hjärtinfarkt i.e. vävnad med 

kontraktionsbandsnekros. Båda vävnaderna härstammade från avlidna patienter. 

Kontrollmaterial 

Fixering 

Kontrollmaterialet fixerades under fyra dagar med 4 % formaldehyd (Univar AB, Malmö, 

Sverige). Efter fixeringen skars kontrollmaterialet till mindre bitar av en läkare och 

placerades i märkta plastkassetter. 

Dehydrering 

De märkta plastkassetterna med kontrollmaterialet överfördes sedan till Sakuras instrument 

Tissue-Tek VIP® 6 AI. Programmet ”Kalmar över natt” valdes ut som dehydrerings 

program. Programmet var 8 timmar (h) och 45 minuter (min) långt, programmets olika steg 

ses i tabell I. 
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Tabell I. Steg för dehydrering enligt programmet ”Kalmar övernatt” med instrumentet Tissue-Tek VIP® 6 

AI 

Steg Lösning Tid (h)  7 Abs Alkohol 1:00 

1 Formalin 0:30  8 Xylen 0:30 

2 Vatten 0:15  9 Xylen 1:00 

3 70 % Alkohol 0:45  10 Histowax (paraffin) 0:30 

4 95 % Alkohol 0:45  11 Histowax (paraffin) 0:30 

5 95 % Alkohol 1:00  12 Histowax (paraffin) 0:30 

6 Abs Alkohol 1:00  13 Histowax (paraffin) 0:30 

 

Inbäddning 

Efter dehydrering överfördes kassetterna med kontrollmaterialet, cerebellum, till den 

manuella inbäddningsstationen. Cerebellumbiopsierna placerades med en uppvärmd pincett 

i en gjutform utav rostfritt stål, placerad på en värmeplatta, och sedan fylldes formen med 

smält paraffin. Till gjutformen, innehållande biopsin och det smälta paraffinet, tillsattes en 

kassett i plast vilken också fylldes upp med smält paraffin. Kassetten flyttades därefter från 

värmeplattan till en kylplatta varvid paraffinet stelnade och preparatblocken togs ur formen. 

Snittning 

Preparatblocken med cerebellum snittades med snitt-tjocklek på 10 µm och preparatblocken 

med vävnaden från ett hjärta med känd hjärtinfarkt snittades med en tjocklek på 4 µm. På 

varje objektglas (Superfrost® Plus, Thermo SCIENTIFIC) placerades det ett snitt från 

cerebellum och ett snitt från hjärta. Objektglasen placerades på värmeplatta (42°C) för att 

sträcka ut snitten. När snitten var utsträckta hälldes vattnet från objektglaset av mot cellstoff 

och glasen placerades därefter i ett rack. Glasen tilläts därefter att torka och fästa in på glasen 

genom att inkuberas över natt i rumstemperatur. 

Färgning 

Färgningsprotokoll 1a. Färgning enligt protokoll från Uppsala. (18) 

Det snittades tre glas med snitt enligt snittningsprotokollet, glasen numrerades med 1. 

Objektglasen placerades 10 min i 60°C värmeskåp och därefter utfördes det avparaffineringen 

och rehydreringen. Avparaffineringen och rehydreringen utfördes enligt protokollet beskrivet nedan 

i tabell II. 
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Tabell II. Protokoll för avparaffinering och rehydrering 
Lösning Tid (min) 

Xylen 5 

Xylen 5 

Abs.etanol 5 

Abs.etanol 5 

96 % etanol 2 

96 % etanol 2 

 

Före färgningen bereddes 1 % LFB, 1 g LFB (SIGMA Aldrich, Stockholm, Sverige) 

blandades med 100 ml 96 % etanol och 0,5 ml 10 % ättiksyra, 0,1 % Kresylviolett 0,1 g 

Kresylviolett (ACROS Organics, Geel, Belgien) blandades med 100 ml destillerat vatten och 

15 droppar 10 % ättiksyra och 0,05 % litiumkarbonat 0,05 g litiumkarbonat (E.Merck, 

Darmstadt, Tyskland) blandades med 100 ml destillerat vatten. LFB och Kresylviolett 

lösningen filtrerades med munktell filter före användningen.  

Efter avparaffineringen och rehydreringen placerades objektglasen i 1 % LFB över natt vid 

60°C. Dagen därpå sköljdes objektglasen i 96 % etanol och därefter i destillerat vatten. Sedan 

differentierades objektglasen 20 sek i 0,05 % litiumkarbonat, differentieringen fortsattes 

med ett bad i 70 % etanol tills det i mikroskop sågs en klar skillnad mellan grå och vit 

substans i kontrollmaterialet. Efter differentieringen sköljdes objektglasen i destillerat vatten 

och därefter kärnfärgades vävnaden genom att objektglasen placerades 4 min i 0,1 % 

Kresylviolett. Objektglasen differentierades ytterligare i 96 % etanol tills dess att det i 

mikroskop endast syntes infärgade cellkärnor. 

Efter differentieringen, dehydrerades och monterades objektglasen genom att de först 

doppades i absolut etanol och fick därnäst stå i absolut etanol i några sekunder. Efter absolut 

etanol doppades objektglasen i Xylen tills Xylen rann jämnt över glasen. Sedan monterades 

det ett täckglas på objektglasen med monteringslösningen Pertex (Histolab, Askim, Sverige). 

Objektglasen överfördes därpå till ett värmeskåp där de fick stå i 60°C i minst 30 min. 

Därefter bedömdes objektglasen tillsammans med överläkare i en skala från 1–10. Skalan 

representerade färgens intensitet och dess förmåga att färga in IK. Där 1 står för svag 

intensitet och svag infärgning av IK och där 10 står för stark intensitet och tydligt infärgade 

IK. 
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Färgningsprotokoll 1b. Avvikelse vid differentiering från Uppsalaprotokoll. (18) 

Det snittades två glas med snitt enligt snittningsprotokoll. Det första objektglaset markerades 

med 1.1.1 det andra objektglaset markerades med 1.1.2. Objektglasen behandlades enligt 

färgningsprotokoll 1a men med avvikelse vid differentieringen. Objektglasen 

differentierades i 0,05 % litiumkarbonat vid olika tidpunkter; 1.1.1 differentierades 10 sek 

och glas 1.1.2 differentierades 40 sek. Därefter behandlades objektglasen likadant som för 

färgningsprotokoll 1a. Objektglasen bedömdes därefter tillsammans med överläkaren enligt 

skala för IK, 1–10. Sammanställning av färgningsprotokoll 1a och 1b kan ses i tabell III. 

Tabell III. Tabellen visar de olika stegen vid infärgningen och skillnaden mellan färgningsprotokoll 1a och 

färgningsprotokoll 1b 

Protokoll Snitt tjocklek 1 % LFB 0,05% Litiumkarbonat 0,1% Kresylviolett 

Färgningsprotokoll 1a     

1 10µm / 4µm Över natt 20 sek 4 min 

Färgningsprotokoll 1b     

1.1.1 10µm / 4µm Över natt 10 sek 4 min 

1.1.2 10µm / 4µm Över natt 40 sek 4 min 

Färgningsprotokoll 2a. Färgning enligt protokoll från litteraturen. (15,20,21) 

Det snittades tre glas med snitt enligt snittningsprotokoll. Objektglasen markerades med 2 

därefter placerades de under 10 min i 60°C värmeskåp och därpå utfördes avparaffineringen 

och rehydreringen. Avparaffineringen och rehydreringen utfördes enligt tabell 1. För 

färgningen bereddes det samma lösningar som i färgningsprotokoll 1a men med avvikelse 

på koncentration av LFB. Till färgningsprotokoll 2a tillberedes det 0,1 % LFB enligt 

följande; 0,1 g LFB med 100 ml 96 % etanol och 0,5 ml 10 % ättiksyra. 

Objektglasen färgades efter avparaffineringen och rehydreringen enligt färgningsprotokoll 

1a men med avvikelse på tid vid inkubering i LFB och tid vid kärnfärgningen med 0,1 % 

Kresyilviolett. Objektglasen fick istället inkubera över natt i 0,1 % LFB vid 60°C och 

kärnfärgades 5 min i 0,1 % Kresyilviolett. Efter färgningen behandlades objektglasen 

likadant som färgningsprotokoll 1a. Därefter bedömdes objektglasen tillsammans med 

överläkare enligt skala för IK, 1–10. 

Färgningsprotokoll 2b. Avvikelse vid differentiering från litteraturprotokoll. (15,20,21) 

Det snittades två glas med snitt enligt snittningsprotokoll. Det första objektglaset markerades 

med 2.1.1 det andra objektglaset markerades med 2.1.2. Objektglasen behandlades enligt 

färgningsprotokoll 2a men med avvikelse på differentieringen. Objektglasen differentierades 

i 0,05 % litiumkarbonat vid två olika tidpunkter; 2.1.1 differentierades 40 sek och glas 2.1.2 
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differentierades 60 sek. Därefter behandlades objektglasen likadant som färgningsprotokoll 

2a. Objektglasen bedömdes därefter tillsammans med överläkare enligt skalan för IK, 1–10. 

Sammanställning av färgningsprotokoll 2a och 2b kan ses i tabell IV. 

Tabell IV. Tabellen visar de olika stegen vid infärgningen och deras skillnad mellan färgningsprotokoll 2a 

och färgningsprotokoll 2b 

Protokoll Snitt tjocklek 0,1 % LFB 0,05% Litiumkarbonat 0,1% Kresylviolett 
Färgningsprotokoll 2a     

1 10µm / 4µm Över natt 20 sek 5 min 

Färgningsprotokoll 1b     

1.1.1 10µm / 4µm Över natt 40 sek 5 min 

1.1.2 10µm / 4µm Över natt 60 sek 5 min 

 

Färgningsprotokoll 3a. Färgning enligt protokoll från artikel (16). 

Det snittades ett glas med snitt enligt snittningsprotokoll och objektglaset markerades med 

3. Därefter placerades objektglasen under 10 min i 60°C värmeskåp sedan utfördes det 

avparaffineringen och rehydreringen. Avparaffineringen och rehydreringen utfördes enligt 

tabell 1. För färgningen bereddes det 0,1 % LFB; 0,1 g LFB blandades med 100 ml 96 % 

etanol och 0,5 ml 10 % ättiksyra, Nuclear-Fast-Red (NFR); 100 ml destillerat vatten med  

5 g aluminuim sulfat (BDH laboratory) därefter tillsattes 0,1 g NFR (Merck KGaA, 

Darmstadt, Tyskland) och 0,05 % litiumkarbonat, 0,05 %; 0,05 g litiumkarbonat blandades 

med 100 ml destillerat vatten. LFB och NFR lösningen filtrerades före användningen. 

 

Efter avparaffineringen och rehydreringen placerades objektglasen efter det sista 96 % etanol 

badet 15 min i destillerat vatten, därefter doppades objektglasen några gånger i 75 % etanol 

och sedan några gånger i 96 % etanol. Därpå placerades objektglasen 5 h i 0,1 % LFB vid 

60°C. Objektglasen sköljdes efter 5 h i 75 % etanol under 10 min för att därefter sköljas 

under 2 min i destillerat vatten. Sedan differentierades objektglasen under 5 min i 0,05 % 

litiumkarbonat och därpå fortsatte differentieringen 2x1 min i 75 % etanol. Efter 

differentieringen placerades objektglasen 5 min i destillerat vatten och därefter kärnfärgades 

glasen. Objektglaset som markerades med 3 och kärnfärgades 10 min i NFR. Objektglasen 

sköljdes efteråt i destillerat vatten. Därefter behandlades objektglasen likadant som i 

färgningsprotokoll 1a 
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Färgningsprotokoll 3b. Färgning med avvikelse vid kärnfärgning från artikel (16). 

Det snittades två glas med snitt enligt snittningsprotokoll, objektglasen markerades med 

3.1.1 och 3.1.2. Objektglasen behandlades likt färgningsprotokoll 3a men med en avvikelse 

vid kärnfärgningen med NFR. Objektglaset 3.1.1 kärnfärgades 5 min i NFR medan 

objektglaset 3.1.2 kärnfärgades 7 min 30 sek i NFR. Därefter behandlades objektglasen 

likadant som färgningsprotokoll 3a, objektglasen bedömdes därefter tillsammans med 

överläkaren enligt skala för IK, 1–10. 

Färgningsprotokoll 3c. Avvikelse vid differentiering och kärnfärgning från artikel (16). 

Det snittades ett glas med snitt enligt snittningsprotokoll och objektglaset markerades med 

3.2.1. Objektglaset behandlades som färgningsprotokoll 3a men med avvikelse vid 

differentiering och kärnfärgningen. Objektglaset 3.2.1 differentierades 1 min i 0,05 % 

litiumkarbonat och efteråt 20 sek i 75 % etanol. Objektglaset kärnfärgades endast 35sek i 

NFR för att därefter behandlas likt färgningsprotokoll 3a, objektglasen bedömdes därefter 

tillsammans med överläkaren enligt skala för IK, 1–10. 

Färgningsprotokoll 3d. Ytterligare avvikelse vid differentiering och kärnfärgning från 

artikel (16). 

Det snittades fyra glas med snitt enligt snittningsprotokoll. Objektglasen markerades med 

3.3.1 till 3.3.4. Objektglasen behandlades likt färgningsprotokoll 3a men med avvikelse på 

differentiering och kärnfärgningen. Alla fyra objektglasen differentierades 40 sek i 0,05 % 

litiumkarbonat och därpå under 10 sek i 75 % etanol. Objektglaset 3.3.1 kärnfärgades endast 

30 sek i NFR, objektglaset 3.3.2 under 1 min, objektglaset 3.3.3 under 1,5 min och 

objektglaset 3.3.4 under 2 min. därefter behandlades objektglasen likt färgningsprotokoll 3a, 

objektglasen bedömdes därefter tillsammans med överläkaren enligt skala för IK, 1–10. 

Färgningsprotokoll 3e. Vidare avvikelse vid differentiering och kärnfärgning från artikel 

(16). 

Det snittades fem glas med snitt enligt snittningsprotokoll. Objektglasen markerades med 

3.4.1 till 3.4.5. Objektglasen behandlades likt färgningsprotokoll 3a men med avvikelse på 

differentiering och kärnfärgningen. Alla fem objektglasen differentierades 50 sek i 0,05 % 

litiumkarbonat och därpå under 10 sek i 75 % etanol. Objektglaset 3.4.1 kärnfärgades endast 

30 sek i NFR, objektglaset 3.4.2 i under 1 min, objektglaset 3.4.3 i 1,5 min, objektglaset 

3.4.4 under 2min och objektglaset 3.4.5 under 2,5 min. Därefter behandlades objektglasen 
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likt färgningsprotokoll 3a, objektglasen bedömdes därefter tillsammans med överläkaren 

enligt skala för IK, 1–10. 

Färgningsprotokoll 3f. Avvikelse vid infärgning med LFB, differentiering och kärnfärgning 

från artikel (16). 

Det snittades två glas med snitt enligt snittningsprotokoll. Objektglasen markerades med 

3.5.1 till 3.5.2. Objektglasen behandlades enligt färgningsprotokoll 3a men med avvikelse 

på infärgningen med 0,1 % LFB, differentiering och kärnfärgning. Objektglasen färgades in 

över natt med 0,1 % LFB, differentierades även 50 sek i 0,05 % litiumkarbonat och därpå 

10 sek i 75 % etanol. Objektglaset 3.5.1 kärnfärgades endast 30 sek i NFR och objektglaset 

3.5.2 under 1 min. Därefter behandlades objektglasen likt färgningsprotokoll 3a, 

objektglasen bedömdes därefter tillsammans med överläkaren enligt skala för IK, 1–10. 

Färgningsprotokoll 3g. Avvikelse vid snittning, infärgning med LFB, differentiering och 

kärnfärgning från artikel (16). 

Det snittades tre glas men med avvikelse vid snittnings protokoll. Det snittades 6µm tjocka 

snitt från hjärtat med känd hjärtinfarkt istället för 4µm. Objektglasen markerades med 3.6.1 

till 3.6.3. Objektglasen behandlades likt färgningsprotokoll 3a men med avvikelse på 

infärgningen med 0,1 % LFB, differentiering och kärnfärgning. Objektglasen färgades in 

över natt med 0,1 % LFB, differentierades även 50 sek i 0,05 % litiumkarbonat och därpå 

20 sek i 75 % etanol. Objektglaset 3.6.1 kärnfärgades endast 30 sek i NFR, objektglaset 3.6.2 

under 1 min och objektglaset 3.6.3 under 1,5 min. Därefter behandlades objektglasen likt 

färgningsprotokoll 3a, objektglasen bedömdes därefter tillsammans med överläkaren enligt 

skala för IK, 1–10. 

Färgningsprotokoll 3h. Avvikelse vid snittning, infärgning med LFB, differentiering och 

kärnfärgning från artikel (16). 

Det snittades tre glas men med avvikelse vid snittningsprotokoll. Det snittades 6µm tjocka 

snitt från hjärtat med känd hjärtinfarkt istället för 4µm. Objektglasen markerades med 3.7.1 

till 3.7.3. Objektglasen behandlades likt färgningsprotokoll 3a men med avvikelse på 

infärgningen med 0,1 % LFB, differentiering och kärnfärgning. Objektglasen färgades in 

över natt med 0,1 % LFB, differentierades även i 1 min i 0,05 % litiumkarbonat och därpå 

20 sek i 75 % etanol. Objektglaset 3.7.1 kärnfärgades 30 sek i NFR, objektglaset 3.7.2 under 

1 min och objektglaset 3.7.3 i 1,5 min. Därefter behandlades objektglasen likt 
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färgningsprotokoll 3a, objektglasen bedömdes därefter tillsammans med överläkaren enligt 

skala för IK, 1–10. Sammanställning av färgningsprotokoll 3a och 3h kan ses i tabell V. 

Tabell V. Tabellen visar de olika stegen vid infärgningen och deras skillnad mellan färgningsprotokoll 3a och 

färgningsprotokoll 3h 

Protokoll  Snitt tjocklek 0,1% LFB 0,05% Litiumkarbonat 75 % etanol NFR 

Färgningsprotokoll 3a      

3 10µm /4µm 5 h 5 min 2 min 10 min 

Färgningsprotokoll 3b      

3.1.1 10µm /4µm 5 h 5 min 2 min 5 min 

3.1.2 10µm /4µm 5 h 5 min 2 min 7,5 min 

Färgningsprotokoll 3c      

3.2.1 10µm /4µm 5 h 1 min 20 sek 35 sek 

Färgningsprotokoll 3d      

3.3.1 10µm /4µm 5 h 40 sek 10 sek 30 sek 

3.3.2 10µm /4µm 5 h 40 sek 10 sek 1 min  

3.3.3 10µm /4µm 5 h 40 sek 10 sek 1,5 min 

3.3.4 10µm /4µm 5 h 40 sek  10 sek 2 min 

Färgningsprotokoll 3e      

3.4.1 10µm /4µm 5 h 50 sek 10 sek 30 sek 

3.4.2 10µm /4µm 5 h 50 sek 10 sek 1 min  

3.4.3 10µm /4µm 5 h 50 sek 10 sek 1,5 min 

3.4.4 10µm /4µm 5 h 50 sek  10 sek 2 min 

3.4.5 10µm /4µm 5 h 50 sek  10 sek 2,5 min 

Färgningsprotokoll 3f      

3.5.1 10µm /4µm Över natt 50 sek 10 sek 30 sek 

3.5.2 10µm /4µm Över natt 50 sek 10 sek 1 min  

Färgningsprotokoll 3g      

3.6.1 10µm /6µm Över natt 50 sek 20 sek 30 sek 

3.6.2 10µm /6µm Över natt 50 sek 20 sek 1 min  

3.6.3 10µm /6µm Över natt 50 sek 20 sek 1,5 min 

Färgningsprotokoll 3h      

3.7.1 10µm /6µm Över natt 1 min 20 sek 30 sek 

3.7.2 10µm /6µm Över natt 1 min 20 sek 1 min  

3.7.3 10µm /6µm Över natt 1 min 20 sek 1,5 min 

Etik 
Studien utfördes under uppdrag från avdelning klinisk patologi i region Kalmar län. 

Vävnaden som valdes ut till studien var från avlidna patienter och alla prover var anonyma. 

Resultat 

Infärgningen av vävnaden bedömdes i en skala från 1–10. Skalan representerade färgens 

intensitet och dess förmåga att färga in IK, där 10 var bästa resultatet med god intensitet och 

tydliga IK och där 1 var det sämsta resultatet med mycket svag intensitet och knappast 

synliga IK vävnaden bedömdes tillsammans med överläkaren Ute Krüger på Klinisk patologi 

Region Kalmar Län. 
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Färgningsprotokoll 1a 

Vävnaden som färgades in enligt färgningsprotokoll 1a och markerade med 1, hade en 

godkänd infärgning av cerebellum (figur 1) och infärgningen av IK i hjärtvävnaden från 

hjärta med hjärtinfarkt graderades till 4. Det observerades blå infärgade IK men bakgrunden 

hade även färgades in mycket (figur 2). 

Färgningsprotokoll 1b 

Vävnaden som färgades in enligt färgningsprotokoll 1b med avvikelser vid differentiering. 

Objektglasen markerade med 1.1.1 och 1.1.2 hade en godkänd infärgning av cerebellum. 

Infärgningen av IK i hjärtvävnaden från hjärta med hjärtinfarkt på objektglaset som 

markerades med 1.1.1 graderades till 7 medan objektglaset 1.1.2 graderades till 3. I vävnaden 

på objektglaset 1.1.1 observerades det tydliga blå infärgade IK men även blå infärgade 

erytrocyter och en hög bakgrundsfärg (figur 3). På objektglaset som markerades med 1.1.2 

observerades blå infärgning av IK men även en mycket hög infärgad bakgrund (figur 4). I 

båda vävnaderna observerades det blå infärgade erytrocyter men vävnaden på objektglas 

1.1.1 hade något mer blå infärgad erytrocyter än vävnaden på objektglas 1.1.2. 

 

 

 

 

 
Figur 1. Röda pilen indikerar vit substans, färgad 

blå på grund av myelin runt axonen. Den gröna pilen 

indikera den gråa substansen, 100 x förstorning. 

 
Figur 2. Hjärta med hjärtinfarkt på glas 1 

kontraktionsband färgades blå och indikeras av 

svarta pilar medan cellkärnor färgades i violett. 

Förstorning vid 87x. 
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Figur 3. Hjärta med hjärtinfarkt på glas 1.1.1, 

kontraktionsband färgades stark blå och indikeras av 

svarta pilar medan cellkärnor färgades i violett. 

Förstorning vid 170x. 

 
Figur 4. Hjärta med hjärtinfarkt på glas 1.1.2, 

kontraktionsband färgades svagt blå och indikeras av 

svarta pilar medan cellkärnor färgades i violett. 

Förstorning vid 110x. 

Färgningsprotokoll 2a 

Vävnaden som färgades in enligt färgningsprotokoll 2a och markerad med 2 hade en 

godkänd infärgning av cerebellum och infärgningen av hjärtvävnaden från hjärta med 

hjärtinfarkt graderades till 1. IK i provmaterialet färgades in svag blå och cellkärnorna 

färgades in violett. IK var dock svåra att observera (figur 5). 

 
Figur 5. Hjärta med hjärtinfarkt på glas 2, 

kontraktionsband färgades svag blå och indikeras av 

svarta pilar medan cellkärnor färgades in i violett. 

Förstorning vid 139x. 

Färgningsprotokoll 2b 

Vävnaden som färgades in enligt färgningsprotokoll 2b med avvikelser vid differentiering, 

markerade med 2.1.1 och 2.1.2 hade en godkänd infärgning av cerebellum. Infärgningen av 
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IK i hjärtvävnaden från hjärta med hjärtinfarkt på objektglaset markerat med 2.1.1 

graderades till 2 medan IK på objektglas 2.1.2 graderades till 1. IK färgades in svag blått och 

var svåra att observera, cellkärnorna färgades in i violett (figur 6, 7). I båda vävnaderna 

observerades det blå infärgade erytrocyter men vävnaden på objektglas 2.1.1 hade något mer 

blå infärgad erytrocyter än vävnaden på objektglas 2.1.2. 

 
Figur 6. Hjärta med hjärtinfarkt på glas 2.1.1, 

kontraktionsband färgades blå och indikeras av svarta 

pilar medan cellkärnor färgades i violett. Förstorning 

vid 195x. 

 
Figur 7. Hjärta med hjärtinfarkt på glas 2.1.2, 

kontraktionsband färgades svag blå och indikeras av 

svarta pilar medan cellkärnor färgades i violett. 

Förstorning vid 161x. 

Färgningsprotokoll 3a 

Vävnaden som färgades in enligt färgningsprotokoll 3a och markerades med 3 hade en 

godkänd infärgning av cerebellum (figur 8) och infärgningen av hjärtvävnaden från hjärta 

med hjärtinfarkt graderades till 1. IK i provmaterialet och cellkärnorna färgades in rött. IK 

var dock svåra att observera (figur 9). 
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Figur 8. Röda pilen indikerar vit substans, färgad 

blå på grund av myelin runt axonen. Den gröna pilen 

indikera den grå substansen. 100 x förstorning 

 
Figur 9. Hjärta med hjärtinfarkt på glas 3, både 

kontraktionsband, indikeras av svarta pilar, och 

cellkärnor färgades röda. Förstorning vid 205x. 

Färgningsprotokoll 3b 

Vävnaderna som färgades in enligt färgningsprotokoll 3b med avvikelser vid kärnfärgning 

markerade med 3.1.1 och 3.1.2 hade en godkänd infärgning av cerebellum. Infärgningen av 

IK i hjärtvävnaden från hjärta med hjärtinfarkt på objektglasen 3.1.1 och 3.1.2 graderades 

till 1 då både IK och cellkärnor färgades in röda. IK var också svåra att observera i vävnaden 

vid dessa infärgningar. 

Färgningsprotokoll 3c 

Vävnaden som färgades in enligt färgningsprotokoll 3c med avvikelse vid differentiering 

och kärnfärgning, markerade med 3.2.1 hade en godkänd infärgning av cerebellum. 

Infärgningen av IK i hjärtvävnaden från hjärta med hjärtinfarkt på objektglas 3.2.1 

graderades till 1. Cellkärnorna i hjärtvävnaden färgades in röda och IK färgades in röda/svagt 

blå (figur 10). IK var dock svåra att observera. 
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Figur 10. Hjärta med hjärtinfarkt på glas 3.2.1, 

kontraktionsband färgades röda/svagt blå och indikeras 

av svarta pilar medan cellkärnor färgades röda. 

Förstorning vid 196x. 

Färgningsprotokoll 3d 

Vävnaden som färgades enligt färgningsprotokoll 3d med avvikelse på differentiering och 

kärnfärgning, markerade med 3.3.1 till 3.3.4 hade en godkänd infärgning av cerebellum. 

Infärgningen av IK på objektglaset 3.3.1 graderades till 2, IK på glas 3.3.2 graderades till 3, 

IK på glas 3.3.3 graderades till 3 och IK på glas 3.3.4 graderades till 1. Objektglasen 3.3.1, 

3.3.2 och 3.3.3 hade röda infärgade cellkärnor i hjärtvävnaden och IK färgades svagt blå 

(figur 11, 12). IK var dock svåra att observera. Hjärtävnaden på objektglaset 3.3.4 hade röda 

infärgade cellkärnorna och IK färgades in röda/svagt blå. Det observerades även blå 

infärgade erytrocyter i alla hjärtvävnaderna, men dessa minskade i infärgning gradvis från 

glas 3.3.1 till 3.3.4. 
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Figur 11. Hjärta med hjärtinfarkt på glas 3.3.1, 

kontraktionsband färgades blå och indikeras av svarta 

pilar medan cellkärnor färgades röda. Förstorning vid 

124x. 

 
Figur 12. Hjärta med hjärtinfarkt på glas 3.3.2, 

kontraktionsband färgades svagt blå och indikeras av 

svarta pilar medan cellkärnor färgades röda. 

Förstorning vid 149x. 

Färgningsprotokoll 3e 

Vävnaderna som färgades in enligt färgningsprotokoll 3e med avvikelse vid differentiering 

och kärnfärgning, markerade med 3.4.1 till 3.4.5 hade en godkänd infärgning av cerebellum. 

Infärgningen av hjärtvävnaden från hjärta med hjärtinfarkt på objektglasen 3.4.1 och 3.4.2 

där graderades IK till 2 medan IK på objektglasen 3.4.3 till 3.4.5 graderades till 1. 

Hjärtvävnaden på objektglasen 3.4.1 och 3.4.2 hade röda infärgade cellkärnor och IK 

färgades svagt blå. IK var dock svåra att observera. Hjärtvävnaden på objektglasen 3.4.3 till 

3.4.5 hade röda infärgade cellkärnorna och IK färgades in röda/svagt blå. Det observerades 

även svagt blå infärgade erytrocyter i alla hjärtvävnaderna, men infärgningen minskade 

gradvis från glas 3.4.5 till 3.4.1. 

Färgningsprotokoll 3f 

Vävnaderna som färgades in enligt färgningsprotokoll 3f med avvikelse vid infärgning med 

LFB, differentiering och kärnfärgning, markerade med 3.5.1 och 3.5.2 hade en godkänd 

infärgning av cerebellum. Infärgningen av hjärtvävnadens IK på objektglas 3.5.1 graderades 

till 4 medan IK på objektglas 3.5.2 graderades det till 6. Hjärtvävnaderna på objektglasen 

3.5.1 och 3.5.2 hade röda infärgade cellkärnor och IK färgades blå (figur 13, 14). Det 

observerades även något mer blåinfärgade erytrocyter i hjärtvävnaden på glas 3.5.1 än 

hjärtvävnaden på objektglaset märkt 3.5.2. 
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Figur 13. Hjärta med hjärtinfarkt på glas 3.5.1, 

kontraktionsband färgades blå och indikeras av svarta 

pilar medan cellkärnor färgades röda. Förstorning vid 

101x. 

 
Figur 14. Hjärta med hjärtinfarkt på glas 3.5.2, 

kontraktionsband färgades blå och indikeras av svarta 

pilar medan cellkärnor färgades röda. Förstorning vid 

102x. 

Färgningsprotokoll 3g 

Vävnaderna som färgades in enligt färgningsprotokoll 3g med avvikelse vid snittning, 

infärgning med LFB, differentiering och kärnfärgning, markerade med 3.6.1, 3.6.2 och 3.6.3 

hade en godkänd infärgning av cerebellum. Infärgningen av IK i hjärtvävnaden på objektglas 

3.6.1 och IK på objektglas 3.6.3 graderades till 4 medan IK i hjärtvävnaden på objektglas 

3.6.2 graderades till 7. Hjärtvävnaden på objektglasen 3.6.1 till 3.6.3 hade röda infärgade 

cellkärnor och blå infärgade IK (figur 15). Det observerades även blå infärgade erytrocyter 

i hjärtvävnaderna, men infärgningen minskade gradvis på objektglaset 3.6.3 till 3.6.1. 
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Figur 15. Hjärta med hjärtinfarkt på glas 3.6.2, 

kontraktionsband färgades blå och indikeras av svarta 

pilar medan cellkärnor färgades röda. Förstorning vid 

100x. 

Färgningsprotokoll 3h 

Vävnaderna som färgades in enligt färgningsprotokoll 3h med avvikelse vid snittning, 

infärgning med LFB, differentiering och kärnfärgning, markerade med 3.7.1, 3.7.2 och 3.7.3 

hade en godkänd infärgning av cerebellum. Infärgningen av IK i hjärtvävnaden graderades 

till 4. Hjärtvävnaden på objektglasen hade röda infärgade cellkärnor och blå infärgade IK 

(Figur 16, 17). Det observerades även blå infärgade erytrocyter i hjärtvävnaderna, men 

infärgningen minskade gradvis på objektglaset 3.7.3 till 3.7.1. 

 
Figur 16 Hjärta med hjärtinfarkt på glas 3.7.1, 

kontraktionsband färgades blå och indikeras av svarta 

pilar medan cellkärnor färgades röda. Förstorning vid 

100x. 

 
Figur 17 Hjärta med hjärtinfarkt på glas 3.7.2, 

kontraktionsband färgades svagt blå och indikeras av 

svarta pilar medan cellkärnor färgades röda. 

Förstorning vid 100x. 
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Sammanställning av resultaten 

Resultatet av LFB-färgningarna sammanställdes i tabell VI. Resultatet visade att protokollet 

med den mest optimala infärgningen av myofibrillär degenerering var enligt 

färgningsprotokoll 3g och objektglas 3.6.2. På dessa glas graderades IK-infärgningen till 7 

av Ute Krüger och bedömdes även vara optimal, det syntes blå infärgade IK medan 

resterande celler färgades in rött. 

Tabell VI. Sammanställnings av gradering av alla glas 

Protokoll Gradering (1–10) 
Färgningsprotokoll 1a  

1 4 

Färgningsprotokoll 1b  

1.1.1 7 

1.1.2 3 

Färgningsprotokoll 2a  

2 1 

Färgningsprotokoll 2b  

2.1.1 2 

2.1.2 1 

Färgningsprotokoll 3a  

3 1 

Färgningsprotokoll 3b  

3.1.1 1 

3.1.2 1 

Färgningsprotokoll 3c  

3.2.1 1 

Färgningsprotokoll 3d  

3.3.1 2 

3.3.2 3 

3.3.3 3 

3.3.4 1 

Färgningsprotokoll 3e  

3.4.1 2 

3.4.2 2 

3.4.3 1 

3.4.4 1 

3.4.5 1 

Färgningsprotokoll 3f  

3.5.1 4 

3.5.2 6 

Färgningsprotokoll 3g  

3.6.1 4 

3.6.2 7 

3.6.3 4 

Färgningsprotokoll 3h  

3.7.1 4 

3.7.2 4 

3.7.3 4 
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Diskussion 

Syftet med detta examensarbete var att göra det möjligt att påvisa akut hjärtinfarkt med 

Luxol-Fast-Blue, en mer specifik färgmetod, istället för den klassiska rutindiagnostisk-

metoden hematoxylin och eosinfärgning. 

 

Resultatet av arbetet visade att vävnaden på objektglas 3.6.2 som färgades in enligt 

färgningsprotokoll 3g var den optimala infärgningen för att påvisa IK. Vävnaden på 

objektglas 3.6.2 graderades till 7 men även IK på objektglas 1.1.1 som färgades in enligt 

färgningsprotokoll 1b graderades till 7 i en skala från 1–10. Orsaken till varför just vävnaden 

på objektglas 3.6.2 bedömdes vara optimalt infärgade var för att det användes NFR som 

kärninfärgning. NFR gav en bättre kontrast med de blå infärgade IK. Vilket gjorde det 

enklare att detektera IK vid lägre förstoringar då den blå färgen utskildes från den röda 

bakgrunden. Vid infärgningen av vävnaden på objektglas 1.1.1 användes det kresylviollet 

som kärninfärgning, denna färgen färgade endast cellkärnorna violetta medan bakgrunden 

fortfarande var blå. Den blå bakgrunden gjorde det svårare att detektera IK vid lägre 

förstorning då de blå IK sammansmälte med den blå bakgrunden. 

Trots att vävnaden på objektglas 1.1.1 och 1.1.2 graderades till 4 respektive 7, var det en för 

stark infärgning av vävnaden. Den höga koncentrationen LFB färgade in IK men även 

bakgrunden blå. Med hjälp av objektglas 1.1.1 och 1.1.2 undersöktes det om 

bakgrundsinfärgningen kunde minskas utan att påverka infärgningen av IK genom att 

differentiera vävnaden lite längre. Vävnaden på objektglas 1.1.1 som differentierades 10 sek 

och IK graderades till 7 och vävnaden på objektglas 1.1.2 som differentierades under 40 sek, 

där graderades IK till 4. Resultatet visade att ju mer objektglasen differentierades så 

minskade IK infärgning samtidigt som bakgrund färgningen minskades. 

Vävnaden infärgad med färgningsprotokoll 1a och 1b gav bäst resultat i jämförelse med 

färgningsprotokoll 2a och 2b. Detta berodde på att vid färgningsprotokoll 2a och 2b 

användes det en lägre koncentration LFB. Den låga koncentrationen LFB färgade in IK svagt 

blå men den låga koncentrationen ledde även till att bakgrunden inte färgades in så stark. 

Snitten som färgades in enligt färgningsprotokoll 3a graderades till 1. Trots att artikeln där 

protokollen hämtades från nämner att deras modifikation av LFB färgningen är en lysande 

och exakt teknik för demonstration av myofibrillär degenerering (16). Resultatet av 
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färgningen visade att provmaterialen färgades in fullständigt rött, det syntes inget blått 

infärgat område utav LFB-lösningen. Skillnaden mellan färgningsprotokoll 3a och 

protokollet från artikeln var att snitten på objektglaset 3 hade tjockleken 4µm medan 

protokollen från artikeln nämnde att snitttjockleken ska var mellan 5µm-8µm. Objektglasen 

3.6.2 med de optimala infärgade vävnaden hade en snitttjocklek på 6µm men dess tid vid 

differentiering i litiumkarbonat och dess tid vid infärgningen med NFR kommer inte ens 

nära tiden från protokollen vilken var mycket längre. Detta trots att vävnaden på objektglas 

3.6.2 även färgades längre i LFB lösning. Utifrån det kan det anses att skillnaden i snittens 

tjocklek mellan objektglasen inte spelar en drastisk roll vid färgningen. Vid varje färgning 

tillbereddes det ny LFB-, litiumkarbonat- och NFR-lösning detta innebär att lösningens 

hållbarhet inte har påverkat infärgningen. I artikeln (16) nämns det även att LFB- och NFR-

lösning kan användas som stamlösning och att lösningarna är mycket hållbara. Artikeln 

nämner att vävnaderna fixerades i 4 % formaldehyd samt att vävnaderna dehydrerades 

genom en ökad alkoholgradering, Xylen och till slut paraffin. Vävnaden i detta arbetet 

fixerades och dehydrerades precis såsom protokollet från artikeln (16). Skillnad i 

dehydrering ger dock endast ändring i morfologi och inte infärgning. Felkällor som dock 

kan ha påverkat infärgningen är bland annat att hållbarheten på litiumkarbonat, 

litiumkarbonatpulvret var nämligen tillverkat 1992. Artikeln (16) som protokollet hämtades 

från nämner inte tillverkaren av deras LFB samt NFR-lösning. Vid vissa färger såsom tex 

Orcein kan olika tillverkare av färgen ge olika infärgningsresultat (23,24). Artikeln som 

protokollen hämtades från är skriven i Tyskland så protokollen är anpassad till deras miljö. 

Olika egenskaper hos vattnet kan exempelvis påverkar infärgningen av vävnader (25). 

Resultaten från färgningsprotokoll 3a till 3g visade hur viktigt tiden vid differentieringen 

och kärninfärgning är. När objektglasen differentierades för lång tid gav detta svagt blå 

infärgade IK och när snitten sedan färgades för länge i NFR trängde den röda färgen bort 

svagt blå infärgade områden. När snitten differentierades för lite färgades vävnaden starkt 

blå och när snitten sedan färgades för lite i NFR gav detta knappast någon röd bakgrundsfärg. 

I vissa vävnader observerades det att erytrocyterna färgades starkt eller svagt blå samtidigt 

med IK. Från resultaten kan det dras slutsatsen att ju längre objektglasen differentierades 

desto mindre färgade blev erytrocyterna. När vävnaden även placerades längre i 

kärninfärgningen minskades den blå infärgningen av erytrocyter. Det är dock viktigt att 
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komma ihåg att ändring av tiden för differentiering och kärinfärgningen även visat sig 

påverka IKs infärgning. 

Bedömningen av infärgingen av vävnad är subjektivt och varje läkare har troligen sina egna 

preferenser. Det är svårt att ta fram specifika siffror för hur just hur bra färgningen är, 

eftersom olika läkare har olika uppfattning och tankesätt runt färgningen. Det som tycks vara 

bra för en läkare kan var sämre för en annan. Detta gör det svårt att framställa statistik som 

ger värdefull information. 

Objektglas 3.6.2 med den optimala infärgningen av IK graderades till 7, på en skala från 1-

10, men det innebär att färgningen skulle kunna förbättras ännu mer. Det kan göras ett 

fortsättningsarbete där det kan testas olika tider vid differentieringen och kärninfärgning för 

att se om färgningen kan förbättras ännu mer eller för att påvisa att infärgningen inte kan 

optimeras mer. Vid färgningsprotokollet 3g färgades friska myocyter in röda och vissa 

färgades in röda/svagt blå. Friska mycocyter ska färgas in helt röda och myocyter som utsatts 

för tidigt akut hjärtinfarkt ska färgas in blå. IK används som en härledning om färgningen är 

optimal. En annan förbättring kan vara att ha en ny kontroll på hjärtat eftersom den 

kontrollen som användes under arbetet visade tecken på att hjärtat hade utsatts för multipla 

små ihophängande infarkter. Vilket gjorde det svårt att veta vart gränsen gick för 

hjärtinfarkten, vilket i sin tur gjorde det svårt att veta om vissa celler skulle vara blå eller om 

infärgningen inte var optimal. Istället skulle ett hjärta med en stor infarkt användas, då 

gränsen för hjärtinfarkten skulle bli tydligare. 

Då ett prov kommer till laboratoriet är det viktigt att den markeras ordentligt med patientens 

personuppgifter samt provnummer för att undvika eventuell förväxling. Vid utskärningen är 

det viktigt att kontrollera att rätt prov läggs i rätt markerad plastkassett. Så att ett prov från 

en patient inte hamnar i en plastkassett för en annan patient vilket kan leda till 

feldiagnostisering. Det är även viktigt att se till att vävnaden är ordentligt fixerad med 

formaldehyd om detta inte görs kan det leda till att vävnaden förstörs och att det inte kan 

ställas rätt diagnos. Vid dehydreringen är det viktigt att rätt vävnad placeras i rätt 

dehydreringsprogram. Om vävnaden inte dehydrerats ordentligt kan inte paraffinet tränga in 

i vävnaden vilket leder till svårsnittat och eventuellt felaktigt material. Vid inbäddningen är 

det viktigt att biopsin placeras ordentligt och jämnt i paraffinet så att hela vävnaden snittas i 

preparatblocken (3,4,21,22). Vid snittningen är det viktigt att komma ihåg trots att 
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mikrotomen är inställd på en viss snittjockelek är detta ingen garanti att snitten har just denna 

tjocklek. Snittens tjocklek kan påverkas av olika faktorer såsom temperatur, knivens vinkel 

och hastigheten på mikrotomen (22). Denna variation i tjocklek kan påverka infärgningen 

av snitten (4,22). Vid avparaffinering och rehydrering är det viktigt att all paraffin har 

försvunnit från vävnaden och att snitten är rehydrerade. Otillräcklig avparaffinering och 

rehydrering kan leda till att färgen inte kan tränga in i vävnaden och därmed inte färga den 

ordentligt (4). 

Slutsatsen blev att LFB-färgning kan användas för att färga in IK vid myofibrillär 

degeneration av hjärtat. Utifrån resultaten visades det att den optimala infärgningsmetoden 

för LFB vid myofibrillär degeneration av hjärtat var protokollet 3g för vävnaden på 

objektglas 3.6.2. Modifikationen av färgningsprotokoll 3g var ändrad tid vid infärgning med 

LFB, differentiering samt ändrad tid vid kärninfärgningen med NFR. 
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