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 Fiksering denaturerer makromolekylene.
 Livsviktige kjemiske reaksjoner ødelegges.

Fiksering – hva skjer?

Dårlig fiksering kan føre til endringer som tilsvarer endringer 
ved patologiske tilstander som nekrose og iskemi.

 Vevet blir enklere å beskjære og snitte.
 Vevet blir mer mottagelig for farging.

 Forhindrer autolyse fordi biologisk aktivitet hos 
vevets enzymer er ødelagt.

 Forhindrer bakterievekst fordi "substratet" (vevet) 
ikke er gjenkjennelig i ny "form".

Celledød – en naturlig prosess

Cellen 
svulmer 

opp

Celle- og kjernemembran sprekker
 Inflammasjon

Cellen går i oppløsning
 Fagocyteres
Ingen inflammasjon
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Celleforandringer ved autolyse

Ca2+-avhengige 
enzymer aktiveres Lysosomer sprenges 

og frigjør sure 
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Kilde: Histokemi,I.Lindebo Holm
Bioanalytikeruddannelsen

Fiksering – til hvilket formål?

1 • Fiksering

2 • Fremføring

3 • Støpe og snitte

4 • Rutinefarge

5 • Spesialfarger

• Immunteknikk6

• Molekylærpatologi7
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Krav til fiksering

• Stabilisere vevet mot endringer i påfølgende prosesser

• Fiksere vevet raskt og fullstendig i hele preparatet
– Skifte fikseringsvæske på store preparater
– Skjære gjennom store preparater

• Ikke danne artefakter

• Ikke ekstrahere normale bestanddeler

• Bevare permeabiliteten for de etterfølgende reagenser

Vevet består av:

KarbhydraterProteiner
sammensatt av 

aminosyrer

Lipider

+ vann

Nukleinsyrer
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Fiksering
En av de mest kritiske fasene i prosessen

Avhengig av:
•Type fikseringsmiddel
•Additivt/ ikke additivt
•pH 
•Tid
•Temperatur
•Konsentrasjon
•Vevets tetthet
•Vevets størrelse
•Fikseringsmiddelets diffusjonshastighet
•Praktisk utføring (immersjon/ perfusjon)

Rekvirentens forhold til 
fikseringsmetode 

Analysemetode Fiksering

Cytologi 
Alkohol
Lufttørket

Histologi
FormalinGenerell, ISH og PCR 

- DNA/RNA
Frysesnitt

Ferskt materiale
Lymfomutredning
Cytogenetikk Fersk materiale i 

mediumFlowcytometri
Enzympåvisning Saltvann

God kommunikasjon med rekvirenter er viktig.
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Fysisk fiksering / Frysefiksering

Kilde: Histokemi,I.Lindebo Holm
Bioanalytikeruddannelsen
København

• Frysemedium senker frysepunktet
• Forhindrer dannelse av iskrystaller: 

– Danner hydrogenbindinger til vann og makromolekyler
– Legger seg mellom vannmolekylene.

Enkel metode for nedfrysning

Kilde: Histokemi,I.Lindebo Holm
Bioanalytikeruddannelsen
København
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Hurtig nedfrysning – mindre skrumping

Kilde: Histokemi,I.Lindebo Holm
Bioanalytikeruddannelsen
København

Langsom nedfrysning:
2.Saltinnholdet i vevsvæsken stiger
3.Væske trekkes ut av cellene v/osmose
4.Cellene skrumper

1.Det dannes først  
iskrystaller av rent vann i 
vevsvæsken. 

Frys ned små vevsbiter (3-4 mm)
20°C til -80°C på 1/100 sekund

Utdrag fra laboratoriehåndbøker
Spesialundersøkelser

Ferskt materiale brukes ved:
•Frysesnitt 
•Immunfluorescens (kfr. analyse Immunflurorescens) 
•PCR (på spesielle prøver, ellers på fiksert vev) 
•Flowcytometri (kfr analyse Lymfombiopsi)

Frysesnitt:
Ferskt materiale sendes snarest. 
… NB! Ikke legg vevet på formalin eller saltvann!
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Kjemisk fiksering

Kilde: Histokemi,I.Lindebo Holm
Bioanalytikeruddannelsen, 
København

Fikseringstid 
Definisjon: 
Den tiden det tar fra vevet utsettes for fikseringsmiddelet 
til hele vevet er immobilisert og stabilisert.

1. Diffusjon av fiksativ inn i vevet
Avhengig av:
o Fikseringsmiddelets 

o Størrelse og form – jo større, desto langsommere
o Konsentrasjon 
o Temperatur

o Gelerende / koagulerende
o Diffusjonsvei (D=KѴt)
o Vevstype (jo mer protein/fett, desto lengre tid – for 

eksempel uterus/mamma)
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Fikseringstid
2. Immobilisering og stabilisering (selve 

fikseringsprosessen)
Tiden til selve fikseringsreaksjonen er avhengig av 

fiksativets:
o Reaktivitet (formaldehyd med en aldehydgruppe reagerer 

langsommere enn glutaraldehyd med to aldehydgrupper).
o Konsentrasjon

o Koagulerende: Jo høyere kons. desto raskere
o Gelerende: Danner polymerer, brukes i lav 

konsentrasjon
o Temperatur

o Vevets autolyse går raksere ved høyere temperatur; 
obs. ved fremføring av dårlig fiksert vev!

Fikseringstid
Fikserings-
middel

Diffusjons-
hastighet

Stabiliserings-
hastighet

Samlet 
fikserings-
hastighet

Formaldehyd Hurtig Langsom Moderat
Glutaraldehyd Langsom Hurtig Langsom
Etanol Moderat Hurtig Moderat

Total fikseringstid = Diffusjonstid + Reaksjonstid
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Koagulerende fiksering

Væskebasert cervixcytologi:

OBS: Fikseringsmiddelet PreservCyt® består av 50 % 
metanol og fikserer cellene veldig raskt. 
Derfor er det viktig å gjøre prøveoverføringen så snart 
plastspatelen eller børsten er ført ned i fikseringsmiddelet. 
Hvis ikke vil cellene fikseres til børsten/spatelen i stedet 
for å løses i væsken. 

Konvensjonell cytologi; cervix og vagina:

Utstryket påføres fikseringsvæske umiddelbart for å 
unngå lufttørking av cellene. 

Utdrag fra laboratoriehåndbøker: Cervixcytologi

Utdrag fra laboratoriehåndbøker
Cytologi - Væsker

1) 
10 ml væske fikseres umiddelbart med 10 ml 70 % sprit. 

2) 
Væsker: 
Ufiksert. 
Leveres laboratoriet så hurtig som mulig. 
Prøven oppbevares i kjøleskap hvis den ikke leveres 
umiddelbart. 

3) 
Væsker tilsettes 50 % alkohol, lik mengde væske og 
alkohol.
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Non-gynekologisk materiale
• Konvensjonell cytologi eller væskebasert?
• Fiksert eller ferskt?
• Oppbevaring i kjøleskap?
• Celleblokk og immunteknikk?

Cytolyt og PreservCyt: Metanolbasert bufret oppløsning

Kilde:
Hologic
www.cytolgystuff.com

Anbefaling fra Hologic:
Ascites, pleura og urin: Ferskt materiale (kjøleskap over helg)

Lunge og FNA:
Tilsett CytoLyt for å ødelegge erytrocyttene, løse opp slim og 
forhindre utfelling av proteiner.

EBUS – lufttørket til Giemsa, siste prøvetaking kan tilsettes CytoLyt

Gelerende fiksering
med formalin

1859:Oppdaget av den russiske kjemikeren Aleksandr Butlerov.
1893:Formalin brukt som navn. 

2 CH3OH + O2 → 2 H2CO + 2 H2O

• Metanol oksideres til gassen formaldehyd og vanndamp
• Mettet løsning: 37% (ca. 40 %)
• Kan oksyderes videre til maursyre

• Buffer tilsettes for å få nøytral pH
• Elektrolytt tilsettes for å få riktig osmotisk trykk
• Fortynner løsningen for å forhindre dannelse av polymerer

Formalin = Formaldehyd løst i vann 
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Formalin / Formaldehyd /(opp)løsning
Hva sier produsentene?

Formaldehyd 4 % Bufret

Formaldehydløsning 4 %, bufret

FORMALDEHYDOPPLØSNING 4 %

FORMALIN BUFRET 10 %

FORMALIN HIST 10 %

Formaldehydløsning 35 %

Substitutter? – foreløpig ikke funnet noe som 
dekker tilsvarende områder som formalin gjør.

Utdrag fra laboratoriehåndbøker
Vev til rutinemessig histologisk undersøkelse

1) Fikseres umiddelbart etter uttak i 10 % bufret formalin.
Væskemengden bør være minst 20 ganger vevets volum.

2) Fikseres i 4 % bufret formalin, 
mengde 1:10 (vev:formalin).

3) Fiksering: 10 % bufret formalin (=4% formaldehyd)
Mengde: 10% vev. 90 % formalin

4) Fikseres i 4% bufret formaldehyd (= 10% formalin) i 
et forhold på minst 1:10 mellom vev og fikseringsmiddel. 

5) Fikseres i 4 % nøytral bufret formalin i forhold 1:10 
(vev: formalin).
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Generell informasjon
•Formaldehydmolekylene bindes kjemisk til vevet og må være 
tilstede i stort overskudd for at fikseringen skal bli fullstendig.

•Emballasjen må være stor nok. Preparater som presses ned i 
krukker og glass blir dårlig fiksert og kan deformeres slik at 
morfologien blir vanskelig å vurdere. 

•For å sikre optimal fiksering bør vevet renses for blod, 
hulorganer (feks tarm) bør klippes opp. 

•Unngå å skjære i reseksjonsflater, da disse kan bli vanskelige å 
vurdere. 

Utdrag fra laboratoriehåndbøker
Vev til rutinemessig histologisk undersøkelse

Fiksering med formalin
Diffusjonstid : d = K x Ѵt       K = 3,6

1 time = 3,6 mm
4 timer = 7,2 mm (1,8 mm/time)
16 timer = 14,4 mm (0,9 mm/time)
64 timer = 28,8 mm (0,45 mm/time)
256 timer=57,6 mm (0,225 mm/time)

- For å doble dybden tar det 4 ganger så lang tid 

3 cm

1 time



05.06.2016

14

Ferdig fiksert?
Anbefalt fiksering med formalin:
Biopsier på opptil 0,4 cm: Min. 16-24 timer
Større preparater: Min. 48 timer

Ablasert ve. mamma

8/3 Pasienten operert

10/3 Makrobeskrivelse: Preparat måler 23 x 19 x 8 cm, 
… ved gjennomskjæring sees at vevet ikke er tilstrekkelig 
fiksert, legges til etterfiksering.

11/3 Materialet er nå tilstrekkelig fiksert.
Lesjonen måler 4,7 x 5,5 x 5,2, …
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Ferdig fiksert?

Ytterst i preparatet

Sentralt i preparatet

Fargemetode: HAS

Ferdig fiksert?
Lymfeknute mottatt på eget glass

Fargemetode: HAS
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Ferdig fiksert?
Differensieringsgrad?

Er det bevart kjertelstruktur?

Fargemetode: HAS

Ferdig fiksert?
Epitelcellene løsner

Kjernedetaljer er vanskelige å se –
mitoser skal telles!

Fargemetode: HAS
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Hva med forskning?
Behandlingsbiobank

Alt pasientmateriale vi oppbevarer

Kan det brukes til forskning?
Krav om å kjenne til de preanalytiske faktorene

Kilde: 
Bioingeniøren 1/2015 
Artikkel fra St.Olavs Hospital

Forskningsbiobank
1. Ufiksert materiale sendes til patologiavdelingen
2. En liten del av materialet fryses ned v/- 80°C
3. Resten av materialet blir fiksert for diagnostikk

Kontroll på fikseringstid
TOF - Time of Flight

TOF – aktuelt i fremtiden?
Prinsipp: 
Når formalin trenger inn i vevet, endres fysiske 
egenskaper slik at lydens hastighet i vevet endres. 
Dette kan måles ved hjelp av
•Ultralyd
•Radioaktivitet

2016
Ikke tilgjengelig teknikk for å måle konsentrasjonen 
av formalin innover i vevet, eller måle antall 
kryssbindinger.
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Fiksering av vev
– kontroll på tid og mengde

• Tradisjonell fiksering – rekvirent legger vevet i 
fikseringsmiddel 

• Vakumpakking
– Direkte etter operasjon med eller uten formalin
– På patologiavdelingen

Formalin tilsatt
på operasjonsavd

06.05.2016 
kl.12:45

• Opplysninger på rekvisisjonen  
Dato for prøvetaking: ??? 

Fremføring

• "Jomfru"
• Prosessor med vakum
• Mikrobølgeteknikk

1. Dehydrering
2. Klaring
3. Parafininfiltrering
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Fremføring
Tidsfaktoren et viktig ledd i prøveflyten
• Pakkeforløpsprøve som skal diskuteres på møter haster
• Forsinkelser ved makrobeskjæring; det haster med 

fremføring
• Når vevet er ferdig fremført:

– Automatisk innstøping?
– Tilgjengelig personale for støping?

Fremføring 
– hurtig eller over en natt eller to?

Mest vanlig problem: 
Store og små vevsbiter 
på samme 
fremføringsprogram.

Fettrikt materiale?
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Utilstrekkelig fiksering med formalin

1 mm 3 mm 5 mm

Gelerende 
fiksering

Koagulerende 
fiksering

Autolyse

- deretter alkohol i fremføringen
Hva skjer?

Alkohol i fremføringsprosessen

80-95 % alkohol: 
Kraftigst koagulerende effekt på grunn av vanninnhold.
Tid:

– Lang nok for å unngå store osmotiske endringer.
– Kort nok for å unngå koagulerende effekt.

99 %alkohol: 
Langsom koagulerende effekt.

Viktig med mange utskiftinger av 99 % alkohol før 
klaring.



05.06.2016

21

Klaringsmiddel
Krav: samme brytningsindeks som vevet

• Xylen og toluen, aromatiske carbonhybrider
– Toksiske
– Brennbare
– Eksplosive

• Butyldecanoat (Estisol 220®), en ester 
– Ikke toksisk
– Varmes opp til 60 °C

• Histoclear ®, blandingsprodukt
– Lett toksisk

• Tissueclear
• Paraclear
• Neoclear
• Histochoice
• …..?

Oppsummering

Fiksering 
– Hva skjer?
– Krav til fikseringsmiddel
– Metoder

Standardiser:
Store preparater

Skifte formalin
Skjær igjennom prep.

Bedre med et riktig resultat et døgn 
eller to senere, enn ikke diagnose!

Viktig; kan vi samarbeide innen 
patologimiljøet?

Informasjon til rekvirenter

Fremføring 
- Tidsbruk og kjemikalier

Bedre med et riktig resultat et døgn 
eller to senere, enn ikke diagnose!

Ta vare på egen helse og miljø!
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Takk for meg
- ta gjerne kontakt

Sommerdag i Tønsberg


