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Rutinefarge og utvalgte 
spesialfarger

Teori og praksis med fokus på kvalitetssikring

Berit W. Revå
Kvalitetskoordinator
Patologiavdelingen

Sykehuset i Vestfold HF

Biopsi fra a til å

Preanalytisk

Analytisk

Postanalytisk

Fordeling av feil:

Fargeresultatet bygger på kvaliteten på alt foregående arbeid;
Fiksering, makro, fremføring, støping og snitting
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Fargeteori: Oppbygging av fargestoff

Et fargestoff består av to deler:
1. Kromofore grupper “fargebærer”:

Absorberer lys i den synlige/ultrafiolette delen av spekteret.
Har atomgrupper som gir forbindelsen farge, men har ikke affinitet til vevet.

Kromogen = farget del (fargebærer)
Kombinasjon av kromofore grupper og aromatiske ringer.

2. Auxokrom = molekyldel som fester seg til vevet (fargehjelper)

auxokrom gruppe

kromofore grupper

Komplett fargestoff 
(pikrinsyre)

Klassifikasjon av fargestoff

Vev - Fargestoff +

Vev + Fargestoff -

Vev - Fargestoff
-

+

4

Vev - Vev +Fargestoff +/-

Kationfargestoff

Anionfargestoff

Kompleksfargestoff

Amfotært fargestoff

FargestoffVev m /lipider Lysokrom fargestoff 
(uten auxokromer)

Sølvsaltmetoder: Vevet impregneres med sølv 
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For mye farge?

vann syre base etanol
Kationfargestoff 0 + 0 +
Anionfargestoff + 0 + 0
Kompleksfargestoff 0 + 0 0

Ekstraksjon / fjerning av fargestoff = differensiering

Progressiv farging – farger til oppnådd riktig farge
Regressiv farging – overfarger for så å fjerne overskudd = differensiering

Hva består vevet av?

6
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Hvordan får vevet farge?

Ionisert 
gruppe 

Makromolekyl Vevsbestanddel Ionisert 
ved pH

-R-NH2
+

-R-NH3
+

proteiner overalt i vevet pH<9

-R-COO- sure polysakkarider 
og proteiner

cellemembraner pH 5-7

=PO4
- nukleinsyrer i 

DNA/RNA 
fosfolipider

cellekjerner
cellemembraner

pH 4

-SO4
- sure polysakkarider brusk 

begercellesekret 
bindevev 

pH 2

-R-0-

-R-S-
proteiner kjerner og 

cytoplasma
pH >8-9

Viktige faktorer ved farging

• Hva skal vi påvise?

• Hvilke strukturer finnes i vevet?

• Hvilket fargestoff?

• Hvilket løsningsmiddel til fargestoffet?

• Konsentrasjon av fargestoff

• pH 

• Tid

• Temperatur
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Fargemetoder

Metoder Eks. Fargestoff / aktivt reagens
Rutinefarge HE, HES Hematoxylin, eosin, (safran)

Karbohydratfarg
ing

Alcian
PAS

Alcian blå / grønn                        
Perjodsyre og Schiffs reagens

Bindevevsfargin
g

W. van 
Gieson,   
Trikrom

Pikrinsyre/syrefuksin, 

Sølvsaltmetoder Gomori, 
Grocott

Sølvnitrat m/ammoniakk

Metallfarging Perl Ferrocyanid

Lysokrome
metoder

Oil Red Oil Red

Kjernefarge

Hematoxylin Hematein Oxyhematein

[ Al(H2O)6 ]  3+ + Hematein- [Al(H2O)4Hematein] 3+    +   2 H2O 

DNA (PO4
) - Fargestoff

-
+

10

Fargekomplekset
pH 2,5
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Cytoplasmafarge

Protein (NH3)+ Fargestoff
-

pH må være 4,20 ±0,02

11

Azophloxin:

Safran som bindevevsfarge

Safran løses opp/fortynnes med i 
absolutt alkohol.

Safran kommer fra støvbærerne på en spesiell type krokus.
Molekylet er stort og trenger inn i vev med stor 
permeabilitet, d.v.s. bindevev.

12
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Kvalitetsvurdering av HE

Struktur Vurdering
Kjerner
Generell kjernefarge
Kromatinmønster
Kjernemembran

Meget bra
Underfarget
Overfarget
Ikke diagnostiserbar

Cytoplasma
3 distinkte rød-rosa farger i 
cytoplasma

Meget bra
Underfarget
Overfarget
Ikke diagnostiserbar

Oversikt
Kontrast
Skrumping av cellene
Snittkvalitet

Meget bra
Bra
Ikke diagnostiserbar

Utilfredsstillende HE-farging?

• Dårlig fiksering
• Ufullstendig dehydrering og klaring ved fremføring
• For høy temperatur ved fremføring/farging
• Luftbobler på snittet: Kan gi ujevn farge

• Tid
• Konsentrasjon
• pH – cytoplasmafargen (eosin, erytrosin, phloxin, 

azophloxin …)
• pH – hematoxylin: Vann overføres fra skylling etter 

alkoholrekken
• Væskenivå i fargekar

• Regressiv / progressiv kjernefarging? 
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Valg av spesialfarger

Hvilke spesialfarger skal være tilgjengelig?

Avhengig av:
• Behov - Hvilke prøvetyper som mottas
• Resultat – Hvilken metode gir best resultat hos oss
• Ønsker -Hvilke ønsker har patologene
• HMS og miljøsertifisering - Hvilke kjemikalier 

fargemetoden inneholder

Behov for kontrollsnitt?

• Rutinefarge?
• Spesialfarge 

– Avhengig av hva som skal påvises
• Kontrollsnitt på hvert glass?

– Avhengig av hvordan fargingen utføres;
Farging i kar: Alle snitt samme behandling
Farging med dispenser: Hvert snitt behandles individuelt
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Fargemetode Påviser Kontrollmat.
Alcian Sure mucosubstaser Duodenum

(appendix, colon, 
tynntarm)

PAS Sopp
Basalmembraner

Nyre, sopp, …

ABPAS Sure og nøytrale 
mucosubstanser

Duodenum, …

Trikromfarger Differensierer muskler, kollagen 
og nytt/gammelt fibrin

Hud/appendix

Gram Bakterier Gram +/- bakterier
Grocott Sopp Sopp
Reticulin(Gomori) Retikulært bindevev Lever
Perl Jern Milt, kjent positiv

Utvalgte spesialfarger

Alcian 

Alcian blue, pH 2.5 og kjernerød

Farger sure mucosubstanser i 
begerceller
Mørkere farge i tykktarm
Lysere farge i tynntarm

Alcian:
Kationfargestoff som bindes ved ionebinding; 
- sterk binding og vanskelig å avfarge
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PAS

PAS med 
overfarging av hematoxylin

PAS og Hematoxylin

Brukes til bl.a:
Påviser nøytrale mucosubstanser
Vurdering av basalmembran i glomeruli
Påvisning av sopp

PAS med og uten diastase:
Brukes på lever for å sjekke glykogen kontra andre inklusjoner

ABPAS

Klart skille mellom
• Sure mucopolysakkarider: Lys blå
• Nøytrale : Lys magenta
• Blandede: Lilla

Luftbobler, artefakter, skadet snitt, vev utenfor dekkglasset, rester av voks, 
rester av vann …

Brukes til å skille slimproduserende 
celler fra celler som ikke produserer slim:
Begerceller eller enterocytter i øsofagus og ventrikkel? 
Adenokarsinom eller plateepitelkarsinom?

Kontrastfargen på kjernene skal være lys og jevn, og ikke maskere eller 
endre primærfargen.
Ubetydelig bakgrunnsfarge.

SLP på ABPAS
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Bindevevsfarge
Weigert van Gieson

Simultanfarging med to 
anionfargestoffer.
Kjerner ofte farget med Weigerts 
jernhematoxylin.

Pikrinsyre 
– lite molekyl, høy konsentrasjon

Syrefuksin 
– stort molekyl, lav konsentrasjon

Bindevevsfarge
Trichrome

Trikromfarge som differensierer fibrin, kollagen og muskler. 

Kollagen – aktuelt å påvise ved spørsmål om
• Levercirrhose 
• Kollagenøs collitt

Fibrin kan sees ved vevsskade i en akutt betennelse.

Kontroll-
materiale:
Hud, 
appendix,…

Kollagen: Blått
Muskler: Rød
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Gram
ofte i kombinasjon med Grocott og ZN

Blå bakterier = Gram-positive bakterier!
Rød bakterier = Gram-negative bakterier?

Gram-positive bakterier som er skadet eller døde: 
• Celleveggen er skadet og Gram-fargingen kan 

være variabel blå/rød. 
• Sees bl.a. ved nekrose og ved 

antibiotikabehandling

1. Krystallfiolett – kationfarge som farger 
celleveggen

2. Grams jodid binder krystallfiolett til et 
kompleks, ikke vannløselig

3. Differensiering, Gram-negative bakterier 
mister fargen

4. Kontrastfarge

Kontrollmateriale:
Gram+ kokker og Gram – staver, eller motsatt 

Grocott
ofte i kombinasjon med Gram og ZN

Argentaffin 
sølvsaltmetode: 
Påviser 
reduserende 
grupper som 
induseres i vevet 
etter forbehandling
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Reticulin/ Gomori 

Retikulære fiber er argyrofile, krever reduksjonsmiddel ved 
påvisning med sølvsaltmetode.

Praktisk bruk:
Retikulinmønster i lever endres ved chirrhose, fibrose og 
nekrose.

Perfekt resultat:
Veldefinerte sorte lineære fibre.
Ingen bakgrunnsfarge.
Kjerner og andre elementer skal være 
farget av kontrastfargen.

Perl

Jernoverskudd kan påvises ved at det blir jernnedslag i milt 
og lever.

Perl brukes for å påvise hemosiderose og tidligere blødning. 

Nøytralrødt som kontrastfarge:
Overfarging kan skjule en 
positiv reaksjon.

For dårlig skylling i vann etter 
Perl´s løsning kan gi utfelling 
på snittet. 

Påviser ferritin og hemosiderin ved lav pH.
Hemoglobin og myoglobin påvises ikke med Perl.
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Kontrollmateriale

• Hva skal påvises?
– Én fargemetode kan påvise ulike strukturer som krever forskjellig 

kontroll, for eksempel Giemsa (mastceller og spirocheter m.m.)

• Hvilken type vev tenger vi?
• Finnes det ved spesielle tilstander?

– Lag et register med SNOMED-koder
• Tilgang til kontrollmateriale?

– Operasjonspreparat der vevet ikke undersøkes, bl.a.tonsiller
– Operasjonspreparat som er fiksert og skal undersøkes, 

”overskuddsmateriale” brukes før det har ligget for lenge i 
formalin

– Fra prøver som skal destrueres
– Fra obduksjon
– Bakterier fra mikrobiologisk lab.

Validering og verifisering

ISO 15189:2012
Validering: 
Bekreftelse ved framlegging av objektivt bevis på at kravene 

til en bestemt tiltenkt bruk eller anvendelse har blitt 
oppfylt.

Verifisering:
Bekreftelse ved å framskaffe objektivt bevis på at 
spesifiserte krav er oppfylt.
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Validering og verifisering

• Plan for validering/verifisering
• Metode – ny/gammel
• Klinisk nytteverdi
• Ressurser (personell, utstyr, reagenser)
• Dokumentasjon (rapporter, artikler, 

litteraturreferanse, …)
• Prøveomfang
• Resultater
• Konklusjon
• Rapport (som samsvarer med plan)

Dokumentere kvalitet på fargemetoder

”Metoden har validert seg selv”
- men hvordan fungerer den hos oss?

1. Beskriv forventede resultater i fargeprosedyre.
2. Finn en litteraturreferanse.
3. Bruk kjent positivt  kontrollmateriale.
4. Delta i SLP (sammenlignende laboratorieprøvinger)

Hvor finner vi SLP?
• Ingen offisielle i Norge
• Flere alternativer i utlandet
• Lage et eget nettverk i Norge?

Avhengig av:
• Behov – akkreditering?
• Avdelingsledelse som er interessert
• Patologer som bidrar i vurdering av snittene
• Finne samarbeidspartnere som bruker de samme fargemetodene
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Kilder

• Richard W. Brown, Histologic Preparations, Common 
Problems and Their Solutions

• UKNEQAS, Staining Criteria Handbook
• Ventana NexES Special Stains product field guide
• J. Wiik og B. Alm (HiÅ); Histokjemi og histopatologiske 

teknikker
• Anne Karine Antonsen (HiOA); Kompendium i 

histopatologiske teknikker
• NS-EN ISO 15189 : 2012

Takk for oppmerksomheten!

Berit.Revaa@siv.no

Takk for 
oppmerksomheten!


