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SAMMANFATTNING 

Benen i kroppen är uppbyggda av kompakt och spongiös benvävnad. Både den 

kompakta och spongiösa benvävnaden är uppbyggd av osteoblaster, osteoclaster och 

osteocyter tillsammans med kalciumhydroxyapatit, kalcium och fosfor som är mineraler 

och gör skelettet hårt. För att kunna snitta, färga och studera mofologin i benvävnaden 

mjukas benet upp genom att preparaten läggs i en syra. Mikrovågor från en 

mikrovågsugn användes, vilket påskyndar urkalkningen. Syftet med studien är att se om 

urkalkning av ben sker effektivare när Microwave HistoSTATION används och se om 

morfologin blir likvärdig eller bättre jämfört med urkalkning i saltsyra utan mikrovågor. 

Muskel- och benvävnad från gris användes och urkalkning i saltsyra utan mikrovågor, i 

saltsyra med mikrovågor och i myrsyra med mikrovågor gjordes tills vävnaden mjuknat.  

I muskelvävnaden sågs förstörelse av cellkränorna i alla metoder. Den med bäst 

morfologi i muskelvävnad var urkalkning med saltsyra i mikrovågor. Vid 

mikroskopering av osteoblaster gav urkalkning med myrsyra i mikrovågor bäst 

morfologi och färgbarhet. Urkalkning med myrsyra i mikrovågor gav bäst färgbarhet 

och morfologi vid mikroskopering av osteocyter. Fettvävnad och erytrocyter har bäst 

morfologi och färgbarhet vid urkalkning med myrsyra i mikrovågor.  

Generellt är myrsyra den metod som bevarar morfologin bäst i benvävnad och 

fettvävnad. Metoden tar dock längre tid än urkalkning med saltsyra. Användande av 

mikrovågor förkortade avsevärt urkalkningstiden då saltsyra användes. Flera studier 

behöver utföras för att optimera metoderna. 

 

Nyckelord: Urkalkning, Microwave HistoSTATION, saltsyra, myrsyra, grisvävnad 
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1. INTRODUKTION 

1.1 Benvävnad och förkalkad vävnad 

Benvävnad är en väldigt viktig del av kroppen då skelettet möjliggör rörelse. Benen är 

uppbyggda på olika sätt beroende på var i kroppen de befinner sig men generellt kan 

ben innehålla pars compacta och pars spongiosa även kallat spongiös- och kompakt-

benvävnad. Den kompakta benvävnaden som finns i ett rörben är det yttre skiktet som 

även kan kallas för barkzon. Barkzonen är en hård yta som skyddar den känsligare inre 

spongiösa strukturen vilket är en finporig struktur med bentrabekler där röd och gul 

benmärg finns. I den röda delen av benmärgen finns celler från hematopoesen medan 

den gula delen av benmärgen består av fett och är inaktiv hos de flesta vuxna. Vid 

eventuell blodbrist kan den gula benmärgen aktiveras till röd benmärg för att bilda 

hematopoesiska celler (1).  

 

Benen i vår kropp utsätts ständigt för tryck och måste därför vara tåliga samtidigt som 

de inte får väga för mycket då det skulle försämra rörelseförmågan. Den spongiösa 

insidan gör att benet blir lätt men samtidigt stabilt. Den kompakta benvävnaden är 

mineraliserad av kalciumhydroxyapatit vilket gör att benvävnaden blir hård och skyddar 

insidan. Hela skelettet är mineraliserat där kalcium och fosfor hittas inlagrat i 

benvävnaden (1,2). 

 

Då skelettet ständigt bryts ned och byggs upp med hjälp av benceller omsätts mycket 

mineralsalter samt kalcium och fosfor. De tre celltyperna som finns i skelettet är 

osteoblaster, osteoclaster samt osteocyter. De har olika funktioner i skelettet och det är 

viktigt att cellerna arbetar i homeostas då osteoclasterna bryter ned skelettet,  

osteoblaster bygger upp skelettet och osteocyterna är de mogna cellerna som finns i 

hålrum i benvävnaden även kallade lakuner (1,2). 

 

För att cellerna ska kunna överleva i benvävnaden finns det rikligt med blodkärl i 

periostet och dessa kärl försörjer cellerna med näring. Periostet, även kallad benhinna, 

täcker benvävnaden och förser benvävnaden med sensoriska nervtrådar som gör att 

smärta kan upplevas. Därför är det mycket smärtsamt att få inflammation eller tumörer i 
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periost eller benvävnad (1). 

Även andra vävnader kan förkalkas då kalciumsalter och andra mineraler ansamlas i 

olika typer av vävnad och bildar förhårdnader, som kan vara svårt att snitta. Förkalkning 

i levande vävnad kan vara ett tecken på hyperkalcemi, vilket är en metastatisk 

förkalkning som bildas då sekretion av parathyroideahormoner ökar. Benvävnaden bryts 

då ned av de höga halterna parathyroideahormon och kalk ansamlas i blodplasman 

(3,4). Om vävnaden är död eller döende kallas det för dystrofisk förkalkning, vilket kan 

ses hos äldre personer och leder till nedsatt rörelseförmåga och elasticitet i de organ 

som blir drabbade (5). 

 

1.2 Vad tittar patologen på och varför? 

Benvävnaden består som tidigare nämnts av olika strukturer och beroende på hur 

biopsin tas ses olika typer av vävnad och frågeställningarna är ofta olika. När biopsin 

granskas letar patologen efter eventuella tumörer, metastaser eller cellförändringar. Ett 

tillstånd som kan ses inom patologin är benigna tumörer på skelettet som är ofarliga 

men kan vara rörelseförhindrande då det bildas en knöl på utsidan av benvävnaden. De 

maligna tumörerna och metastaserna hittas i benmärgen och därmed kan det ta längre 

tid att upptäcka då tumörerna och metastaserna inte ses visuellt då de finns inuti 

benvävnaden. Även nedbrytnad av skelettet orsakat av bakteriella infektioner samt 

osteoporos kan ses, men framför allt letar patologen efter tumörer genom att studera 

vävnadens morfologi och cellerna (6). 

 

1.3 Urkalkning av kalkrika och förkalkade preparat 

Urkalkning av preparat är en viktig process då kalkrika eller förkalkade preparat är 

mycket svårsnittade, vilket medför försämrad morfologi. Det är framförallt benvävnad 

som urkalkas men även andra preparat kan bli förkalkade och därmed svårsnittade. 

Urkalkning sker ofta med hjälp av en syra som tillexempel myrsyra eller saltsyra, för att 

få bort mineraler och salter såsom kalciumfosfat-salt, magnesium och 

kalciumhydroxyapatit ur den kalkrika eller förkalkade vävnaden (7). För att underlätta 

processen kan olika sorters syror användas med olika styrka och elektromagnetiska 

vågor kan påskynda processen då urkalkningen tar lång tid (8). 
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1.4 Urkalkningsmedel  

Kalciumhydroxylapatit (Ca10(PO4)6(OH)2) är en mineralförening som hittas i benvävnad 

och tändernas emalj. Kalciumhydroxylapatitet gör vävnaden mycket hård och därmed 

svår att snitta. För att lösa upp mineralföreningarna i vävnaden läggs preparaten i en 

syra som sänker pH (Ca10 (PO4)6 (OH)2  10Ca2+ + 6PO4
3- + 2OH-). När pH sänks 

bildas ett överskott av vätejoner. Vätejonerna binder till hydroxyljoner och bildar vatten 

(H2O). Då hydroxyljonerna avlägsnas och bildar H2O kommer kalcium (Ca) att bilda 

salter tillsammans med den syra som används (Ca10 (PO4)6 (OH)2 + 20H+  10Ca2+ + 

6H3PO4 + 2H2O) (5). 

 

Beroende på vilket resultat som önskas kan olika sorters syror användas som 

urkalkningsmedel. Det tre vanligaste är saltsyra (HCl), etylendiamintetraättiksyra 

(EDTA) och myrsyra (HCOOH). Beroende på hur känslig vävnaden är anpassas 

urkalkningsmedlet då vävnaderna är olika känsliga mot syra och det finns stor risk för 

att maceration av vävnaden uppstår. Maceration innebär att vävnaden sväller, 

färgbarheten minskar och morfologin försämras på grund av urkalkningsmedlet eller för 

hög värme. HCl kan ge större skada på vävnaden men processen går snabbare medan 

EDTA och myrsyra inte ger lika stor skada på vävnaden men det tar längre tid (7).  

 

1.5 Tidigare studier 

Det finns tidigare studier inom urkalkningsområdet, där egna metoder med olika syror 

har använts med varierande tekniker och resultat. Det finns även böcker och 

instruktionsmanualer där urkalkning beskrivs. Ett av de större problemen med 

urkalkning är att det kan ta lång tid, vilket gör att analystiden förlängs. Därför har det 

testats fram olika metoder för att påskynda processen och redan 1989 beskrev Balaton 

och Loget (8) att elektromagnetiska vågor kan påskynda urkalkningsprocessen (8,9).  
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1.6 Microwave histoSTATION 

För att påskynda urkalkningsprocessen och få reproducerbara resultat kan 

histoSTATION mikrovågsugn användas till urkalkningen. HistoSTATION ger en jämn 

temperatur med hjälp av mikrovågor.  

Mikrovågor är detsamma som elektromagnetiska vågor och dessa återfinns även i 

mikrovågsugnar som används för livsmedel. De elektromagnetiska vågorna uppgift är 

att de ändrar polairtet för H2O-molekylerna vilket kommer göra att hela molekylen 

kommer att rotera från sin ursprungsposition, när molekylen roterar sig kommer det att 

blidas en viss friktion mellan H2O-molekylerna som så småningom gör att värme bildas 

(8). 

På patologen i Eskilstuna används en konventionell teknik där  de patologiska 

preparaten som behöver urkalkas läggs i en 13-15% saltsyralösning (decalc). Preparaten 

får sedan ligga i urkalkningsmedlet tills vävnaden blivit mjuk, vilket avgörs med nåltest. 

Urkalkningen kan ta allt från en till flera dagar och detta gör att analysprocessen 

förlängs och det tar längre tid innan patienten får sitt resultat. För att påskynda 

urkalkningen ska en mikrovågsugn användas för att se om processen går snabbare och 

om resultatet blir likvärdigt i jämförelse med den konventionella metoden. 

 

1.7 Syfte 

Syftet med denna studie är att se om urkalkning av ben sker effektivare genom 

användning av Microwave HistoSTATION samt se om morfologin blir likvärdig eller 

bättre jämfört med konventionell teknik. 

1.7.1 Frågeställningar 

- Kan urkalkning av ben samt kalkrika vävnader ske effektivare med användning av 

microwave histoSTATION? 

- Bibehålls cellmorfologin bättre med användning av microwave histoSTATION än vid 

konventionell metod? Går det att optimera metoden? 

- Är saltsyra ett optimalt urkalkningsmedel? 

- Hur påverkas omkringliggande vävnad (tillexempel muskelvävnad) av urkalkningen? 
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2. MATERIAL OCH METOD 

2.1 Material 

Ett preparat som kommer in till patologen för granskning behöver nödvändigtvis inte 

vara benvävnad utan det är vanligare med förkalkad vävnad tillexempel prostata, uterus 

eller lymfkörtlar med mera. För att få ett så representativt resultat som möjligt användes 

rörben och muskelvävnad från gris i denna studie. Grien som vävnaden kom från 

slaktades minst 24 timmar och förvarats i kyl innan vävnaden fixerades i formalin.  

Totalt användes fyra stycken rörben från gris varav fem bitar benvävnad och fem bitar 

muskelvävnad användes i konventionell metod, två bitar benvävnad och två bitar 

muskelvävnad användes i urkalkning med saltsyra i mikrovågsugn. Tre bitar 

muskelvävnad urkalkades inte utan hanterades enligt rutin. Till de inledande försöken 

av urkalkning i myrsyra med mikrovågsugn användes fem bitar benvävnad och fyra 

bitar muskelvävnad och till slutgiltiga försök av urkalkning i myrsyra i mikrovågsugn 

användes fem bitar med benvävnad och fem bitar med muskelvävnad. 

 

2.2 Etiska aspekter 

För att minska de etiska aspekterna användes vävnad från gris som slaktats i syfte att 

säljas i en matvaruhandel. Vävnaden som införskaffades var restprodukter som annars 

skulle kasserats.  

 

2.3 Metod 

Olika metoder jämfördes där urkalkningsmedlen varierade och för att påskynda 

urkalkningsprocessen testades microwave HistoSTATION. Innan urkalkningen delades 

rörbenen upp i 5mm tjocka bitar och muskelvävnaden delades upp i 1cm tjocka bitar. 

Vävnaderna fixerades i formalin i minst 24 timmar innan urkalkning, som endast 

utfördes under dagtid. 
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2.3.1 Urkalkning med saltsyra utan mikrovågsugn 

Urkalkning med saltsyra utan mikrovågsugn är den metod som används på patologen i 

Eskilstuna och i arbetet kallas den för konventionell metod. I den konventionella 

metoden användes Decalc (Histolab products AB, Stockholm, Sverige) vilket är en 13-

15% saltsyralösning som de förkalkade vävnaderna lades i efter fixering i formalin. Ben 

och muskelvävnad delades upp i mindre bitar för att påskynda processen och lades 

tillsammans ned i Decalc. Tid och datum antecknades i loggblad (bilaga 1). När 

vävnaden mjuknat utfördes ett nåltest där vävnaden perforerades med en knappnål för 

att avgöra om den var snittbar (bilaga 2) och detta försök tog 80-91 timmar. Den exakta 

tiden för varje individuellt prov avgjordes med nåltestet.Vävnaden lades i formalin 

under nätterna som förvaringsmedium och dagen efter lades den i oanvänd Decalc. 

Det är viktigt att tänka på är att vävnaden inte får läggas direkt i formalin efter den 

befunnit sig i Decalc eller läggas i Decalc direkt från formalin då det bildas giftiga gaser 

som ej är bra för laboratoriepersonal att inandas. Vävnaden måste därför alltid sköljas i 

kranvatten mellan stegen. 

2.3.2 Urkalkning med saltsyra i mikrovågsugn 

Vävnaden sköljdes i kranvatten, delades upp och placerades i kassetter (25x20x5 mm). 

Decalc hälldes ned i behållaren där vävnadsbitarna placerats i kassettstället. Behållaren 

med 4 kassetter mikrades i microwave histoSTATION (Milestone, Sorisole, Italien) 

med program inställt på linjär temperaturstegring med sluttemperatur 37oC, vilken 

uppnås först i slutet av programmet. Magnetens omrörningshastighet var 400 rates per 

minute (rpm) och programmet pågick i ca 13 timmar. Den exakta tiden för varje 

individuellt prov avgjordes med nåltest för att avgöra om den var snittbar och när 

vävnaden mjuknat sköljdes den i kranvatten innan den placerades i formalin. 

2.3.3 Urkalkning med myrsyra i mikrovågsugn, inledande försök 

Vävnaden sköljdes i kranvatten innan den delades upp i mindre bitar och placerades i 

kassetter (25x20x5 mm). Kassettstället med 4 kassetter i placerades i en behållare 

tillsammans med Agartz myrsyra 40% (Solveco, Rosersberg, Sverige).  Behållaren 

mikrades i microwave histoSTATION med ett program inställt på linjär 

temperaturstegring med sluttemperatur 50oC, vilket uppnås i slutet av programmet. 

Magnetens omrörningshastighet var 400 rpm och programmet pågick i 74 timmar med 
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avbrott efter 48 timmar för byte till nytt urkalkningsmedel. Eftersom benbitarna 

fortfarande var för hårda för snittning beslutades att testa med snabbare 

temperaturstegring. Programmet i histoSTATION ställdes om så maxtemperaturen 

uppnåddes efter 3 minuter och preparaten mikrades ytterligare 17 timmar. Via nåltest 

perforerades vävnaden för att avgöra snittbarheten och när vävnaden mjuknat sköljdes 

den i kranvatten och placerades i formalin. 

2.3.4 Urkalkning med myrsyra i mikrovågsugn, slutligt försök 

Vävnaden sköljdes i kranvatten innan den delades upp i mindre bitar och placerades i 

kassetter (25x20x5 mm). Kassettstället med 4 kassetter i placerades i en behållare 

tillsammans med Agartz myrsyra. Behållaren mikrades i microwave histoSTATION 

med ett program inställt på temperaturstegring upp till 50oC på 3 minuter. Temperaturen 

bibehölls under hela processen. Programmet pågick i 84 timmar med avbrott för byte av 

myrsyra och snittbarhetskontroll via nåltestet efter 17, 41 och 67 timmar. Efter 84 

timmar bedömdes vävnaden vara snittbar och den sköljdes i kranvatten samt placerades 

i formalin.  

2.3.5 Dehydrering, bäddning, snittning och färgning 

Efter att preparaten urkalkats dehydrerades vävnaden enligt rutinmetod i Leica ASP 

6025 (Leica, Nussloch, Tyskland). 

Vävnaden bäddades in i paraffin och snittades rutinmässigt 4. När preparaten var 

svårsnittade varierades snittjockleken mellan 3 och 4,5 för att ge bästa möjliga snitt.  

Efter snittning placerades glasen (Thermo, HistoLab) i värmeskåp (JP Lab & klimat, 

Västerås, Sverige) i 45 minuter för att vävnaden skulle fästa ordentligt på glaset. Snitten 

färgades därefter i Harris hematoxylin (HistoLab)  och eosin (HistoLab) enligt 

rutinfärgning.  
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3. RESULTAT 

Undernumren i figurerna hänvisar till en internnumrering av glasen som används vid 

fotografering av vävnaderna.  

 

3.1 Muskelvävnad 

Den normala muskevävnaden som ej urkalkats ses i figur 1, Normal vävnad. I den 

normala muskelvävnaden ses en tydlig cerise infärgning av cytoplasman och en tydlig 

tvärstrimmighet av fibrerna. Cellkärnorna har fått en tydlig violett infärgning och ses 

perifiert placerade i muskelcellerna. Muskelfibrerna är tydligt avgränsade mot 

endomysiet.  

Muskelvävnad urkalkat med konventionell metod ses i figur 1, bild 1. Muskelvävnaden 

ger en diffus bild med otydlig infärgning. Fibroblaster kan ses men dess kärnor har 

förlorat färgbarheten och är rosa istället för violetta. Muskelcellernas cytoplasma är 

cerise färgade och tvärstimmigheten ses fortfarande men ej cellkärnorna.  

Muskelvävnad urkalkat med saltsyra i microwave HistoSTATION ses i figur 1, bild 2. 

Muskelvävnaden ger en skarp bild med svag färgning. Fibroblaster ses tydligt i 

vävnaden, dock ses dess cellkärnor cerise istället för violetta. Muskelcellerna 

cytoplasma är cerise -färgad och tvärstimmigheten ses tydligt, cellkärnorna är synliga 

men blekt infärgade. 

Muskelvävnad urkalkat med myrsyra i microwave HistoSTATION ses i figur 1, bild 3. 

Fibroblaser och dess cellkärnor ses i vävnaden men något diffusa med cerise färgade 

cellkärnor. Muskelvävnaden cytoplasma ses tydligt cerise infärgad och 

tvärstimmigheten kvarstår. Rester av muskelfibrernascellkränor kan ses och har en 

cerise färg.   
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Normal muskel Muskel, konventionell 

Muskel, HCL Muskel, myrsyra 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Normalvävnad: Ej urkalkad muskelvävnad från gris färgad med hematoxylin 

och eosin vid 400x förstoring med tydliga cellkärnor som ses inrutade. 1: 

Muskelvävnad från gris som urkalkats med konventionell metod där vävnaden lades i 

saltsyra i 80-91 timmar, färgad med hematoxylin och eosin vid 400x förstoring. Inga 

cellkärnor ses. 2: Muskelvävnad från gris som urkalkats med saltsyra i microwave 

HistoSTATION i ca 13 timmar, färgad med hematoxylin och eosin vid 400x förstoring. 

Vaga cellkärnor ses inrutade. 3: Muskelvävnad från gris urkalkat med myrsyra i 

microwave HistoSTATION i 84 timmar, färgat med hematoxylin och eosin vid 400x 

förstoring. Inga cellkärnor ses. Fotograf Wallin S. 
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3.2 Ben, osteoblaster 

Urkalkning av benvävnad med myrsyra i microwave HistoSTATION ses i figur 2, bild 

5. I perparatet ses ostoeblaster vid 400x förstoring. Osteoblasterna har en svagt violett 

infärgning av cellkärnan och det finns både inaktiverade samt aktiverade osteoblaster 

med en tydlig cytoplasmafärgning. 

Urkalkning av benvävnad med konventionell metod ses i figur 2, bild 6. Det kan ses ett 

fåtal osteoblaster i vävnaden vid 400x förstoring men då vävnaden blivit oaktsamt 

behandlad ser de trasiga ut. Cellerna är enbart cerisea och cellkärnan ses inte. 

Urkalkning av benvävnad med saltsyra i microwave HistoSTATION ses i figur 2, bild 

7. Osteoblaster ses i vävnaden vid 400x förstoring. De finns längs benkanter och 

osteoblasterna är svagare infärgade men morfologin ses tydligt. Cellkärnorna ses med 

struktur men de är ej violett infärgade. 
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Figur 2. 5: Benvävnad urkalkad med myrsyra i microwave HistoSTATION i 84 timmar. 

Vävnaden färgades med hematoxylin och eosin och mikroskoperades vid 400x 

förstoring. Osteoblaster ses inrutade. 6: Benvävnad urkalkad med konventionell metod 

där benvävnaden lades i saltsyra tills den mjuknat. Metoden tog 80-91 timmar. 

Vävnaden färgades med hematoxylin och eosin och mikroskoperades vid 400x 

förstoring. Osteoblaster ses inrutade. 7: Benvävnad urkalkad med saltsyra i microwave 

HistoSTATION i ca 13 timmar. Vävnaden färgades med hematoxylin och eosin och 

mikroskoperades vid 400x förstoring. Osteoblaster ses inrutade. Fotograf Wallin S. 

Ben osteoblaster, konventionell metod Ben osteoblaster, myrsyra 

Ben osteoblaster, HCl 

Ben osteoblaster, konventionell metod 
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3.3 Ben, osteocyter 

Urkalkning av benvävnad med myrsyra i microwave HistoSTATION ses i figur 3, bild 

4. Osteocyter ses vid 400x förstoring. I små lacuner i benvävnaden ses osteocyterna 

med en tydlig violett kärnfärgning, cellerna är även välbevarade.  

Urkalkning av benvävnad med konventionell metod ses i 400x förstoring i figur 3, bild 

6. Det som ses av osteocyterna är endast fåtal rester av cerisefärgade celler i lacuner.  

Urkalkning av benvävnad med saltsyra i microwave HistoSTATION ses i figur 3, bild 

7. Cellkärnorna ses i ett flertal lacuner och är mörktcerisea med otydlig struktur. 

Morfologin är bättre bevarad än vid konventionell metod m. en har ej samma färgbarhet 

som osteocyterna som urkalkats med myrsyra.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. 4: Benvävnad urkalkad med myrsyra i microwave HistoSTATION i 84 timmar. 

Vävnaden färgades med hematoxylin och eosin och vid 400x förstoring. I kompakt 

benvävnad ses lakuner med osteocyter inrutade. 6: Benvävnad urkalkat enligt 

Ben osterocyter, Ben osteocyter,

Ben osteocyter, HCl 
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konventionell metod där vävnaden lades i saltsyra tills den mjuknat, i 80-91 timmar. 

Vävnaden färgades med hematoxylin och eosin och mikroskoperades vid 400x 

förstoring.  I kompakt benvävnad ses lakuner med osteocyter inrutade. 7: Benvävnad 

urkalkat med saltsyra i microwave HistoSTATION i ca 13 timmar. Vävnaden färgades 

med hematoxylin och eosin och mikroskoperades vid 400x förstoring. I kompakt 

benvävnad ses lakuner med osteocyter inrutade. Fotograf Wallin S. 

3.4 Gul benmärg, fett och erytrocyter 

Urkalkning av benvävnad med myrsyra i microwave HistoSTATION ses i 400x 

förstoring i figur 4, bild 4. Erytrocyterna är välbevarade och har en tydlig cerise 

infärgning och ligger runt om fettcellerna samt i blodkärl. Fettcellerna är tydligt 

avgränsade mot varandra där cellmembranet har en tydlig violett färg. Få av fettets 

cellkärnor ses och ligger perifiert i cellerna och de är infärgade rosa. 

Urkalkning av benvävnvad med konventionell metod ses i figur 4, bild 6. Erytrocyterna 

ses tydligt och är cerisefärgade. Cellerna varierar i storlek och form där vissa uppvisar 

spikes samt ett fåtal som har spruckit. Fettcellernas avgränsning är diffus och det ses att 

delar av cellmembranen lösts upp av urkalkningsmedlet. Enstaka cellkärnor ses i 

fettvävnaden och är cerise infärgade. 

Urkalkning av benvävnad med saltsyra i microwave HistoSTATION ses i figur 4, bild 

7. Erytrocyterna är generellt välbevarade och tydligt cericefärgade, men ett fåtal varierar 

i form eller storlek. Fettcellerna är avgränsade men väldigt diffust då cellmembarnet har 

en svagt ljuslila infärgning. Fettvävnadens cellkärnor är otydliga då de är fåtaliga och 

har en cerise infärgning, detta gör att det är svårt att se skillnad på cellkärnorna och 

erytrocyterna då cellmemebranet ej ger någon tydlig avgränsning. 
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Fett och erytrocyter, myrsyra Fett och erytrocyter, konventionell 
metod 

Fett och erytrocyter, HCl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. 4: Urkalkning av benvävnad med myrsyra i microwave HistoSTATION i 84 

timmar. Vävnaden färgades med hematoxylin och eosin och mikroskoperades vid 400x 

förstoring. Gul benmärg med fettceller och erytrocyter ses. 6: Urkalkning av benvävnad 

med konventionell metod där vävnaden lades i saltsyra tills den mjuknat, tog 80-91 

timmar. Vävnaden färgades med hematoxylin och eosin och mikroskoperades vid 400x 

förstoring. Gul benmärg med fettceller och erytrocyter ses 7: Urkalkning av benvävnad 

med saltsyra i microwave HistoSTATION i ca 13 timmar. Vävnaden färgades med 

hematoxylin och eosin och mikroskoperades vid 400x förstoring. Gul benmärg med 

fettceller och erytrocyter ses. Fotograf Wallin S. 
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4. DISKUSSION 

Urkalkning är en process som tar lång tid att utföra men är nödvändigt för att kunna 

snitta vävnaden. Därmed är det angeläget att sänka urkalkningstiderna för att minska 

svarstiderna men cellernas morfologi måste samtidigt bibehållas. Detta är en 

komplicerad process då de urkalkningsmedel som är de effektivaste ger störst 

morfologisk skada på vävnaden (7).  

 

Under denna studie upptäcktes det att urkalkning med Microwave HistoSTATION gick 

snabbare än urkalkning med konventionell metod, detta gäller för både saltsyra och 

myrsyra. Vävnaden som urkalkats med Microwave HistoSTATION hade en bättre 

bibehållen morfologi och bättre färgbarhet än vävnader som urkalkats med 

konventionell metod. I en jämförelse mellan urkalkningsmedlen ses en bättre bevarad 

morfologi när urkalkning i myrsyra utförts än när saltsyra använts vid urkalkning av 

benvävnad. Saltsyran gör så cellkärnorna inte färgas in och därmed försvåras 

bedömningen i mikroskop.  

 

Vid mikroskopering av de urkalkade preparaten ses det att cellkärnorna är känsliga och 

påverkas av syrorna i olika grad. Ju kortare urkalkningsprogrammet är, desto mindre 

skadas cellerna. För att få en effektivare urkalkning rekommenderas det av HistoLab att 

preparaten är uppdelade i mindre bitar, <5mm i tjocklek. Om preparaten är tjockare blir 

urkalkningstiden längre och därmed förstörs vävnaden mer (10,11).  En hypotes var om 

det är möjligt att urkalka större benbitar för att undvika problemet att dela stora 

benbitar. Detta var dock oanvändbart då urkalkningen tog för lång tid samtidigt som 

materialet till microwave HistoSTATION var utformat för att vävnadsbitarna skulle 

placeras i kassetter (25x20x5 mm). 

När preparaten delades upp i mindre bitar och placeras i kassetter var det problematiskt 

att dela benvävnaden då de ännu inte fixerats eller urkalkats. En bandsåg användes 

därför i syfte att dela upp benen i mindre bitar. Detta yttre våld gav skada på både den 

kompakta och spongiösa vävnaden. Problemet kan lösas genom att använda en Exakt 

312 såg från HistoLab som har diamantblad. Den sågar varsamt och precist utan att ge 
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större skada på vävnaden och är det optimala verktyget vid sågning av ben (12). Då 

denna såg kostar mycket pengar är det inte ekonomiskt försvarbart att lägga upp en 

budget för att införskaffa en sådan på patologen i Eskilstuna då benvävnad ej är den 

primära vävnaden som urkalkas.  

 

De humana benvävnaderna som normalt inkommer till patologen för Patologisk 

Anatomisk Diagnos (PAD) har direkt efter avlägsandet från kroppen lagts i formalin 

som avbryter de postmortala förändringarna. I denna studie användes benvävnad från 

gris som slaktats ca ett dygn innan de lades i formalin. Detta kan påverka morfologin 

negativt och cellerna kan  eventuellt bli känsligare för syror (7). 

För att undersöka hur omkringliggande vävnad reagerar på urkalkning användes 

muskelvävnad från gris. Det visade sig att muskelcellernas kärnor blev bättre bevarade 

vid urkalkning med saltsyra i microwave HistoSTATION än urkalkning med myrsyra i 

microwave HistoSTATION. Detta är ett motsatt resultat i jämförelse hur osteocyternas 

kärnor reagerade på urkalkningsmedlen, vilket var oväntat. Anledningen till denna 

skillnad i resultatet är i nuläget okänd.  

 

Ytterligare studier om mikrovågornas påverkan på vävnaden skulle behöva utföras för 

att skapa ett optimalt program för urkalkning och minimera morfologisk förstörelse. För 

att optimera metoden krävs det att ytterligare försök utförs med vissa förändringar. 

Exempel på förändringar är att byta urkalkningsmedel oftare och köra kortare intervaller 

i microwave HistoSTATION då urkalkningsmedlet förbrukas och därmed inte är lika 

verksamt. Vid urkalkning med konventionell metod rekommenderas det att 

urkalkningsmedlet ska bytas en gång per dag men då vi använder mikrovågor och 

värme förväntar vi oss att reaktionen går snabbare och därmed förbrukas 

urkalkningsmedlet snabbare (7,8). Detta kan vara en förklaring till de långa urkalknings 

tiderna med microwave HistoSTATION.  

 

För att undersöka när urkalkningsmedlet ska bytas kan en pH-mätare användas till att 

mäta syrans pH och därmed få en indikation att det är dags att byta urkalkningsmedel. 



 17 

pH i syran ska därför förslagsvis mätas innan, under och efter urkalkning för att se hur 

det förändras under urkalkningens gång då vätejonerna förbrukas. I andra studier har en 

pH-mätare användts innan urkalkning  för att kontrollera att syran har rätt pH för 

urkalkning (13).  

  

Olika temperaturer kan också testas för optimering av metoderna då 50oC eventuellt kan 

vara skadligt för vävnaden, då maceration är ett känt fenomen vid urkalkning med 

starka syror i hög temperatur (7).  

 

Även andra förkalkadevävnader tillexempel patientprover från uterus skulle behöva 

testas att urkalkas med de olika metoderna. Detta för att se hur cellerna påverkas av 

urkalkningsmetoderna och samtidigt jämföra resultaten med konventionell metod. 

 

Det finns flera olika aspekter som skulle kunna justeras för att få ett optimalt resultat 

som är utformat för att få en effektiv urkalkning med mindre morfologisk skada på 

cellerna. Dessvärre är det en fråga om tid och därmed har inte några ytterligare försök 

utförts.  

 

4.1 Jämförelse med andra studier 

Vid gransning av andra studier ses varierande resultat som inte riktigt överensstämmer 

med de resultat som setts i denna studie. I en studie från Beijing, Kina har urkalkning 

med EDTA, saltsyra och salpetersyra i olika koncentrationer används utan 

mikrovågsugn (13). I studien ses resultatet att saltpetersyra är den bästa syran för 

urkalkning av ben när vävnaden färgas med hematoxylin och eosin. Detta är dock en 

syra som inte använts i denna studie men resultatet från studien visar att saltsyra inte är 

ett optimalt urkalkningsmedel vilket är en liknande slutsats som setts i denna studie. 

I en annan studie från Bangalore har myrsyra, EDTA och salpetersyra används (9). 

Även där ses resultatet att en svagare syra är mer optimalt för att bibehålla cellernas 

morfologi. I studien användes en mikrovågsugn liknande den som används i denna 
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studie som påskyndade urkalkningsprocessen. I studien sågs en avsevärd förkortning av 

urkalkningstiden jämfört med rutinmetoden. 

 

4.2 Slutsats 

I försöken framkom att myrsyra ger en mindre morfologisk skada på vävnaden än 

saltsyra. Saltsyra är alltså inte ett optimal urkalkningsmedel. Genom användning av 

microwave HistoSTATION förkortas urkalkningstiderna och detta gav även bättre 

morfologi samt färgbarhet av vävnaderna jämfört med konventionell metod. Samma 

urkalkningsmedel användes på samma typ av vävnad men genom användande av 

mikrovågor sågs två olika resultat. 

För att metoden ska bli optimal krävs mer tid och att ytterligare försök görs samt att 

olika vävnader testas. 

 

4.3 Slutord 

Jag tacka all personal på Unilabs Patologen och Obduktion i Eskilstuna som har hjälpt 

mig under arbetets gång. Jag vill även tacka Christina Karlsson som har hjälpt mig i 

situationer där jag haft problem men inte sett någon lösning. Ett extra tack till min 

handledare Åke Pettersson, Dr medicinsk vetenskap som trotts motgångar stöttat mig 

genom arbetets gång och ställt upp att hjälpa till utanför arbetstid när ingenting har gått 

ihop.  
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SÖR Urkalkning 
 

 

Original lagras elektroniskt. Utskrifter gäller endast med röd stämpel "Registrerad kopia". 

 

Gäller: Unilabs Patologi Eskilstuna 
  
Syfte 
Att mjukgöra kalkrik vävnad 
 
Kemikalier och reagens 
Urkalkningsvätska:  Decalc (saltsyrebaserad färdigblandad), HistoLab. KS Agartz (myrsyra 
färdigblandad), Solveco 
 
Instrument/ 
tillbehör:  Plastburk, plastpincett 
 
Miljöaspekter 
Se EcoOnline kemikalieregister. 
 
 
Utförande 
Vävnader som kan behöva urkalkas är t ex ben, näspolyper (Decalc) och crista/benmärg (KS 
Agartz). 
Stora vävnadsbitar urkalkas löst liggande i burk med urkalkningsvätska. OBS Märk burken med 
PAD-nummer. 
Små vävnadsbitar (färdigutskurna) kan urkalkas i märkta kassetter. 
 

1. Vävnaden ska vara fixerad i 4% fosfatbuffrad formaldehydlösning innan urkalkning. 
 

2. Notera urkalkningstider i Loggblad Urkalkning  och och skriv URK på remissen. 
 

3. Beroende på preparatets storlek och sammansättning varierar urkalkningstiden. 
Vävnaden är urkalkad när den är mjuk. Prova med knappnål. 
 

4. Vävnaderna förvaras i 4% fosfatbuffrad formaldehydlösning på nätterna. OBS Skölj i 
kranvatten vid byte mellan fixeringsmedel och urkalkningsmedel. 
Ny urkalkningsvätska fylls på varje dag under urkalkningstiden. 
 

5. Skölj i kranvatten efter det att urkalkningen är klar. 
 

6. Små vävnadsbitar går till dehydrering. 
 

7. Stora vävnadsbitar går vidare till utskärning. 
 

8. Kvarvarande vävnad förvaras i 4% fosfatbuffrad formaldehydlösning i preparatskåp enligt 
gällande rutin Kastning av preparat. 
 

9. Använd urkalkningsvätska tas om hand enligt gällande rutiner. 
 


