
Hva skjer med vevsprøvene?
Patologi er et manuelt og visuelt fag, uten store muligheter for automatisering. Det menneskelige øye, med forstørrelse gjennom 
mikroskopet, er patologens viktigste instrument. Det kreves mange års opplæring for å beherske faget. 
Histologisk diagnostikk gjøres av patologen på alle typer vev som fjernes av lege. Eksempler er hudbiter med føflekker som fjernes i 
lokalbedøvelse, små vevsprøver fra magesår tatt med slange ned i magesekken (gastroskop), eller større operasjonspreparater som blir 
fjernet i narkose, for eksempel deler av tykktarm med kreftsvulst. Moderne undersøkelsesmetoder, så som for eksempel undersøkelse 
av kroppens hulrom med slanger/rør (skopi), gjør at omtrent alle deler av kroppen er tilgjengelig for prøvetaking, og antall prøver øker 
hvert år. Ved patologisk anatomisk avdeling ved AHUS ble 21 000 vevsprøver undersøkt i 2008. Nedenunder gis en illustrasjon av 
hvordan vevsprøvene håndteres på avdelingen, fra mottak til mikroskopering hos lege.  For riktig diagnose må vevet også ofte gjennom 
flere spesialundersøkelser av proteiner og arvestoff. Disse undersøkelsene vises ikke her.
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Liten vevsprøve tatt med nål fra prostata legges hel i kassetten.De fleste prøver som skal til histologisk undersøkelse må fikseres. 4% formalin 
hindrer forråtnelse og stabiliserer vevet slik at arkitekturen forblir uforandret og 
vevet kan lagres. Formalin trenger sakte inn i vevet, 2 millimeter i timen. Store 
preparater må derfor skjæres gjennom slik at nedbrytningen av vevet ikke starter 
før formalinen når fram. Hudbiten med føflekken i bildet er liten og fikseres hel.

Fra store operasjonspreparater kan det 
tas 10-50 biter som legges i like mange 
kassetter. Bildet viser en gjennomskåret 
tykktarm med svulst rundt hele veggen og 
en bit lagt i kassett.

Etter parafin i fremføringsmaskinen, overføres vevsbitene til en støpeform og 
”støpes” inn i parafin. Her helles parafinet over vevsbiten for å få den til å sitte fast 
og få form av like store blokker. 

Pinsetten brukes til å holde vevsbiten på plass i 
støpeformen mens parafin langsomt stivner.

Stivnet parafinblokk med prøve etter uttak av støpeform.

Snittene strekkes ut på  vannbad før de fiskes opp på objektglass.Ved hjelp av mikrotomen skjæres snitt 
fra pafinblokkene. Snittene på mellom 
3-4 µm må være så tynne for at de skal 
kunne gjennomlyses i mikroskopet. 

Objektglassene plasseres i en fargemaskin. Farging kan også gjøres for hånd, med 
dypping av snittene i ulike fargebad. De forskjellige strukturene i vevet reagerer 
med forskjellige farger . Ved rutinefarging på Ahus brukes tre farger: Hematoxylin 
farger arvestoffet i kjernen i forskjellige blånyanser. Phloxin farger cellelegemet/
cytoplasma og muskulatur rødt. Safran farger bindevevet gult.

Når snittet er ferdig farget, dekkes det med et dekkglass og nummereres. 
Snittet her er fra en polypp i tykktarmen.

I mikroskopet gjennomlyses snittet og bildet forstørres opp til 600 ganger. 
Patologen kan granske strukturer i vevet og enkeltceller. 

Det mikroskopiske bildet viser forstadium til kreft. Det er kjertler med atypiske 
celler og mange celledelinger. Diagnosen er Tubulært adenom. 

Ved den makroskopiske undersøkelsen blir vevet nøyaktig beskrevet og skåret 
gjennom. Ved svulster er det særlig viktig å beskrive om alt sykt vev er fjernet. Det 
krever lang trening å gjenkjenne patologiske funn og vite hvilke områder det tas 
vevsprøver fra, slik at diagnosen i mikroskopet skal bli korrekt. Små biter av de sykelige 
forandringene blir lagt i plastkassetter med lokk og merket med prøvenummer. Antall 
kassetter som fremføres fra hver prøve varierer. Patologen ved makrobenken i bildet 
har bøtter og glass med fiksert vev fra ulike pasienter som skal undersøkes.

Kassettene med vevsprøver fremføres automatisk i 14 forskjelllige bad med formalin, 
alkohol, xylen og parafin. Slik fullføres fikseringsprosessen. Vann fjernes fra vevet 
gjennom bad med økende alkoholkonsentrasjoner og erstattes til slutt av 
løsemiddelet xylen, som er blandbart med parafin. Målet er å få vann ut og parafin 
inn i vevet, slik at vevet blir  fast nok til å la seg skjære i tynne snitt. Prosessen tar 14 
timer og går over natt.

Parafinblokkene med innstøpte prøver kan oppbevares 
i mange år. De eldste samlingene av prøver fra sykt vev 
i Norge er mer enn 100 år gamle og inneholder fortsatt 
fullt brukbart materiale. 


