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Abstract 

Some diagnostic methods have been used for a very long time. Congo red stain saw the light 

of day in 1883, and quickly became important in many fields of use. Nowadays we recognize 

the importance of Congo red in diagnose of amyloid diseases. However, the technique and 

experience needed throughout the process from a suspected case to the diagnose is of greate 

importance. When diagnostic difficulties appeared in a few patient cases at the local hospital 

in Gävle, Sweden, a solution was needed. A delayed diagnose could have a potential 

devastating outcome seen in the perspective of the patient. Therefore it is crucial to have both 

sensitive and specific diagnostic methods that are optimized against the sought pathogenesis. 

This study aspired to find the solution to the difficulties in diagnostic work, brought to light 

by a pathology doctor at the hospital. Several different methodical procedures are used 

throughout the process, and were evaluated with focus lying on the thickness of the tissue, the 

staining method and the microscopes used in diagnostics. Different thickness of the tissue was 

cut and stained. The results demonstrated the importance of proper techniques and methods in 

preparing the tissue, and the tools to analyse it with. The thickness of tissue and the 

lightsource in the microscope played a cruicial role in diagnostics. Additionally it showed the 

importance to continue to raise the quality of work and make progress in the diagnostic and 

scientific field, possibly by finding new applications for old methods.    

 

 

 

Keywords  

Polarization microscopy, Fluorescense, Optical properties, Amyloid fibril, binding 

mechanism.  



 3 

Introduktion 

Inom klinisk patologi och cytologi har en del färgmetoder blivit starkt förknippade med vissa 

sjukdomstillstånd. Så är fallet med Kongorött och amyloidos. Själva färgen togs från början 

fram 1883 av Paul Böttiger, som dels sökte att framställa en textilfärg som inte krävde ett 

fixermedel, till företaget ”The Friedrich Bayer Company”, men Böttiger var även ute efter att 

skapa en pH-indikator [1,2]. Framgången som textilfärg hos det företaget blev dock kortlivad 

då röd färg inte var vad de var ute efter, så 1884 tog Böttiger patent på färgen och 

introducerade den med hjälp av ett litet färgproducerande företag i Berlin som kort och gott 

kallades Aktiengesellschaft für Anilinfarbenfabrikation (AGFA) [2]. Med ett exotiskt namn 

som ”Congo red” gjorde färgen succé, och då den fungerade som både textilfärg och som pH-

indikator (blå vid pH < 3 och röd vid pH > 5), så uppfylldes Böttigers båda mål med 

molekylen [3].  

Själva molekylen är ett natriumsalt med den vetenskapliga beteckningen (disodium 4-amino-

3[4-[4(1-amino-4-sulfonatonaphthalen-2 yl) diazenylphenyl]phenyl]diazenylnaphthalene-1-

sulfonate), och den kemiska formeln C32H22N6Na2O6S2 samt molekylvikten 696,66 g/mol 1 

[4]. Färgen löser sig bäst i organiska vätskor som till exempel etanol, men lösligheten i vatten 

är relativt bra (1 g i 30 mL H2O vid rumstemperatur 1), och den bildar då en röd kolloidal 

vattenlösning. Molekylen i sin tur kan binda in till cellulosafibrer och proteiner med 

vätebindningar [4,5].  

Färgen användes en tid till att färga textilier, men då den hade en benägenhet att ändra färg 

vid kontakt med till exempel svett, så svalnade intresset och nya varianter tog dess plats [1,2]. 

Istället blev det användningsområdet som pH-indikator som tog över, och 1886 användes 

                                                           
1 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Congo_red#section=Top 
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Kongorött först för att undersöka om djur producerade magsyra, och vid slutet av det året 

användes färgen histologiskt för första gången för att färga vävnad [1,2].  

 

Amyloida sjukdomar har diagnostiserats åtminstone sedan mitten av 1800-talet, men det 

diagnostiska sambandet med just Kongorött inträffade inte förrän på 1920-talet då en läkare 

vid namn Bennhold upptäckte att molekylen band in till de amyloida β-flaken med hög 

affinitet [1,3,6]. Innan dess hade det observerats att patienter med misstänkt amyloidos, som 

fick en intravenös bolusdos (hög dos) av Kongorött i syfte att mäta blodvolymen i kroppen, 

verkade absorbera en del av färgen. Misstanken uppstod då halten av färgmolekyler i blodet 

var lägre än förväntat vid provtagningen en tid efter injektion [5]. En plausibel förklaring var 

att färgmolekylen band till de amyloida fibrillerna som bildas när β-flak stegvis aggregerar 

genom att initialt bilda oligomerer och därefter fibriller, men själva mekanismen var okänd. 

Förfarandet med att injicera eller oralt administrera Kongorött till patienter var inte så 

lämpligt då färgen är carcinogen [2]. Bennhold kunde dock genom sin studie, med stor 

säkerhet visa att det var just de amyloida fibrillerna som bundit färgmolekylen till sig med 

hjälp av vätebindningar, något som senare studier fastslagit och som detta arbete återkommer 

till längre fram [4,7].  

Att diagnostisera amyloidos är av största vikt, men det var länge ett komplicerat förehavande 

utan en sensitiv och specifik metod som hjälpmedel. Därmed blev upptäckten att amyloida 

fibriller som bundit Kongorött uppvisade en grönaktig (gul/grön/orange) färg vid användning 

av polarisationsfilter, ett stort framsteg för det diagnostiska arbetet [3,5].  

Amyloidos är ett samlingsnamn för ett 30-tal varianter av inlagringssjukdomar, där proteiner 

förlorar sin funktionella tertiära struktur och därmed även sin ursprungliga funktion [8]. Dessa 

felveckade proteiner tenderar att fastna i varandra och därefter i vävnad, och därmed orsaka 
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funktionella störningar för vävnaden och i förlängningen hela organ [9,10]. Förmågan för 

kroppen att med hjälp av sina nedbrytningsmekanismer, bryta ned och avlägsna dessa 

felveckade proteiner försvåras även, då proteinerna blir mer robusta som fibriller [11]. Detta 

leder på sikt till att ackumuleringen av plack kan stegras snabbt och orsaka stor skada genom 

celldöd i området som drabbats [8,9].  

Nomenklaturen för de olika amyloida sjukdomarna är att de namnges med ett A för Amyloid 

initialt, följt av en bokstavskombination av det protein som medverkar i inlagringen. 

Eventuella varianter av proteinet, som i till exempel fallet med AApoA (Apolipoprotein A), 

efterföljs i sin tur av en numrering med romerska siffror [8]. Amyloida sjukdomar är ganska 

ovanliga med en incidens på mellan 5 till 13 nya fall per år och 1 miljon invånare enligt de få 

studier som är gjorda. Vilken variant som har högst prevalens skiljer sig även åt mellan olika 

kontinenter och även länder. AL (Amyloidosis Light chain), är den variant som förekommer 

mest i västvärlden, och AA (Amyloidosis serum amyloid A), har högst förekomst i 

utvecklingsländer där inflammatoriska sjukdomar och infektioner som tuberkulos är mer 

frekvent förekommande samt obehandlade på grund av låga socioekonomiska förhållanden 

och eftersatt sjukvård [12,13].  

Sjukdomsförloppet är även det starkt varierande, med en förväntad livslängd efter diagnos 

ifrån bara ett fåtal månader, upp till drygt ett årtionde [13]. Detta bottnar till stor del i 

problematiken med att upptäcka sjukdomen i tid. Själva sjukdomen går obevekligen åt ett håll 

då effektiva behandlingar och botemedel inte förekommer i någon större utsträckning. 

Symptomatiskt kan det vara svårt för en kliniker att fastställa en diagnos initialt, då bara ett 

fåtal varianter som till exempel AL, kan ge visuella symptom i ca 20 % av fallen genom 

macroglossia (förstorad tunga) och periorbital blödning (blödning som ger ett utseende av 

blåmärken runt ögonen) [10]. Detta leder ofta till att sjukdomen upptäcks i ett sent skede. Då 

de olika varianterna har kraftigt varierande metoder för behandling och symptomlindring, som 
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kräver en noggrann utredning av det protein som är kausalitet innan behandling kan påbörjas, 

så sätts resurser tyvärr in i ett alldeles för sent skede [14]. Genom att optimera den metod som 

anses som ”Gold standard” för initial diagnos av amyloida sjukdomar, det vill säga 

histologisk färgning med Kongorött, kan patienten besparas fördröjd diagnos på grund av 

relativt simpla brister i själva metodens utförande.  

När Kongorött binder in till amyloida plack ses en dubbelbrytning, ofta refererat som ”apple 

green birefringence” [15]. De amyloida plackens uppbyggnad utgörs i huvudsak av en 

struktur av beta-flak (”β-pleated sheet”), som binder parallellt/anti-parallellt till varandra med 

vätebindningar. Kongoröd-molekylen binder in emellan dessa lager av felveckade proteiner 

med hjälp av vätebindningar. Detta bildar på så vis en ”lager på lager” struktur av 

färgmolekyler i placken [11,16-20]. Kongoröd-molekylen kan liknas vid små kristaller när de 

binder in till varandra, och där tjockleken på kristallerna ger färgskiftning från röd vid de 

tjocka kristallerna, via gul och till grön för de tunna kristallerna [21]. När molekylerna binder 

in i proximitet till varandra bildas områden där riktning och avstånd är uniformt eftersom det 

följer fibrillerna, dessa områden är strukturellt fördelaktiga för att uppvisa färgskiftning med 

polarisationsfilter [3,18–20]. De infärgade områdena ses som en ”luddig” rosa/röd massa 

under vanligt ljusmikroskop, men vid tillägg av U-ANT (kompensator) och U-POT 

(polarisationsfilter) som är tillbehör till mikroskop, kan de områden med parallella infärgade 

fibriller ses som gröna, gula, orange och även blå strukturer [3,15]. Detta fenomen beror på att 

opolariserat ljus svänger i olika plan och riktningar, medan polarisationsfiltret motverkar 

dubbelbrytningen och gör så att ljuset bara svänger i ett plan, det vill säga bara en färg kan ses 

i taget ifrån de kristalliska strukturerna.  

Sett till hur Kongorött absorberar, så har molekylen en stark topp vid 340 nm (violett) och en 

ännu starkare vid 500 nm (blågrön) och emitterar således vid >560 nm (röd). På ett cirkulärt 
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färgspektrum visas det att grönt är komplementär färg till rött, och alltså blir den färg som 

kommer synas om den röda våglängden sorteras bort [3,22].  

Trots denna beprövade teknik fanns det ändå vissa problem med att se tydlig ”apple green 

birefringence” i ett fåtal patientfall som då initialt riskerat att bedömts som negativa för 

amyloid. Vid en andra bedömning av patientfallen utförd av en annan patologläkare, utföll 

resultatet positivt med avseende på amyloid sjukdom.  

Syftet med studien var därför att försöka lokalisera vilken eller vilka delmetoder i 

färgmetoden Kongorött, som kunde vara bidragande orsak till den diagnostiska problematiken 

som patologläkaren lyft. Problematiken förelåg enligt information framförallt med 

hudpreparat, varvid extra fokus initialt låg på bäddningen av vävnad som sker på ett specifikt 

vis för just hud. Förfarandet började med litteraturstudier för att jämföra laboratoriets metoder 

med andra jämförbara etablerade metoder, samt att hitta möjliga felkällor i hela kedjan från att 

vävnaden avlägsnades från patienten, via fixering, utskärning, bäddning, snittning och 

färgning, tills glasen granskades av patologläkaren.  

 

Material och metod 

Material och etik   

Materialet till studien bestod av 18 paraffinklossar innehållande olika sorters vävnad (2 

subcutan fettbiopsi, 1 rectum, 1 larynx, 8 hud, 4 lymfkörtel, 1 bukfett, 1 antrumslmhinna).  

Dessa klossar hämtades från biobanken vid Gävle sjukhus efter godkännande från 

biobanksansvarig personal. Etikprövning var ej nödvändig då det dels rörde sig om 

metodutveckling som faller under biobankslagen kap:2 och 2 §, samt att det handlade om ett 

examensarbete utfört av student (grund- eller avancerad nivå), SFS 2003:460 2§.  
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Materialet i klossarna härrörde från patienter som remitterats till Gävle sjukhus under åren 

från 1990 och till och med 2016, och därefter konstaterats vara positiva för amyloid sjukdom. 

Då det inte var själva patienten som granskades i studien, utan optimeringen skulle ske på 

diagnosmetoden av amyloida plack i vävnad, underlättade det att veta att vävnaden redan var 

konstaterad positiv.  

 

Metod  

Varje kloss snittades i 4 olika tjocklekar (4, 6, 8 och 10 µm), och placerades på objektglas 

(Superfrost, Menzel-Gläser 76 x 26 mm, Thermo Scientific) och/eller (TOMO 

ImmunoHistoChemistry Adhesive Glass Slide, Plusglas, Matsunami). Vävnad från 7 klossar 

snittades till båda typerna av objektglas, ytterligare 7 klossar snittades endast till Superfrost 

samt resterande 4 klossar endast till ImmunoHistoChemistry (IHC). På Superfrost droppades 

först avjoniserat vatten innehållande ca 2 droppar (från engångspipett) äggvita per 180-220 

mL, så att det täcker ytan där snittet skall ligga. Det är ej nödvändigt med exakt koncentration, 

då det endast används för att bryta ytspänningen på vattnet och öka vidhäftningen för 

vävnaden mot glasen som inte är plusglas (M Millipore, Q-POD Milli-Q samt Albumine 

Mallory, Bio-Optica, LOT: 2015). En kontroll i form av ett snitt av samma tjocklek från en 

kontrollkloss med känd positiv amyloidos placerades överst på varje glas. De 2 kontrollerna 

som användes härrörde från avidentifierade patientprov. 

Snitten färgades därefter med ”kitet” ”Congo Red Stain” (Roche diagnostics), på 

specialfärgmaskinen (VENTANA BenchMark Special Stains, Roche diagnostics). ”Kitet” 

innehöll 3 flaskor med Kongo röd färg, buffert och hematoxilinfärg. Färgprogrammet tog 

ungefär 1 h och 40 min att köra. När färgprogrammet var färdigt dehydrerades och 

monterades glasen. Efter en kort torktid i dragskåp, granskades glasen i mikroskop. Tid 
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mellan färdigfärgat och granskning under mikroskop vid första tillfället översteg ej 30 min. 

Snitten analyserades först under BX 53 undervisningsmikroskop med 10 dubbla 

okularutgångar (Olympus) med 12 V och 100 W halogenlampa, polarisationsfilter U-POT U-

ANT insticksmodul och kameran Infinity HD Lumenera, Olympus U-TV 0.35XC-2. Glasen 

granskades fall för fall med början på 4 µm och vidare till 10 µm. Eventuell synlig äppelgrön 

färg vid granskning med polarisationsfilter, även känd som ”apple green birefringence”, som 

uppstod där kraftig infärgning av Kongorött skett, och vävnaden under vanligt ljus uppvisade 

ett klarrött luddigt utseende, noterades för sin intensitet och utbredning snitt för snitt. Även 

gula och orange färgskiftningar under polarisationsfilter noterades. Därefter granskades de i 

Zeiss Axioskop 20 (MTA 9883) med fluorescensfilter och tillhörande enhet för fluorescens 

ljus (Carl Zeiss, VHW 50f-2b). Glasen granskades i samma ordning och med ungefär samma 

preferenser som vid polarisationsmikroskopet. De områden i vävnaden där äppelgrön färg 

varit synlig under polariserande ljus, jämfördes och granskades extra noga i avseende på 

fluorescens och färgens intensitet, utbredning och nyans, för att se om lokalisationen var 

samstämmig med den ifrån polarisationsmikroskopet och på så vis skulle kunna användas 

antingen för att bekräfta, eller kanske även ersätta polarisationen. Objektglasen placerades 

därefter i ett rack och ställdes undan i ett vanligt förvaringsskåp av plåt (ej ljustätt och vid 

rumstemperatur), fram tills nästa granskningstillfälle en vecka senare. Denna granskning 

utfördes för att jämföra om, och i så fall hur mycket färgens intensitet avtog med tid vid 

förvaring i ett arkivskåp, något som kan ha avgörande betydelse vid diagnostiseringen. Vidare 

granskning av glasen skedde även på ett binokulärt BX 46 mikroskop (Olympus), som 

uppgraderades med en ny kraftigare LED-lampa motsvarande en 50 W Halogenlampa jämfört 

med den tidigare som endast motsvarade knappt 30 W i ljusstyrka. Glasen granskades vid ett 

tillfälle varje vecka på BX 53 mikroskopet, samt vid totalt 4 tillfällen på det ljusstarkare BX 

46 mikroskopet under det fortsatta arbetets gång, för att vidare kunna mäta eventuell 
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avmattning av färgintensiteten. Vid slutet av arbetet granskades glasen med 

fluorescensmikroskopet igen för att dels se om det förelåg någon skillnad mot tidigare, men 

även för att försöka fastställa om fluorescens kan användas för att bekräfta fall som är 

tveksamma med polarisationsmikroskop av olika anledningar.      

 

Statistik 

Denna studie var inte inriktad på att använda statistik vid utförandet av metoder. 

Granskningen i mikroskop var inriktad på att jämföra färgintensitet mellan snitten, vilket 

bedöms subjektivt. 

 

Resultat 

De patientfall som ingick i studien presenteras närmre i tabell 1, med en beskrivning av 

preparatens morfologi och storlek. Glasen granskades i första hand på BX 46 med 

originallampa, samt BX 53 mikroskopet och därefter på övriga mikroskop. Granskningen 

under de olika mikroskopen gav olika resultat för vissa preparat även om de analyserades 

samma dag. I tabell 2 redovisas utfallet vid första granskningen för varje glas, respektive sista 

granskningen för varje glas. Granskningen avser resultaten från BX 53 mikroskopet, där 

förhållandena varit statiska genom hela studien.   
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Tabell 1) Beskrivning av de olika patientfallen som ingick i studien. Typ av vävnad, storlek 

och graden av amyloid inlagring.  

Patientfall 
(År) 

Beskrivning av patientfall 

1 (1990) Subcutan vävnadsbiopsi på ca 2 x 5 mm. Övervägande fettceller med 
sparsamma stråk bindväv med amyloid inlagring. 

2 (1991) Biopsi från rectum bestående av 2 bitar på ca 5 x 5 mm, samt 3 x 5 mm. 
Körtelceller samt bindväv med inlagring av amyloid framför allt, kring 
blodkärl.  

3 (1995) Subcutan vävnadsbit på ca 11 x 16 mm. Mestadels stora fettceller och 
enstaka stråk med kärl och bindväv med amyloid inlagring.  

4 (1995) Biopsi med 2 bitar på ca 5 x 8 mm, från larynx med slemhinna beklätt med 
flerlagrat skivepitel. I stromat syns tät inlagring av amorft material.  

5 (2010) Hudexcision på ca 7 x 9mm, med amyloid inlagring i dermis och subcutis.  
6 (2011) Hudstans i 2 bitar på ca 2 x 3 mm vardera. Hyperkeratos samt lätt atrofisk 

hud där underliggande delar uppvisar kraftig inlagring av amyloid. Samma 
patient som i fall 5. 

7 (2013) Lymfkörtlar uppdelade i 4 klossar med vävnadsbitar i storleken från 15 x 15 
mm, till 18 x 25 mm. Kraftig inlagring av amyloid i alla preparaten.   

8 (2014) Vävnadsbit från peritoneum på ca 12 x 14 mm. Fettceller samt enstaka tunna 
kärl och stråk av bindväv. Sparsam inlagring av amyloid.  

9 (2015) Minst 5 små bitar av antrumslemhinna på ca 1 x 2 mm, till 2 x 5 mm. 
Sparsam inlagring av amyloid i ett fåtal delar av vävnadsbitarna.   

10 (2015) Biopsi från underläppen i 2 klossar med 1 bit i vardera. Storlek varierar 
mellan ca 8 x 10 samt 8 x 12 mm. Kraftig inlagring i större delen av 
vävnadsbitarna.   

11 (2016) Samma patient och lokal som fall 10. Vävnadsbitar i storleksspannet 3 x 12 
mm till 15 x 20 mm, fördelat i 4 klossar. Kraftig inlagring av amyloid i stora 
områden av vävnadsbitarna.  

 

 

Jämförelse mellan Superfrost samt Plusglas 

Patientfall 5, 10 samt 11 var placerade på båda typerna av glas. Ingen tydlig eller 

anmärkningsvärd skillnad kunde uppfattas mellan glastyperna, vare sig med avseende på 

förmåga för snitten att fästa mot glaset, samt kvaliteten på infärgningen av vävnad, trots att 

metoden att få snitten att fästa mot glaset skiljde sig åt. Båda hade snitt som lossnade och 

vävnaden uppvisade inga större visuella skillnader. De bedömdes som likvärdiga 
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resultatmässigt. Övriga fall bestod av ytterst begränsad mängd vävnad. Det var därför inte 

lämpligt att göra snitt till båda glastyperna, eller nya snitt för att ersätta de som lossnat vid 

färgning.  

 

Dubbelbrytning  

Under ljus- och polarisationsmikroskopet syntes tydligt att färgintensiteten samt 

dubbelbrytningen ökade med stigande tjocklek på snitten (se figur 1a-1d). Vävnad med kraftig 

inlagring uppvisade färger i grönt, gult, guld och orange i 8 – 10 µm snittjocklek. Vävnad 

med sparsam inlagring hade sämre egenskaper från början, vilket resulterade i kraftigt 

försämrade diagnostiska möjligheter på de tunna snitten framför allt. Sett till kvaliteten på 

snitten, hur lätta de var att snitta och hur de infärgades och uppvisade dubbelbrytning, så 

saknade 4 µm i 2 av fallen dubbelbrytning, och i ytterligare 2 fall syntes ytterst svag 

dubbelbrytning som lätt kunnat missas vid granskningen. För 6 µm var resultatet 

tillfredställande i alla fall utom ett där dubbelbrytningen var svag och försvann inom loppet av 

en månad. För 8- och 10 µm var infärgningen av god kvalitet, och dubbelbrytningen tydlig 

men 10 µm var i flera av fallen var svår att snitta och få att fästa mot objektglasen. Över tid 

har även intensiteten hos preparaten minskat något, vilket syntes tydligast i redan ”svaga” 

preparat. 

 

Fluorescens 

Resultatet av granskning med fluorescensmikroskop visade att molekylen Kongorött gav 

upphov till en kraftig fluorescens där den bundit in i vävnaden. I vissa preparat var 

fluorescensen specifik och korrelerade väl med de områden som uppvisat dubbelbrytning 

under polarisationsmikroskopet. Dock så resulterade molekylens förmåga att binda till andra 
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typer av vävnadsstrukturer i en del ospecifik orange fluorescens i vissa preparat. I svaga 

preparat med minimala mängder amyloid inlagring, gav fluorescens god vägledning till var i 

preparatet molekylen bundit in, vilket skulle kunna utnyttjas av patologläkare som en 

vägledning till var dubbelbrytning kan skönjas (se figur 2a-2e). I patientfall 9, som var det 

preparat som i slutändan förlorade all dubbelbrytning (se tabell 2), kunde fluorescensen visa 

på ett tydligt vis var Kongorött bundit in. Skillnaden mellan utbredningen av fluorescens 

jämfört med dubbelbrytning visualiseras i figur 2a-2c för fall 9. När det gäller fluorescensen 

så uppvisar all vävnad som bundit molekylen Kongorött till sig en kraftig fluorescens. 

Kongorött är sensitiv i och med att molekylen ger upphov till en skarp och tydlig fluorescens 

även vid små mängder, men resultaten kan även bli ospecifika då det ej går att särskilja vilken 

typ av vävnad som bundit molekylen till sig under fluorescensmikroskopet.     
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Tabell 2) Utfallet av de olika patientfallen som ingick i denna studie vid första granskningen 

samt vid sista granskningen, där skillnader markerats med blå text för de olika resultaten (* 

Ospecifik grön färg vid granskning med både polarisationsfilter och fluorescens, som 

härstammade från markeringsfärgen som används för lägesmarkering vid utskärning).  

 Dubbelbrytning: Ja/Nej, X=snitt saknas 
(N)=Ej synlig på BX 53 samt BX 46 innan 

lampbyte 
(J)=Ytterst svagt trots optimala förhållanden 

 

Fluorescens, specifik eller 
ospecifik 

Typ av 
objektglas 

Superfrost 
tjocklek på snitt (µm) 

Plusglas 
tjocklek på snitt (µm) 

Superfrost Plusglas 

Patientfall 4 6 8 10 4 6 8 10 Spec Ospec Spec Ospec 
1 - - - - Nej Ja/

Nej 
X Ja - -  Ja 

2 - - - - Ja Ja Ja Ja - - Ja  
3 - - - - Ja Ja Ja Ja - - Ja  
4 - - - - Ja Ja Ja Ja - -  Ja 
5 (N) Ja Ja Ja (N) Ja Ja Ja  Ja  Ja 
6 Ja Ja Ja Ja - - - - Ja  - - 

7A Ja Ja Ja Ja - - - -  Ja - - 
7B Ja Ja Ja Ja - - - -  Ja - - 
7C Ja Ja Ja Ja - - - -  Ja - - 
7D Ja Ja Ja Ja - - - -  Ja - - 
8 (N) 

/ 
Nej 

(J) 
/ 

Nej 

Ja / 
(J) 

Ja / 
(J) 

- - - - Ja  - - 

9 Nej Ja/
Nej 

Ja/
Nej 

X - - - - Ja  - - 

10A Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja  Ja  
10B Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja  Ja  
11A Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja*  Ja*  
11B Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja*  Ja*  
11C Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja*  Ja*  
11D Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja*  Ja*  
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Figur 1a-1d) Representativa bilder på snitt från underläpp med stigande tjocklek från övre 

bildparet och ned (4-6-8- och 10 µm), under ljusmikroskop utan filter till vänster, och med 

polarisationsfilter till höger. Pilar påvisar områden där Kongorött bundit till amyloida plack 

i vävnaden och således uppvisar grön-gul/grön samt orange dubbelbrytning under 

polarisationsmikroskopet vid stigande tjocklek på snitten. Intensiteten av färgen Kongorött 

ökar från rosa till rött med stigande tjocklek på vävnaden. Superfrost objektglas. 
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Figur 2a-2e) Jämförelse mellan dubbelbrytning och fluorescensen i preparat. Bild a-c visar 

patientfall 9, antrumslemhinna med sparsam inlagring i delar av preparatet. Foto taget ca 6 

veckor efter färgning. Områden som bundit in Kongorött uppvisade bitvis svag 

dubbelbrytning med polarisationsmikroskop BX 46 med uppgraderad ljuskälla. Motsvarande 

områden som bundit in Kongorött gav upphov till tydlig orange fluorescens i all infärgad 

vävnad. Tack vare att preparatet uppvisat en något kraftigare dubbelbrytning vid tidigare 

granskning så kan fluorescensen klassas som specifik. Bild d och e visar patientfall 6, 

hudexcision med kraftig inlagring av amyloid i underliggande delar. Tydlig dubbelbrytning i 

grönt samt gul/gröna nyanser under polarisationsmikroskop. Större delen av preparatet 

uppvisade kraftig orange fluorescens som initialt upplevdes ospecifik på grund av styrkan på 

fluorescensen. Även detta preparat påvisar att all vävnad som bundit molekylen Kongorött till 

sig, ter sig orange under fluorescensmikroskopet. Dubbelbrytning och fluorescens 

korrelerade väl med varandra vid noggrann granskning av preparatet.   
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Vävnaden i fall 11 uppvisade kraftig grön ospecifik färg under både polarisationsmikroskopet 

samt fluorescensmikroskopet. Färgen var lokaliserad i kanterna på preparaten och kunde ses 

som en grön/brun färg under ljusmikroskopet. Den ospecifika färgen kunde härledas till 

markeringsfärgen som används på utskärningen för att lägesmarkera vävnadspreparaten.  

Denna ospecifika färg kan inte förvränga resultatet eller störa diagnosticeringen då den dels är 

placerad utanför och i kanten på vävnaden, samt ger upphov till en så kraftig nästan 

självlysande grön färg att den inte kan misstas för att vara dubbelbrytning.  

 

Diskussion 

Under arbetets gång har det blivit tydligt att oavsett hur kompetent patologläkaren är, så är det 

svårt att ställa diagnos om den rätta kunskapen om metodik saknas. Initialt angreps uppgiften 

på bred front genom att följa flödet för vävnaden och försöka lokalisera metoder som 

problematiken kunde härröra från. Målet var att lokalisera metoder med potentiella felkällor 

samt utesluta andra robusta metoder. Fixeringen var den första metoden som uteslöts på grund 

av att om fixeringen inte fungerat optimalt, skulle hela vävnadspreparatet vara påverkat. 

Eftersom Kongorött inte är den enda färgningen, utan Hematoxylin-Eosin färgning (HE) sker 

på alla patientfall, så skulle det synas om fixeringen inte fungerat tillfredställande och autolys 

skett i preparatet.  

Dehydreringen var nästa metod att bli avskriven som felkälla med samma tankebanor som för 

fixeringen. Har dehydreringen misslyckats så bör det rimligtvis synas på HE-färgningen samt 

på alla andra preparat som körts samtidigt i dehydreringsmaskinen. Då det inte rapporterats 

om några andra problem, drogs slutsatsen att dehydreringen inte var bidragande till den 

diagnostiska problematiken.  



 
18 

Bäddningen av vävnaden var nästa steg, och eftersom det framförallt varit med hud som falskt 

negativt resultat erhållits, så skulle ett felaktigt bäddat preparat kunna orsaka diagnostiska 

svårigheter. Men i fallet med hudbiopsier och det specifika sätt de bäddas på, det vill säga på 

kant och med hudytan mot varandra om det är flera bitar, så att alla lager i huden från 

epidermis och ner på djupet mot subcutis kan granskas, så skulle ett felaktigt bäddat preparat 

föranlett en avvikelserapportering redan innan glaset anlänt till patologläkaren. Bäddningen 

kunde därmed också läggas till handlingarna.  

Snittningen däremot föranledde en djupare granskning. Litteraturstudier utfördes där 

laboratoriets aktuella metod för att färga vävnad med Kongorött, jämfördes med både 

liknande metoder och metoder som avsevärt skiljde sig åt. De flesta delmetoder som fixering, 

dehydrering och bäddning utförs enligt samma princip på olika laboratorier, och skiljde sig ej 

åt vid liknande studier. Men specifikationerna för hur snittningen skulle utföras avvek från det 

som beskrevs i artiklar där liknande studier utförts samt i litteratur som berörde metoden att 

färga med Kongorött. Därför valdes snittningen ut för att undersökas närmare [5,11]. 

Specifikationerna för att färga med Kongorött på laboratoriet var, att snitta 4 µm och placera 

på plusglas med avjoniserat H2O tillsammans med ett kontrollsnitt som tidigare konstaterats 

positivt. Därefter färgas glaset i specialfärgningsmaskinen (Ventana, Roche diagnostics) i ett 

förprogrammerat program med ett färdigt färg”kit”. Glaset dehydreras manuellt och monteras 

direkt efter avslutat färgprogram. Här skedde initialt ett misstag då snitten placerades på 

superfrost objektglas med avjoniserat H2O och äggvita, och inte enligt metodens 

specifikationer på plusglas. Istället för att kassera glasen och snitta nya korrekta, inkluderades 

ett litet test av de två typerna av glas som används rutinmässigt på laboratoriet. På grund av 

tid-, materielmängd- samt kostnadsmässiga skäl utfördes inte dubbelt test på alla klossar. 

Resultatmässigt syntes ingen skillnad mellan de 2 typerna av objektglas. De faktorer som 

skulle ha kunnat påverka resultatet var vidhäftningsförmågan, som skall vara bättre anpassad 



 
19 

för plusglasen genom deras positiva laddning, samt tillsatsen av äggvita i det avjoniserade 

H2O för superfrost glasen för att bryta ytspänningen och öka vidhäftningsförmågan. Men båda 

typerna av glas gav upphov till i stort sett samma visuella resultat vid granskningen, samt att 

snitten som lossnade helt eller delvis hade ungefär samma tjocklek. I patientfall 5 där snittet 

delvis hade lossnat vid 10 µm tjocklek saknades samma mängd vävnad på båda typerna av 

glas. Det bör därför rimligtvis vara själva vävnadens egenskaper som påverkat, och inte valet 

av objektglas. Det gick därmed inte att påvisa att det förelåg någon anmärkningsvärd skillnad 

mellan de 2 sorterna av objektglas.  

Med stöd av tidigare studier på området beslutades det även att testa olika tjocklekar på 

snitten [3,24,25]. Rekommenderad tjocklek vid färgning med Kongorött varierade mellan 5- 

och 10 µm i artiklar och facklitteratur. För denna studie valdes därmed att snitta 4, 6, 8 och 10 

µm tjocka snitt från varje kloss för att jämföra och försöka fastställa vilken tjocklek som var 

optimal. I patientfallen 1 och 9 uppvisade 4 µm snitten ingen dubbelbrytning i BX 46 med 

originallampan, som är patologläkarens egna diagnostiska mikroskop. Dubbelbrytning uteblev 

även i BX 53 mikroskopet för dessa patientfall. Detta skulle ha resulterat i en negativ diagnos 

i skarpt läge initialt, och påvisade den påtalade svårigheten att sätta korrekt diagnos i vissa 

fall. I ytterligare 2 patientfall (5 och 8) var dubbelbrytningen så svag för 4 µm, att den inte 

kunde upptäckas i patologläkarens mikroskop BX 46 med originallampa. Däremot kunde en 

ytterst svag dubbelbrytning skönjas i ett litet område av preparaten under det ljusstarkare 

mikroskopet BX 53 med ett tränat öga, och efter laborerande med ljus och polarisator. 

Dubbelbrytningen var dock så svag att det inte kändes som en säker diagnos om endast denna 

tjocklek av snitt funnits att bedöma. Detta fenomen ledde vidare till nästa felkälla som 

diskussionen återkommer till lite längre ner. Snitten på 6 µm uppvisade i de flesta fall en 

tydlig dubbelbrytning under patologläkarens mikroskop. Patientfall 1 uppvisade överlag 

väldigt svag infärgning och dubbelbrytning, och vid 4:e granskningen gick det inte att urskilja 
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någon grön färg längre på 6 µm. Patientfall 8 och 9 hade svag dubbelbrytning i 6 µm som lätt 

kunnat missas för ett otränat öga. Snitten med 8- och 10 µm tjocklek var relativt jämbördiga 

färg- och brytningsmässigt. Det som stack ut var att 10 µm hade sämre egenskaper vid 

snittning och när det kom till att fästa mot objektglasen. De tenderade att lossna helt eller 

delvis, samt veckade sig och var sköra vid hantering paradoxalt nog. I många andra avseenden 

är det en fördel med kraftigare material, och därmed skulle rent logiskt tunnare snitt ha större 

benägenhet att gå sönder vi hantering, men detta visade sig således inte vara fallet här. 

Slutsatsen som kunde dras från detta var att 8 µm var optimal tjocklek, och det var även den 

tjockleken som i artiklar och facklitteratur uppgavs ha bäst egenskaper [3,24].  

För att återgå till den tidigare nämnda felkällan, så blev det vid granskningen av preparaten 

snabbt tydligt att mikroskopen spelade en avsevärd roll i det hela. Preparat som initialt 

uppvisade avsaknad av dubbelbrytning vid granskningen med BX 46 med originallampa, 

kunde visa dubbelbrytning i BX 53 mikroskopet. Varje patologläkare har ett eget rum utrustat 

med mikroskop och dator anpassad för digital diagnostik. De mikroskop som används är av 

två modeller, BX 45 samt BX 46. BX 45 är utrustade med en 6V 30W halogenlampa, och BX 

46 har en LED-lampa med ungefär motsvarande ljusstyrka som halogenlampan. I en 

jämförelse mellan LED och halogen gällande ljus- och färgåtergivning, så är halogen den 

optimala för att återge vävnaden skarpt och med tydliga kontraster. LED ger inte samma 

kvalitativa egenskaper, och det krävs en starkare lampa för att nå upp i de ljusförhållanden 

som är optimala vid granskning med polarisationsfilter. Detta blev tydligt när de olika 

mikroskopen jämfördes med varandra samt efter byte till en starkare LED-lampa i 

patologläkarens mikroskop. Plötsligt kunde en dubbelbrytning urskiljas i preparat som varit 

negativa vid första granskningen. Alla preparat uppvisade även starkare färger vid granskning 

med BX 53 (12V 100W halogen), samt med den nya LED-lampan än vad de gjort tidigare. Då 

BX 53 är ett utbildningsmikroskop med totalt 10 binokulär, så förlorar den en liten del av 
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ljuset i de olika utgångarna. Patologläkarens BX 46 har 2 utgångar, så där är konkurrensen 

mindre om ljuskällan. När det kommer till LED-lampor är färgen på ljuset från lampan lite 

annorlunda. En halogenlampa har ungefär samma uppbyggnad som de gamla glödlamporna, 

det vill säga en glasbehållare fylld med ädelgas och en glödtråd som brinner när strömmen 

flödar genom den. Ljuset den avger kan bli skarpt vitt eller ha en mjukare färgton om så 

önskas. LED står ju för Light Emitting Diode och är således inte en brinnande tråd. Här 

handlar det istället om att energi frigörs i form av fotoner. Färgen som bildas avgörs av 

energin hos elektronerna, och röd, grön och blå är de primärfärger som bildas. En LED är i 

normala fall monokrom, men genom kombinationer av primärfärgerna kan olika färger skapas 

förutom när det kommer till vitt. Vit färg är en kombination av alla färger, men för att skapa 

vitt ljus med LED krävs specialbehandling i form av fosfor för att återge ett mera vitt ljus, då 

den blå färgen annars dominerar. Detta faktum gör att det krävs mer av en LED-lampa i ett 

mikroskop för att uppnå optimala förhållanden och ljussättning. Med den uppgraderade 

lampan i mikroskopet bör diagnostiken fungera ypperligt i framtiden, och rätt verktyg gör att 

patologläkarens kompetens får komma till sin rätt.  

De optiska egenskaperna för både den enskilda färgmolekylen Kongorött och för molekylen 

bunden till amyloida fibriller, är den faktor som utnyttjas vid diagnostik [4,21,26–28]. Det 

faktum som kan konstateras är dock att själva molekylen i sig har intressanta och varierande 

egenskaper som kan utnyttjas inom en mängd olika områden. Affiniteten till fibriller vare sig 

det är cellulosa eller amyloida fibriller har under lång tid utnyttjats. När Bennhold publicerade 

sina upptäckter under 1920-talet startade en kedjereaktion av studier gällande just Kongorött 

och amyloidos [6,29]. Dubbelbrytningen eller ”Birefringence” beskrevs första gången 1927 

av Divery och Florkin när de studerade amyloida plack färgade med bland annat Kongorött 

[30]. Färgmetoden har genom åren förändrats, förfinats och utvecklats till olika varianter 

varav Puchtlers metod är en av de mest frekvent använda. Vidare upptäcktes att Kongorött 
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gav upphov till fluorescens, och studier på området uppvisar lovande resultat [31-33]. Detta 

ledde till en liten utökad undersökning av det tillgängliga materialet.  

En metodjämförelse mellan dubbelbrytningen och fluorescensen blev nästa steg i studien. 

Andra studier inom ämnet visade att fluorescens var överlägsen granskningen med 

polarisationsfilter, och detta föranledde iden att använda fluorescens som komplement till 

granskningen i polarisationsmikroskop [32]. De patientfall som uppvisat svag dubbelbrytning 

valdes ut för granskning tillsammans med patientfall som uppvisade kraftig dubbelbrytning 

över stora områden i vävnaden. En hel del ospecifik fluorescens synts i preparaten med kraftig 

infärgning av Kongorött. Inte helt oväntat då det är molekylen som ger upphov till 

fluorescensen, och den binder inte specifikt till bara amyloid. I preparaten som uppvisat svag 

eller ingen dubbelbrytning samt med sparsamt infärgade områden var specificiteten något 

bättre. Områden där Kongorött bundit in och som initialt haft dubbelbrytning, lyste upp i en 

klar orange fluorescens. Vävnadssnitt med tydligt avgränsade lokaler av inlagring och kraftig 

dubbelbrytning uppvisade även specifik och tydlig fluorescens. I patientfall 9 syntes det 

tydligt vilka områden som bundit in Kongorött vid granskningen under 

fluorescensmikroskopet. Dubbelbrytningen var ytterst svag i vävnaden vilket försvårade 

diagnos. Färgen under ljusmikroskopet var även den svagt rosa och svår att urskilja bitvis. I 

detta fall fungerade fluorescensmikroskopet som ett ypperligt komplement till polarisation, 

och kunde vägleda till var i vävnaden dubbelbrytning kunde sökas. Men resultatet skulle inte 

kunnat klassificeras som specifikt vid en bedömning baserat på endast fluorescens, om inte 

dubbelbrytningen framträtt tydligare initialt i studien. En möjlighet inför framtiden är att 

utvärdera fluorescens som komplement och vägledande verktyg vid svårbedömda patientfall.  

För att beröra framtiden för molekylen Kongorött, kan det vara intressant att nämna studier 

där molekylen utvärderas som möjlig behandlingsmetod mot amyloida sjukdomar [34-36]. 

Den problematik som initialt måste överbryggas är molekylens toxicitet och carcinogena 
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effekt. Vissa studieresultat indikerar även att låga doser av molekylen snarare inducerar 

bildning av toxiska oligomerer och fibriller, och att det krävs höga samt väl anpassade doser 

för att uppnå önskat inhiberande resultat. Effekten av Kongorött som behandling vid 

amyloidos är ett forskningsområde som är väl värt att undersöka närmre. Detta är även ett 

talande exempel för hur föränderligt det laborativa arbetet inom medicinsk forskning kring 

vissa metoder kan vara. Hur det ursprungliga syftet kan leda vidare till helt nya upptäckter 

och applikationer för ämnen och metoder. Samt hur en liten molekyl kan fortsätta att 

överraska mer än 130 år efter dess uppkomst.        

 

Sammanfattning  

För att uppnå optimalt resultat vid färgning med Kongorött skall snitten inneha en tjocklek av 

8 µm och granskas under ett mikroskop med kraftig och väl anpassad ljuskälla för uppgiften. 

Laboratoriet har ändrat specifikationerna för tjocklek på snitt i metodbeskrivning och 

patologläkarens mikroskop är uppgraderat med en ny ljuskälla bättre anpassad för diagnostik 

med polarisationsfilter. Fluorescens uppvisar lovande resultat som bör undersökas vidare i 

fråga om tillämpning i rutinverksamheten.  
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