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Εισαγωγή: Στο Παθολογοανατομικό Εργαστήριο χρησιμοποιούνται
αρκετές ιστοχημικές χρώσεις, ανάμεσα στις οποίες η χρώση Van
Gieson's, που χρωματίζει τις κολλαγόνες ίνες του συνδετικού ιστού.
Σκοπός: Χρησιμοποιείται για
• Για την διάκριση του κολλαγόνου τύπου I από τις λείες μυϊκές
ίνες κυρίως στους όγκους, χρωματίζει δε τα ινίδια της
νευρογλοίας και την κερατινοποίηση του επιθηλίου.
• Είναι χρώση ρουτίνας κυρίως σε βιοψίες δέρματος, ήπατος και
οστών.
Υλικό: Η χρώση εφαρμόζεται σε τομές παραφίνης.
Μέθοδος: Η μέθοδος της χρωστικής Van Gieson's χρησιμοποιεί
δύο διαλύματα (πικρικό οξύ και όξινη φουξίνη) με διαφορετικές
ιδιότητες.
Το πικρικό οξύ διεισδύει γρήγορα σε όλα τα κύτταρα του ιστού και
τα χρωματίζει κίτρινα.
Το πικρικό οξύ περιέχει ανιόντα και προσδένεται στις κατιονικές
ομάδες του ιστού χρωματίζοντάς τις κίτρινες. Έχει μεγάλη
ικανότητα διείσδυσης, αλλά παραμένει άγνωστος ο μηχανισμός
κάτω από τον οποίο δεν συγκρατείται από το κολλαγόνο, αλλά
συγκρατείται μόνο από τις μυϊκές ίνες και τα ερυθροκύτταρα.
Το κολλαγόνο διαθέτει μεγάλους πόρους με αποτέλεσμα να
αποβάλλει γρήγορα το κίτρινο χρώμα και να προσλαμβάνει το
κόκκινο της όξινης φουξίνης.
Στην συνέχεια η όξινη φουξίνη, η οποία είναι διαλυμένη σε πικρικό
οξύ, χρωματίζει το κολλαγόνο κόκκινο. Πιθανολογείται ότι το
πικρικό οξύ μαζί με την όξινη φουξίνη σχηματίζουν σύμπλεγμα το
οποίο χρωματίζει επιλεκτικά το κολλαγόνο. Στην χρώση αυτή
παίζει ρόλο η διαπερατότητα του ιστού και η διείσδυση της
χρωστικής σε αυτόν.
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Αποτελέσματα: Πυρήνας: σκούρο μπλε/Μαύρο
Κυτταρόπλασμα, μυϊκές ίνες, ερυθροκύτταρα: κίτρινο
Κολλαγόνο: κόκκινο
Εναποθέσεις αμυλοειδούς, υαλίνης, βλέννης: κίτρινο έως
κόκκινο.
Συμπεράσματα: Είναι φθηνή, απλή και γρήγορη
ιστοχημική μέθοδος, που συμβάλλει στην ανάδειξη
διαφόρων παθήσεων στο Παθολογοανατομικό Τμήμα.

