
ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΝΕΚΡΟΤΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Η νεκροψία-νεκροτομή αποβλέπει στον καθορισμό της αιτίας θανάτου και τον 
μηχανισμό που τον προκάλεσε.
Είδη νεκροτομών:

• Ιατροδικαστική
• Παθολογοαντομική
• Εκπαιδευτική
• Ερευνητική
• Νεκροτομή για λήψη ιστών και οργάνων για μεταμόσχευση
Σε πολλές περιπτώσεις, μετά από ενδολεχή  μακροσκοπική εξέταση κατά την 

διενέργεια της νεκροτομής, οι αλλοιώσεις των διαφόρων οργάνων παρόλη την 
οξεία κλινική εκδήλωσή τους δεν είναι μακροσκοπικά ορατές, ανακαλύπτονται 
μόνο μετά από ιστολογική εξέταση. 

Στην κλινική ιστοπαθολογία και στη ιστοπαθολογία νεκροτομικού υλικού 
εφαρμόζονται όμοιες τεχνικές επεξεργασίας του υλικού προς μελέτη, ωστόσο 
υπάρχουν και σημαντικές διαφορές.  Στην κλινική ιστοπαθολογία το υλικό προς 
εξέταση αποτελείται από μικρά τμήματα ιστών, τμήματα οργάνων ή όργανα 
(βιοψία μαστού, βιοψία προστάτη, τμήμα εντέρου, θυρεοειδής αδένας, κ.τ.λ.). 
Στην ιστοπαθολογία νεκροτομικού υλικού το υλικό προς εξέταση αποτελείται από 
τμήματα ιστών όλων των οργάνων (τμήματα εγκεφάλου, τμήματα πνευμόνων, 
τμήματα μυοκαρδίου, τμήματα γαντρεντερικού συστήματος, κ.τ.λ.).

Σημαντικό είναι η συστηματική εξέταση όλων των οργάνων για την αποκάλυψη 
αλλοιώσεων που δεν γίνονται ορατές μόνο με την μακροσκοπική εξέταση. 
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Ιστοχημικές χρώσεις στην καθημερινή πράξη στην ιστοπαθολογία νεκροτομικού 
υλικού

Ο πλέον καθιερωμένος και συνηθισμένος χρωστικός παράγοντας στην 
καθημερινή πράξη στην ιστοπαθολογία, είναι η χρώση αιματοξυλίνης-ηωσίνης 
(Haematoxylin-Eosin). Η χρώση αυτή αποτελείται από έναν βασικό χρωστικό 
παράγοντα (την αιματοξυλίνη) και από έναν όξινο χρωστικό παράγοντα (ηωσίνη), 
οι οποίοι αντιδρούν με βασικά και όξινα κυτταρικά τμήματα στον ιστό δίνοντας 
μωβ και ροζ χρωματισμούς. Οι χρώσεις εφαρμόζονται στις λεπτές τομές των 
ιστολογικών δειγμάτων που απλώνονται πάνω σε γυάλινα πλακίδια και επιτρέπουν 
στον παθολογοανατόμο να δει τα κύτταρα στο μικροσκόπιο. Στην περίπτωση που 
η συνηθισμένη επεξεργασία και μικροσκοπική ανάλυση δεν δώσουν ένα οριστικό 
διαγνωστικό αποτέλεσμα, υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός επιπρόσθετων 
τεχνικών που δύναται να χρησιμοποιηθούν ώστε να βοηθήσουν στη διάγνωση. 
Στον Πίνακα 1 παρουσιάζουμε τις ιστοχημικές χρώσεις χρήσιμες στην δικαστική 
ιστοπαθολογία. 

Ειδικές χρώσεις για υδατάνθρακες. Οι υδατάνθρακες είναι μεγαλομοριακές 
ενώσεις και ανιχνεύονται ιστοχημικά στην εξωτερική επιφάνεια των κυττάρων, 
αποθηκευμένες ενδοκυττάρια ή εκκρινόμενες από το κύτταρο. Αποτελούν επίσης 
συστατικό της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας. Οι ειδικές ιστοχημικές χρώσεις για 
υδατάνθρακες, γλυκοπρωτεϊνες και βλέννη αποτελούν η PAS,  Alcian blue, muci-
carmine.

Ειδικές χρώσεις για εναποθέσεις διαφόρων υλικών. Συχνά εντοπίζονται στον 
ιστό μη φυσιολογικές εναποθέσεις χρώματος κίτρινου, καφέ, μαύρου ή άχρωμες 
μη διακριτές από την χρώση αιματοξυλίνης-ηωσίνης. Οι εναποθέσεις μπορεί να 
είναι:

1. Artifacts της μονιμοποίησης. Παράδειγμα η χρωστική της φορμόλης μετά 
από τον κατακερματισμό της αιμοσφαιρίνης.

2. Εξωγενείς εναποθέσεις όπως είναι ο άνθρακας στους πνεύμονες, τα μελάνια 
των τατουάζ, κ.ά.

3. Ενδογενείς εναποθέσεις είναι η λιποφουσκίνη, η αιμοσιδηρίνη, η μελανίνη, 
το ασβέστιο, κ.ά.

Ενδεικτικά μερικές από αυτές τις χρώσεις είναι η Masson-Fontana για 
ανίχνευση μελανίνης και κοκκίων αργενταφιανών κυττάρων. Η χρώση Von 
Kossa για την ανίχνευση αλάτων ασβεστίου. Η χρώση Perls για την ανίχνευση 
αιμοσιδηρίνης. Grimelius για την ανίχνευση αργυρόφιλων κοκκίων. η Sudan Black 
για την ανίχνευση λιποφουσκίνης.

Χρώσεις συνδετικού ιστού. Περιλαμβάνουν τη τριχρωμική Masson για τις 
κολλαγόνες ίνες. Van Gieson, Van Gieson-Virchoff, Orcein για ελαστικές ίνες, reticu-
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lin για τις ίνες ρετικουλίνης, ερυθρό του Congo για αμυλοείδωση, κ.ά. 
Ιστοχημικές χρώσεις για ανίχνευση μικροοργανισμών. Gram για βακτηρίδια, 

PAS και Grocott για μύκητες, Giemsa για παράσιτα, Ziehl Neelsen για μυκοβακτηρίδια 
και Lendrum’s phloxine-tartrazine για τους ιούς.

Πίνακας 1. Συχνότερες χρώσεις χρήσιμες στην δικαστική ιστοπαθολογία

Χρώση Χρήση Δ. ιστοπαθολογία

Alcian blue Όξινοι 
βλεννοπολυσακχαρίτς

Διαχωριστικό ανεύρυσμα 
αορτής

Carmine Όξινοι 
βλεννοπολυσακχαρίτες

Ανίχνευση γλυκογόνου 
στο νεφρό

Elastin Weigert Ελαστικές ίνες Ελαστικές ίνες στην 
αορτή

Elastica von Gieson Ίνες κολλαγόνου και 
ελαστικές ίνες

Ίνωση μυοκαρδίου, 
κίρρωση ήπατος

Iron stain-Perls Ανίχνευση σιδήρου Σιδήρωση πνεύμονα, 
τραυματικές αλλοιώσεις

Gomori’s stain Αργυρόφιλες ίνες Βασική μεμβράνη του 
σπειράματος

Grocott stain Μύκητες Λοίμωξη από μήκυτες
Hematoxylin-Eosin stain-

ing
Ροζ κυτταρόπλασμα, μωβ 

πυρήνας Χρώση ρουτίνας

Congo red stain Αμυλοειδές Αμυλοείδωση

Kossa stain Ανίχνευση αλάτων 
ασβεστίου

Αποτιτανώσεις νεφρικών 
σωληναρίων

Lugol fast blue Μυελίνη Χρώσης μυελίνης

Mallory’s stain Ίνες κολλαγόνου, 
ελαστικές ίνες Συνδετικός ιστός

Giemsa stain Μικροοργανισμοί και 
παράσιτα

Ανίχνευση Helicobacter 
pylori

Orcein stain Ελαστικές ίνες Ανίχνευση HBsAG

PAS Ουδέτεροι 
βλεννοπολυσακχαρίτες

Βαικές μεμβράνες και 
ανίχνευση βλέννης
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PTAH Όξινη αιματοξυλίνη Διαφορά μεταξύ λείο και 
μυοσκ μύ

Prussian blue Αιμοσιδηρίνη Παρουσία σιδήρου στο 
ήπαρ

Reticulin stain Ίνες ρετικουλίνης Βασική μεμβράνη, νέες 
ίνες

Sudan III Λίπος Εμβολή λίπους, λιπώδης 
ήπαρ

Ziehl-Neelsen stain Ανίχνευση 
μυκοβακτηρίων Φυματίωση

Λάθη και κακοτεχνίες στις συμβατικές χρώσεις

Προκειμένου να εκτιμηθεί σωστά η ποιότητα των εξετασθέντων ιστών πρέπει 
να αποφεύγονται τα εξής λάθη:

• Ελάχιστος ή εκτεταμένος χρόνος για την μονιμοποίηση των ιστών
• Εισβολή άλλου ιστού που δεν ανήκει στην συγκεκριμένη τομή
• Υπερβολικά ιζήματα φορμόλης
• Υπερβολική χρώση
• Έλλειψη ιστοτεμαχίου ή ‘σχισμένος ιστός’
• Σχηματισμός κυμάτων στις ιστολογικές τομές με ασθενή χρώση
• Τεχνητά τροποποιημένος ιστός λόγω εσφαλμένης τεχνικής.

Εικόνα 1. Παγιδευμένος 
αέρας στην ιστολογική 
τομή.
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Εξιδικευμένες Τεχνικές

Ανοσοϊστοχημεία
Η ανάπτυξη της ανοσοϊστοχημείας αποτελεί μια μεγάλη, πρόσφατη εξέλιξη 

στον τομέα της ιστοπαθολογίας. Τις τελευταίες τρείς δεκαετίες η ανοσοϊστοχημεία 
χρησιμοποιείται σε καθημερινή βάση ως απαραίτητη τεχνική για την στοιχειοθέτηση 
ιστολογικών διαγνώσεων. Ενώ οι ιστοχημικές χρώσεις αποτελούν έναν σχετικά 
απλοϊκό και, στις περισσότερες περιπτώσεις, σχετικά γενικό τρόπο χρωματισμού 
των διαφόρων τμημάτων του ιστού, οι ανοσοϊστοχημικές χρώσεις είναι, 
συγκριτικά, πολύ περισσότερο στοχαιυμένες ως προς το τι χρωματίζουν. Η τεχνική 
της ανοσοϊστοχημείας λειτουργεί με την σύνδεση ενός χρωστικού παράγοντα με 

Εικόνα 3. Διπλωμένη και 
«σχισμένη» ιστολογική 
τομή.

Εικόνα 2. Η ίδια 
ιστολογική τομή.
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ένα αντίσωμα το οποίο θα ενωθεί με έναν συγκεκριμένο τύπο πρωτεΐνης επάνω 
ή μέσα στο κύτταρο (σχέση αντιγόνου-αντισώματος). Τα αντισώματα μπορούν 
να παρομοιαστούν με κλειδιά τα οποία ανοίγουν μονάχα μια συγκεκριμένη 
κλειδαριά (δηλαδή μια κυτταρική πρωτεΐνη ή αντιγόνο). Υπάρχουν εκατοντάδες 
διαθέσιμα αντισώματα, κάτι που επιτρέπει τη χρώση εκατοντάδων ή και χιλιάδων 
διαφορετικών πρωτεϊνικών τύπων. Έτσι, ενώ μια ειδική χρώση μπορεί να επιτρέψει 
στον παθολογοανατόμο, για παράδειγμα, να καταλάβει αν ένα κύτταρο είναι 
καρκινικό, η ανοσοϊστοχημεία μπορεί να εντοπίσει από ποιο όργανο στο σώμα 
προήλθε το συγκεκριμένο κύτταρο και πόσο επιθετικά μπορεί να συμπεριφερθεί 
ο καρκίνος. Επιπρόσθετα, οι χρωστικές ουσίες που συνδέονται στο αντίσωμα που 
χρησιμοποιείται για αναγνώριση, δύναται να τροποποιηθούν, για παράδειγμα με 
τη χρήση διαφορετικών χρωμάτων ή ακόμη και φθοριζόντων χρωστικών, ώστε να 
είναι πιο εύκολη η παρατήρηση στο μικροσκόπιο.

Εικόνα 4. Παράδειγμα 
κυτταροπλασματικής 
ανοσοχρώσης

Πίνακας 2. Συχνότερες ανοσοϊστοχημικές χρώσεις χρήσιμες στην δικαστική 
ιστοπαθολογία

Αντίσωμα Έκφραση Χρήση
Actin Σκελετικός και λείος 

μυϊκός ιστός
Σηπτικά φαινόμενα

Adhesion molecules 
ICAM-1, VCAM-1

Κυτταρική μεμβράνη Φλεγμονή

Anti-fibrinogen Ινοδογόνο Νέκρωση (έμφραγμα 
μυοκαρδίου)

Anti-IgG Ανοσοσφαιρίνη IgG Νεφροπάθειες

Κεφάλαιο 1



Anti-IgM Ανοσοσφαιρίνη IgM Νεφροπάθειες
Anti-myoglobin Σκελετικό και 

μυοκαρδιακό μυ
Ραβδομυόλυση

Β-Amyloid precursor 
protein

Νευράξονες Διάχυτη αξονική βλάβη

CD3 Τ-λεμφοκύτταρα Ιογενείς λοιμώξεις, 
λεμφώματα

CD68 Μακροφάγα Ηλικία βλάβης
CD20 Β-λεμφοκύτταρα Λεμφώματα
CD34 Νεοαγγειογένεση Έμφραγμα μυοκαρδίου
CEA Καρκινικά κύτταρα Καρκίνος πνεύμονα, 

γαστρεντερικού
Chromogranin Νευροενδοκρινικά 

κοκκία
Νευροενδοκρινείς όγκοι, 

φαιοχρωμοκύτωμα
Collagen Βασική μεμβράνη Ακεραιότητα βασικής 

μεμβράνης
Cytokeratin Επιθηλιακά κύτταρα Εμβολή αμνιακού υγρού

Cytomegalovirus (CMV) Μολυσμένα κύτταρα CMV πνευμονία
GFAP Αστροκύτταρα Όγκοι, έμφρακτο 

εγκεφάλου
Laminin Βασική μεμβράνη Ακεραιότητα βασικής 

μεμβράνης
LCA Κοινός λευκοκυτταρικός 

δείκτης
Φλεγμονή

Myosin Σκελετικός μυς Ραβδομυόλυση
Tenascin Εξωκυττάρια ουσία Αποκατάσταση πλήξης 

ιστών
Troponin Μυοκαρδιακά κύτταρα Απουσία σε έμφραγμα
Vimentin Διάμεσο ινίδιο Αποκατάσταση πλήξης 

δέρματος
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Εικόνα 5. Μεμβρανική χρώση 
ανοσοϊστοχημείας

Εικόνα 6. Πυρηνική χρώση 
ανοσοϊστοχημείας

Μοριακή Διαγνωστική
Ως απότοκο της εκρηκτικής αύξησης των διαθέσιμων πληροφοριών σχετικά με 

το κυτταρικό DNA (το γενετικό υλικό κωδικοποίησης) που προήλθε ως αποτέλεσμα 
της ολοκλήρωσης της χαρτογράφησης του Ανθρώπινου Γονιδιώματος, εντοπίζεται 
ένας ολοένα αυξανόμενος αριθμός γονιδίων τα οποία, στην περίπτωση που 
είναι ελλαττωματικά, είναι δυνατό να εμπλέκονται στην εμφάνιση ασθενειών, 
συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου. Το γεγονός αυτό αρχίζει να αλλάζει τον 
τρόπο που γίνονται αντιληπτές, διαγιγνώσκονται και θεραπεύονται οι ασθένειες. 
Ο όρος «Μοριακή Παθολογική Ανατομική» είναι ένας όρος-ομπρέλα για την 
ανάλυση του γενετικού υλικού (χρωμοσώματα και το DNA τους) των κυττάρων 
και αρχίζει να γίνεται ένας όλο και συχνότερος παράγοντας που ζητείται κατά την 
ιστοπαθολογική εξέταση ενός υποβληθέντος ιστού. Μια υποενότητα της μοριακής 
παθολογίας είναι και η κυτταρογενετική, η ανάλυση δηλαδή των χρωμοσωμάτων 
(η μορφή με την οποία εντοπίζεται το DNA στον πυρήνα του κυττάρου). Οι δυο 
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τεχνικές που χρησιμοποιούνται συχνότερα στην μοριακή παθολογία και την 
κυτταρογενετική είναι ο υβριδισμός in situ (FISH) και η άμεση αλληλούχιση του 
DNA. Ο in situ υβριδισμός χρησιμοποιείται για την χρώση χρωμοσωμάτων με στόχο 
την αποκάλυψη περιοχών στις οποίες γονίδια πιθανώς να έχουν διαγραφεί, σπάσει 
ή να επαναλαμβάνονται. Φθορίζοντες ανιχνευτές ενώνονται σε συγκεκριμένες 
αλληλουχίες του DNA (μέρη συγκεκριμένων γονιδίων), οι οποίες επιτρέπουν 
τυχόν ελλαττωματικά γονίδια να γίνουν ορατά κάτω από έναν συγκεκριμένο 
τύπο μικροσκοπίου. Αντίστοιχα, η άμεση αλληλούχιση του κυτταρικού DNA είναι 
ένας τρόπος να παρατηρήσει κανείς μεμονωμένα γονίδια ή ομάδες γονιδίων με 
στόχο να ανιχνεύσει και κατονομάσει ποια συγκεκριμένη μετάλλαξη εμφανίζεται 
στον όγκο ενός συγκεκριμένου ασθενούς. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί είτε με τον 
παραδοσιακό τρόπο (αλληλούχιση κατά Sanger, τριχοειδή ηλεκτροφόρηση), ή με 
την νεότερη και πολύ ταχύτερη μέθοδο γνωστή ως Αλληλούχιση Νέας Γενιάς. 

Με τη μέθοδο FISH επιτρέπεται ο προσδιορισμός ανευπλοειδών αλλά 
και συγκεκριμένων χρωμοσωμικών μεταθέσεων σε μεσοφασικούς πυρήνες 
κυττάρων. Επίσης, η εφαρμογή της αποτελεί η ανάλυση της γονιδιακής έκφρασης 
στα νεοπλάσματα με την ανίχνευση του αγγελιοφόρου RNA (mRNA) διάφορων 
πεπτιδικών ορμονών και των βαρέων και ελαφρών αλυσίδων των ανοσοσφαιρινών. 
Επιπλέον η τεχνική μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ανίχνευση και τυποποίηση ιών. 
Τέλος, αναπτύσσονται ορισμένες θεραπείες οι οποίες θα στοχεύουν το προϊόν της 
μετάλλαξης ορισμένων συγκεκριμένων γονιδίων στον ασθενή.

Γενετικός έλεγχος
Ένα σχετικά σημαντικό ποσοστό (6-35 %) περιπτώσεων αιφνίδιου θανάτου σε 

νεαρά άτομα, ηλικίας 1- 35 ετών, παραμένει αδιευκρίνιστο, διότι δεν εντοπίζεται η 
αιτία θανάτου ούτε από την ιατροδικαστική εξέταση ούτε από την ιστοπαθολογική 
μελέτη. Οι περιπτώσεις αυτές ορίζονται ως Σύνδρομο Αιφνίδιου Αρρυθμικού 
Θανάτου των Νέων (ΣΑΑΘ). Στις αδιάγνωστες αυτές περιπτώσεις φαίνεται ότι 
ο κατευθυνόμενος από την κλινική εξέταση και τα ιστοπαθολογικά ευρήματα, 
στοχευμένος γενετικός έλεγχος μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της αιτίας του 
αιφνίδιου θανάτου. 

Είναι πολύ σημαντική η ανεύρεση της αιτίας του θανάτου σε περιπτώσεις 
αιφνίδιου θανάτου νεαρών ατόμων, διότι σε ένα μεγάλο ποσοστό οφείλονται σε 
Κληρονομικά Καρδιαγγειακά Νοσήματα (ΚΚΝ) και ενδεχόμενα να υπάρχουν και 
άλλα άτομα στην οικογένεια του θύματος που να πάσχουν από το ίδιο νόσημα και 
να μη το γνωρίζουν. Τονίζεται ότι σε ένα μεγάλο ποσοστό περιπτώσεων τα ΚΚΝ δεν 
δίνουν ενοχλήματα, ή αν δίνουν υποεκτιμούνται και μπορεί η πρώτη και τελευταία 
εκδήλωση να είναι το επεισόδιο του αιφνίδιου καρδιακού θανάτου. Υπολογίζεται 
ότι σε ποσοστό 22-53% των οικογενειών με το ΣΑΑΘ εντοπίζεται κάποιο ΚΚΝ. Ο 
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καρδιολογικός έλεγχος της οικογένειας του θύματος είναι πολύ σημαντικός στο να 
εντοπιστούν και άλλα άτομα στην οικογένεια του θύματος που να πάσχουν από το 
ίδιο νόσημα και να μη το γνωρίζουν και ενδεχομένως να ευρίσκονται σε κίνδυνο. 
Ο γενετικός έλεγχος σε αυτές τις περιπτώσεις είναι απαραίτητος. Οι μέθοδοι που 
εφαρμόζονται είναι οι ακόλουθοι: 

Molecular Autopsy (Μοριακή αυτοψία). Περιλαμβάνει την φύλαξη των ζωτικών 
οργάνων του θύματος και την εξέταση του νεκροτομικού υλικού ( κυρίως της 
καρδίας) σε Ιατρικά Κέντρα που διαθέτουν εξειδίκευση και μεγάλη εμπειρία στην 
παθολογία της καρδίας. Στις περιπτώσεις που η νεκροψία και η ιστοπαθολογική 
εξέταση είναι αρνητική για ύπαρξη μυοκαρδιοπάθειας (negative–autopsy), 
συνιστάται γενετική διερεύνηση (Molecular autopsy) στο φυλασσόμενο δείγμα 
του DNA. Σε περίπτωση που τα γονίδια δεν σχετίζονται με δομική καρδιακή νόσο 
(Genetic testing for non-structural disease), τότε συνιστάται γενετικός έλεγχος που 
θα στοχεύει στα γονίδια των αρρυθμικών ηλεκτρικών συνδρόμων όπως είναι οι 
καναλλοπάθειες και η πολύμορφη κοιλιακή ταχυκαρδία.

Clinical Guided Genetic Screening. Σε περιπτώσεις όπου προκύπτει από την 
κλινική διερεύνηση των γονιών ή των αδελφών του θύματος τεθούν υπόνοιες για 
ύπαρξη μυοκαρδιοπάθειας τότε συνιστάται να γίνει γενετικός έλεγχος στο άτομο 
που πιθανόν να παρουσιάζει παθολογικά ευρήματα και ο οποίος θα περιλαμβάνει 
τα γονίδια που αφορούν την μυοκαρδιοπάθεια αυτή. Παρομοίως εάν από την 
κλινική διερεύνηση προκύψουν ευρήματα καναλλοπάθειες (channelopathies) τότε 
θα γίνει γενετικός έλεγχος για τα γονίδια των καναλλοπαθειών. Εάν εντοπιστεί 
παθογόνος μετάλλαξη στο μέλος της οικογένειας του θύματος που παρουσιάζει 
τα ύποπτα κλινικά ευρήματα τότε θα γίνει προσπάθεια ανίχνευσης του γονιδίου 
αυτού και στο DNA του θύματος ( στο αίμα ή το ιστολογικό υλικό του θύματος που 
έχει φυλαχθεί). Με την μέθοδο αυτή ο κλινικά κατευθυνόμενος γενετικός έλεγχος 
οδηγεί στον εντοπισμό της αιτίας του αιφνίδιου θανάτου του νεαρού ατόμου.
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