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Rak płuca jest obecnie najczęstszą nowotworową przy-
czyną zgonów, zarówno na całym świecie, jak i w Polsce. 
Problemem jest nie tylko duża liczba zachorowań, lecz 
także późna wykrywalność choroby (zwykle w stadium 
zaawansowania uniemożliwiającym wykonanie zabiegu 
operacyjnego) oraz brak skutecznych metod leczenia. 
Rozwój medycyny personalizowanej, jaki dokonał się 
w ciągu ostatnich lat, daje nadzieję na poprawę sytuacji 
pacjentów, przede wszystkim chorych na niedrobnoko-
mórkowego raka płuca (NDRP). Wprowadzenie nowych 
metod leczenia w istotny sposób zmieniło diagnostykę 
mikroskopową i algorytm postępowania w przypadkach 
zaawansowanej postaci NDRP. Poza ustaleniem rozpo-
znania konieczne stało się zabezpieczenie materiału do 
predykcyjnych badań immunohistochemicznych i mole-
kularnych. Znaczenia nabrało racjonalne dysponowanie 
materiałem biopsyjnym i cytologicznym. Od wiedzy i do-
świadczenia techników i diagnostów laboratoryjnych zale-
ży właściwe postępowanie z materiałem histologicznym, 
wycinkami, rozmazami cytologicznymi i cytobloczkami 
(ang. cell-blocks), na podstawie których lekarz patomor-
folog ustala rozpoznanie.

1. Rodzaje materiałów tkankowych 
i cytologicznych opracowywanych 
w zakładzie patomorfologii 
i wykorzystywanych w diagnostyce 
raka płuca
Materiał uzyskiwany od chorych z podejrzeniem nowo-
tworu płuca charakteryzuje się bardzo dużą różnorodno-
ścią. W większości przypadków rozpoznanie raka ustala 
się na podstawie małych wycinków (kilkumilimetrowych), 
najczęściej pobranych w trakcie bronchofiberoskopii i/lub 
rozmazów cytologicznych oraz cytobloczków, które od-
powiadają materiałowi cytologicznemu utrwalonemu 
podobnie jak preparaty histologiczne (tab. 1). 

Rola diagnosty i/lub technika laboratoryjnego 
w procesie diagnostycznym raka płuca

Rola cytobloczków w ostatnich latach stała się niezwy-
kle istotna. Stanowią znakomite uzupełnienie rozmazów, 
umożliwiają wykonanie większej liczby badań dodatko-
wych, m.in. immunohistochemicznych (IHC) oraz testów 
molekularnych. 

2. Czynniki wpływające na jakość badania 
patomorfologicznego
Jakość wykonywanych preparatów mikroskopowych za-
leży od wielu czynników, wśród których najistotniejsze są:
• czas od pobrania materiału do jego utrwalenia, 
• zastosowany utrwalacz, 

Tab. 1. Rodzaje materiałów opracowywanych 
w zakładzie patomorfologii i wykorzystywanych 
w diagnostyce raka płuca

Materiał  
histologiczny

Materiał cytologiczny  
(rozmaz + cytobloczek)

Wycinki 
z bronchofiberoskopii

Wymazy  
szczoteczkowe

Biopsja kleszczykowa 
przezoskrzelowa

Popłuczyny

Kriobiopsja Biopsja przezoskrzelowa 
(TBNA)

Wycinki z opłucnej Biopsja przezoskrzelowa 
pod kontrolą USG  
(EBUS-TBNA)

Wycinki ze śródpiersia Biopsja przezprzełykowa 
pod kontrolą USG  
(EBUS-TNA)

–
Biopsja cienkoigłowa  
przez ścianę klatki 
piersiowej

–
Płyn z jamy opłucnowej, 
osierdzia

–
Biopsja cienkoigłowa 
narządowa (BCI)

– Plwocina
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• czas utrwalania materiału, 
• temperatura utrwalania, 
• pojemniki wykorzystywane do utrwalania 

materiału, 
• zabezpieczenie materiału, 
• przeprowadzenie materiału.

Czas upływający od pobrania materiału do jego utrwa-
lenia powinien być jak najkrótszy. Wycinki nie mogą po-
zostawać dłużej niż 30 min bez utrwalacza, natomiast 
rozmazy należy utrwalić w 96-procentowym alkoholu 
etylowym, natychmiast po ich wykonaniu, najlepiej 
w specjalnie do tego przeznaczonych szklanych tubusach.

Najpowszechniej stosowanym utrwalaczem, zwa-
lidowanym do badań immunohistochemicznych i ge-
netycznych, jest 10-procentowa buforowana formalina 
o obojętnym pH (6,8–7,2), służąca do zabezpieczania 
materiałów tkankowych i cytobloczków. Przestrzeganie 
wartości stężenia i pH formaliny ma kluczowe znacze-
nie dla wyników zachodzących reakcji IHC oraz testów 
molekularnych. 

Czas utrwalania małych wycinków nie powinien być 
krótszy niż 6 godz. i dłuższy niż 48 godz. Biorąc pod uwagę 
możliwość pobrania materiału przed weekendem, do-
puszcza się maksymalny czas utrwalania 72 godz. Zbyt 
długie utrwalanie powoduje nieodwracalne uszkodzenie 
tkanek, co negatywnie wpływa na wyniki badań dodat-
kowych. 

Odpowiednio zabezpieczony materiał może być prze-
chowywany w temperaturze pokojowej (do 25°C). Zbyt 
wysoka temperatura niekorzystnie wpływa na proces 
utrwalania, co przekłada się na jakość wykonywanych 
badań. 

Istotne znaczenie ma objętość utrwalacza, która po-
winna być dostosowana do wielkości wycinków. Standar-
dem jest 10-krotnie większa objętość płynu utrwalającego 
w stosunku do wielkości materiału tkankowego. Naczynia 
wykorzystywane do utrwalenia materiałów nie muszą 
być sterylne, ale powinny spełniać określone wymagania: 
muszą być czyste, szczelnie zamykane, dopasowane do 
wielkości materiału, umożliwiać jego właściwe utrwalenie, 
o wlocie pozwalającym na łatwe wydobycie wycinka lub 
szkiełka z rozmazem. 

3. Rola technika i/lub diagnosty 
laboratoryjnego w opracowywaniu 
materiału patomorfologicznego
W całym cyklu, od dostarczenia materiału do zakładu pato-
morfologii aż do wykonania preparatu mikroskopowego, 
rola technika i/lub diagnosty laboratoryjnego jest nie-
zwykle istotna. Jego zadaniem jest nie tylko porównanie 

zgodności przyjmowanego materiału z informacjami za-
wartymi na dołączonym skierowaniu, lecz także spraw-
dzenie właściwego utrwalenia, objętości utrwalacza oraz 
czasu utrwalania i temperatury pomieszczenia, w którym 
materiał będzie przechowywany. 

Diagnosta jest odpowiedzialny za cały proces prze-
prowadzania materiału, podczas którego wycinki są 
umieszczone w odpowiednich kasetkach, opatrzonych 
unikatowym dla każdego badania numerem, i trafiają do 
procesora tkankowego. Tam materiał poddawany jest 
działaniu wielu odczynników, w celu utrwalenia, odwod-
nienia tkanek, prześwietlenia i przepojenia parafiną. Przy-
gotowane w ten sposób wycinki zatapia się w parafinie, 
w foremkach dopasowanych wielkością do rozmiarów 
wycinka. W ten sposób powstają bloczki (kostki) para-
finowe (fot. 1).

Fot. 1. Proces zatapiania wycinków w parafinie 
i formowania bloczków parafinowych 
(materiał własny Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, dzięki 
uprzejmości dr Małgorzaty Szołkowskiej)

Bloczki parafinowe są krojone w mikrotomie na skraw-
ki grubości ok. 4 μm, które następnie są umieszczane 
w wodzie o temperaturze ok. 40°C, rozprostowywane 
i układane na powierzchni szkiełek podstawowych, opa-
trzonych dokładnie tym samym numerem co bloczek 
(fot. 2–4).

Przygotowane preparaty są automatycznie, rutynowo 
barwione hematoksyliną i eozyną (HE), zaklejane szkiełka-
mi nakrywkowymi i wraz ze skierowaniem przekazywane 
lekarzowi patomorfologowi do oceny mikroskopowej.

W  wielu przypadkach standardowe barwienie HE 
wystarcza do ustalenia rozpoznania. Niekiedy jednak 
konieczne jest wykonanie dodatkowych badań histo- 
lub immunohistochemicznych i tym samym ponowne 
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skrojenie bloczków parafinowych. Każde umieszczenie 
bloczka parafinowego w mikrotomie w celu skrojenia 
wycinków (fot. 2) wymaga wyrównania powierzchni kost-
ki, czyli tzw. trymowania, co zwykle wiąże się z utratą 
pierwszych kilku skrawków. O ile przy dużych wycinkach 
nie stanowi to problemu, o tyle w przypadku drobne-
go, kilkumilimetrowego materiału może doprowadzić 
do jego utraty, uniemożliwiając wykonanie istotnych 
badań. Zgodnie z obowiązującym algorytmem postę-
powania z małymi wycinkami pobieranymi od chorych 
z zaawansowanym NDRP konieczne jest bardzo racjo-
nalne, oszczędne dysponowanie materiałem broncho-
skopowym, pozwalające na maksymalne wykorzystanie 
unikatowego materiału diagnostycznego.

Fot. 4. Oznaczone tym samym numerem bloczek 
parafinowy i szkiełko podstawowe z ułożonymi 
niezabarwionymi skrawkami parafinowymi 
(materiał własny IGiChP, dzięki uprzejmości dr Małgorzaty 
Szołkowskiej)

Fot. 2. Skrawanie bloczka parafinowego w mikrotomie 
(materiał własny IGiChP, dzięki uprzejmości dr Małgorzaty 
Szołkowskiej)

Fot. 3. Umieszczanie skrojonych wycinków na szkiełku 
podstawowym 
(materiał własny IGiChP, dzięki uprzejmości dr Małgorzaty 
Szołkowskiej)

Jedną z proponowanych metod, mających na celu 
zwiększenie możliwości wykonania badań dodatkowych 
jest zatapianie każdego pobranego wycinka bronchosko-
powego w oddzielnym bloczku parafinowym, zgodnie 
z zasadą: jeden wycinek = jeden bloczek parafinowy = 
jeden preparat mikroskopowy, bez odrzucania skrawków 
otrzymywanych podczas trymowania bloczka parafino-
wego. Metoda ta umożliwia lepsze zatopienie materiału 
i skrojenie całej jego powierzchni. Zapewnia uzyskanie 
większej liczby wycinków, z których część można prze-
znaczyć do badań IHC, a część do testów molekularnych. 

Innym sposobem jest skrawanie na szkiełka podsta-
wowe jednorazowo od 8 do 10 niezabarwionych skraw-
ków, z których w zależności od potrzeb można wykonać 
badania dodatkowe. Trzeba jednak pamiętać, że materiał 
należy przechowywać w niskiej temperaturze, bez do-
stępu światła i wykorzystać w ciągu ok. 6 miesięcy od 
skrojenia. Nieprzestrzeganie tych zasad skutkuje szybką 
utratą antygenowości tkanek i tym samym negatywnie 
wpływa na wyniki reakcji IHC oraz testów molekularnych.

Na każdym etapie przygotowywania preparatów mi-
kroskopowych rola technika i/lub diagnosty laborato-
ryjnego jest niezwykle ważna. Do niego należy dbałość 
o właściwe przeprowadzenie materiału, zabezpieczenie 
przed zniszczeniem, utratą bądź pomyłką w trakcie jego 
obróbki. Na nim spoczywa odpowiedzialność za racjonal-
ne wykorzystanie materiału, ocenę możliwości wykonania 
badań dodatkowych oraz jakość wykonywanych prepa-
ratów mikroskopowych, co w konsekwencji przekłada 
się na ustalenie rozpoznania. 

Rola diagnosty i/lub technika laboRatoRyjnego W PRocesie diagnostycznym Raka Płuca
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Podsumowanie
Wynik badania patomorfologicznego zależy od współ-
pracy techników i/lub diagnostów laboratoryjnych z le-
karzami patomorfologami. Zwłaszcza obecnie, gdy celem 
badania mikroskopowego jest nie tylko ustalenie rozpo-
znania, lecz także określenie czynników predykcyjnych 
koniecznych do zastosowania odpowiedniego leczenia. 
Rosnąca liczba nowych biomarkerów wymaga wykonania 
wielu skrawków z niewielkiego materiału i przeprowadze-
nia kolejnych badań. Aby sprostać tym oczekiwaniom, 
niezbędny jest wykształcony i odpowiedzialny personel 
pracowni biopsyjnych i cytologicznych zakładów pato-
morfologii. Porozumienie pomiędzy lekarzem patomor-
fologiem a zespołem diagnostów gwarantuje racjonalne 
wykorzystanie unikatowego materiału tkankowego i cy-
tologicznego, co w wielu przypadkach może zaoszczędzić 
pacjentowi konieczności wykonania kolejnego badania 
w celu ponownego pobrania materiału.
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