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Od redakcji

Rak płuca nadal jest uważany za źle rokujący nowo-
twór, który stanowi najczęstszą przyczynę zgonów 
z powodu chorób nowotworowych – zarówno na 

świecie, jak i w Polsce. Wynika to przede wszystkim z późnej 
wykrywalności choroby i braku skutecznych metod leczenia.  
11–15% pacjentów przeżywa pięć lat. Najlepszym sposobem 
postępowania, szczególnie w przypadku postaci niedrobno-
komórkowej raka (NDRP), pozostaje operacja (lobektomia, 
bilobektomia, rzadziej pneumonektomia), ale tylko 10–15% 
chorych kwalifikuje się do zabiegu chirurgicznego. Przede 
wszystkim są to pacjenci we wczesnym stadium zaawansowa-
nia choroby, zwykle I i II, a niekiedy w stadium IIIA (zwłasz-
cza bez przerzutów w węzłach chłonnych lub z przerzutami 
ograniczonymi do węzłów grupy N1). Pięcioletnie przeżycia 
w grupie chorych z rakiem płuca w I stopniu zaawansowania 
poddanych leczeniu operacyjnemu sięgają 70%.

Poprawa wyników leczenia wymaga nie tylko opracowania 
metod wczesnego wykrywania nowotworu, lecz także skoor-
dynowanego działania diagnostycznego, które pozwoliłoby 
na szybkie ustalenie rozpoznania mikroskopowego i podjęcie 
właściwego leczenia. Najlepszym sposobem mogłoby być 
tworzenie zespołów złożonych z lekarzy różnych specjalności 
zajmujących się diagnostyką i leczeniem raka płuca (pulmo-
nologów, chirurgów klatki piersiowej, radiologów, onkologów, 
radioterapeutów, patomorfologów i biologów molekularnych), 
którzy wspólnie dokonywaliby wyboru najwłaściwszego spo-
sobu postępowania. Działania wielodyscyplinarnych grup 
specjalistów pozwoliłyby na koordynację leczenia raka płu-
ca – od decyzji dotyczącej rodzaju materiału pobieranego 
do badania mikroskopowego, przez określenie biomarkerów 
warunkujących możliwość leczenia celowanego, aż do usta-
lenia metody leczenia. Takie zespoły umożliwiłyby również 
skrócenie czasu upływającego między ustaleniem rozpoznania 
a podjęciem odpowiedniej terapii.

O konieczności powoływania zespołów wielospecjalistycz-
nych wspominają w swoim artykule zatytułownym Chirurgiczne 
leczenie raka płuca płuca prof. Tadeusz Orłowski i dr Dariusz 
Dziedzic. Stwierdzają też, że postęp, jaki dokonał się w diagno-
styce patomorfologicznej, oraz rozwój biologii molekularnej 
i wprowadzenie leczenia celowanego w istotny sposób zmieniły 
rokowanie. Nie tylko poprawił się komfort życia chorych, lecz 
także znacznie wydłużył się czas wolny od progresji choroby.

Autorzy opisują stosowane obecnie metody leczenia chi-
rurgicznego raka płuca, które poza resekcją miąższu płuca ze 
zmianą nowotworową wymagają usunięcia węzłów chłonnych 
śródpiersia i wnęki płuca po stronie guza. Coraz częstszym 
zabiegiem wykonywanym w grupie chorych z wczesnym 
stadium raka płuca jest mniej inwazyjna operacja, określana 
jako VATS-lobektomia (video-assisted thoracoscopic surgery). 
Technika ta pozwala na anatomiczną resekcję guza za pomocą 
wideotorakoskopu, bez konieczności użycia rozwieracza żebro-
wego. Niezwykle istotną korzyścią wynikającą z zastosowania 
tej metody jest znaczne zmniejszenie dolegliwości bólowych. 

Nie bez znaczenia jest też skrócenie czasu utrzymywania 
drenażu opłucnej i pobytu chorego w szpitalu.

Wybór sposobu leczenia zależy zarówno od stopnia za-
awansowania choroby, jak i od rozpoznania mikroskopowego, 
określenia typu i podtypu raka oraz wykrycia obecności mutacji 
aktywujących w komórkach nowotworowych.

W ostatnim czasie znacznie zmieniły się zasady postę-
powania diagnostycznego w niedrobnokomórkowym raku 
płuca, o czym wspominaliśmy w poprzednich numerach 
„Wiadomości Onkologicznych w pigułce”. Zasady te stawiają 
nowe wymagania przed diagnostyką inwazyjną, której zada-
niem jest dostarczenie patologowi wartościowego materiału 
histologicznego lub cytologicznego pozwalającego na ustalenie 
rozpoznania, wykonanie diagnostyki immunohistochemicznej 
oraz zabezpieczenie materiału do dalszych badań molekular-
nych i ewentualnej kwalifikacji do immunoterapii.

Z kolei patomorfolog musi zdawać sobie sprawę z tego, 
jak ważne jest odpowiednie dysponowanie pobranym mate-
riałem, zwłaszcza w przypadku chorych z zaawansowanym 
NDRP. Nieracjonalne postępowanie może narazić pacjenta na 
konieczność poddania się ponownemu inwazyjnemu zabie-
gowi w celu pobrania materiału do badań diagnostycznych.

Kolejny artykuł, zatytułowany Proponowane zalecenia 
patomorfologiczne dotyczące pobierania materiału tkan-
kowego i cytologicznego do oceny mikroskopowej oraz do 
badań genetyczno-molekularnych w pierwotnym raku płuca, 
zawiera szczegółowe wskazówki dla lekarzy klinicystów. Ze-
brano w nim zasady pobierania, utrwalania i przesyłania ma-
teriału histologicznego i cytologicznego do zakładu/pracowni 
patomorfologicznej oraz zalecenia dla lekarzy patomorfologów, 
obejmujące sposób postępowania z nadesłanym materiałem, 
a także istotny algorytm diagnostyczny.

Określenie profilu molekularnego nowotworu ma obecnie 
bezpośrednie przełożenie na sposób leczenia, pozwala bowiem 
na zastosowanie terapii celowanej. 

W artykule Zalecenia odnośnie do molekularnych pro-
cedur diagnostycznych w raku płuca autorzy przedstawiają 
zasady przygotowywania i przekazywania materiału do oceny 
mutacji w genie EGFR oraz rearanżacji w genach ALK i ROS1. 

Prezentowane rekomendacje, zarówno patomorfologiczne, 
jak i molekularne, mają na celu przedstawienie kolejnych 
etapów postępowania zmierzających do ustalenia rozpoznania 
i wyboru leczenia u chorych z rakiem płuca. Są skierowane 
do wszystkich osób zajmujących się diagnostyką i leczeniem 
raka płuca, szczególnie do lekarzy rodzinnych, pulmonologów, 
radiologów, onkologów, chirurgów (torakochirurgów), patomor-
fologów i biologów molekularnych oraz do personelu klinik, 
oddziałów (zwłaszcza zabiegowych), pracowni endoskopowych, 
zakładów radiologii, szpitali, instytutów, przychodni i innych 
podmiotów leczniczych, które prowadzą diagnostykę raka 
płuca i współpracują z zakładami patomorfologii. 

Renata Langfort
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Chirurgiczne leczenie raka płuca

Tadeusz M. ORŁOWSKI, Dariusz DZIEDZIC
Klinika Chirurgii, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Rak płuca jest najczęściej występującym nowotworem 
w Polsce i na świecie oraz główną przyczyną zgonów 
z powodu chorób nowotworowych zarówno u kobiet, jak 
i u mężczyzn. Głównymi przyczynami rozwoju raka płuca 
są palenie tytoniu (także bierne), ekspozycja na czynniki 
rakotwórcze (m.in. azbest, radon, uran, arszenik, beryl) czy 
predyspozycje genetyczne. Rocznie notuje się w naszym 
kraju ponad 22 000 nowych zachorowań na raka płuca. 
Choroba ta wiąże się z wyjątkowo poważnym rokowaniem 
i 5-letnimi przeżyciami na poziomie 15% w USA i ok. 11% 
w Europie (1, 2). Niestety współczynniki umieralności 
z powodu tego nowotworu są w Polsce jednymi z naj-
wyższych w regionie, szczególnie w grupie ludzi młodych 
i w średnim wieku, a 5-letnie przeżycia wynoszą ok. 7%. 
Zaledwie ok. 4000 chorych na raka płuca w naszym kraju 
poddawanych jest rokrocznie leczeniu operacyjnemu. Sta-
nowi to jedynie 17% spośród nowych zachorowań i wiąże 
się ze zbyt późnym wykryciem choroby – w stadium na 
tyle zaawansowanym, że wykluczone jest zastosowanie 
leczenia radykalnego. Co najistotniejsze, sukces w lecze-
niu tej niezwykle agresywnej choroby ściśle zależy od 
stopnia zaawansowania. W I stadium 5-letnie przeżycia 
sięgają 70%, w stadium IV – nie przekraczają 1–3% (3, 4). 
Nowotwory płuc wykryte wcześnie oraz poddane leczeniu 
operacyjnemu rokują lepiej – 5-letnie przeżycia mogą 
sięgnąć nawet 80%.

Najczęstszymi przyczynami niepowodzeń leczenia są 
wznowa miejscowa lub przerzuty odległe, których odse-
tek sięga nawet 33,9% (5, 6). Jak wynika z przytoczonych 
danych, najkorzystniejsze wyniki leczenia uzyskuje się 
w I i II stopniu zaawansowania.

W celu poprawy diagnostyki wczesnych postaci raka 
płuca od wielu lat prowadzone są na całym świecie ba-
dania przesiewowe z użyciem niskodawkowej tomografii 
komputerowej (LDCT – low-dose computed tomography). 
Dotychczas przedstawione dane wskazują, że 60–65% 
nowo wykrytych przypadków raka płuca w  ramach 
programów przesiewowych jest wykrywanych w I stopniu 

zaawansowania (7). Bezpośrednią konsekwencją tego 
faktu jest spadek śmiertelności z powodu raka płuca w tej 
grupie chorych o 20%. Powyższe dane potwierdzają ko-
nieczność kontynuacji badań przesiewowych w grupie 
osób z ryzykiem zachorowania na raka płuca, pomimo 
dużych nakładów finansowych i organizacyjnych, które 
muszą zostać poniesione.

Leczeniem z wyboru we wczesnym stadium zaawan-
sowania raka płuca jest leczenie operacyjne polegające 
na anatomicznej resekcji miąższu płucnego oraz usu-
nięciu węzłów chłonnych śródpiersia i wnęki płuca po 
stronie guza. Przed kwalifikacją do leczenia operacyjnego 
konieczna jest pogłębiona diagnostyka radiologiczna 
[tomografia komputerowa (CT – computed tomogra-
phy), spektroskopia magnetycznego rezonansu jądro-
wego (NMR – nuclear magnetic resonance), pozytonowa 
tomografia emisyjna (PET-CT – positron emission tomo-
graphy)] i endoskopowa, a w przypadku stwierdzenia 
węzłów chłonnych >10 mm chorzy powinni być poddani 
diagnostyce inwazyjnej śródpiersia [biopsja cienkoigłowa 
pod kontrolą ultrasonografii przezoskrzelowej (EBUS-
TBNA – endobronchial ultrasound-guided transbronchial 
needle aspiration), biopsja cienkoigłowa przezprzełykowa 
pod kontrolą ultrasonografii (EUS-FNA – endoscopic 
ultrasound-guided fine needle aspiration) mediastino-
skopia, mediastinotomia]. Selekcja chorych z wczesnym 
stadium raka płuca wpływa na zmiany w sposobie chi-
rurgicznego leczenia tej grupy. Standardem pozostaje 
zabieg lobektomii z  usunięciem węzłów śródpiersia, 
jednak coraz częściej wykorzystuje się techniki mało 
inwazyjne (VATS – video-assisted thoracoscopic surgery). 
Według obecnej definicji lobektomia VATS jest zabiegiem 
anatomicznej resekcji płata z osobnym zaopatrzeniem 
struktur naczyniowych i oskrzela, z dostępu o długości <8 
cm, bez użycia rozwieracza żebrowego. Zgodnie z zale-
ceniami American College of Chest Physicians (ACCP) 
z 2013 roku dotyczącymi leczenia wczesnych stadiów 
raka płuca rekomendowana jest metoda torakoskopowa 
przed torakotomią (8). Według informacji zgromadzo-
nych w bazie danych STS (STS-GTD – Society of Thoracic 
Surgeons General Thoracic Database) odsetek wyko-
nywanych lobektomii VATS w porównaniu z klasyczną 
torakotomią sukcesywnie rośnie – od 10% w roku 2002 
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do 29% w 2007 roku (6). W roku 2014 w bazie danych 
zgromadzonych w krajach europejskich zarejestrowano 
56 656 chorych operowanych metodą VATS (9, 10). Naj-
wyższy odsetek lobektomii VATS w stosunku do torako-
tomii zarejestrowano w Danii i wyniósł on ogółem 55%. 
W ośrodku w Kopenhadze aż 80% chorych poddanych 
było tej metodzie leczenia (11, 12). Dla porównania: z da-
nych zgromadzonych w Wielkiej Brytanii i Irlandii wyni-
ka, że odsetek lobektomii VATS wzrósł z 2% w 1993 roku 
do 14% w roku 2011 (13). W Polsce według Krajowego 
Rejestru Raka Płuca (KRRP) w 2015 roku wykonano 728 
operacji VATS, co stanowi 21,5% lobektomii wykonanych 
w I i II stopniu zaawansowania i 17,9% wszystkich resekcji 
w raku niedrobnokomórkowym płuca. Większość korzyści 
związanych z techniką VATS jest wynikiem zmniejszenia 
dolegliwości bólowych towarzyszących leczeniu. W przy-
padku chorych poddanych klasycznej torakotomii z uży-
ciem rozwieracza klatkowego u 50–70% leczonych ból 
utrzymuje się powyżej 2 miesięcy od operacji, a u 40% 
– nawet powyżej roku, przy czym w 5% przypadków jest 
to ból o intensywnym nasileniu. Stanowi to powód licz-
nych powikłań we wczesnym okresie pooperacyjnym, jak 
również w odległym czasie od operacji. W ocenie korzyści 
związanych z techniką VATS szczególną uwagę zwraca się 
na zmniejszenie dolegliwości bólowych, skrócenie czasu 
utrzymywania drenażu oraz skrócenie pobytu w okresie 
pooperacyjnym i krótszy okres rekonwalescencji. W bada-
niach Scotta et al. (14), w których porównano omawiane 
parametry w grupie 752 chorych poddanych lobektomii 
VATS lub klasycznej torakotomii, wykazano istotne sta-
tystycznie różnice dotyczące czasu operacji (117,5 min 
w grupie VATS i 171,5 min w przypadku metody otwar-
tej), wielkości pooperacyjnego drenażu (odpowiednio 
987 ml i 1504 ml) oraz długości hospitalizacji (4,5 dnia 
i 7 dni). Istotna statystycznie różnica została także wyka-
zana w odniesieniu do śródoperacyjnej utraty krwi (na 
korzyść techniki VATS). Kluczowy w ocenie skuteczności 
lobektomii VATS jest aspekt onkologiczny, który budzi 
wątpliwości wśród sceptyków tej metody. Wyjątkowo 
wiele uwagi zwraca się na możliwości odpowiedniej 
oceny stanu węzłów chłonnych i zmian w śródpiersiu. 
W jednej z ostatnich prac wyniki potwierdzają zdanie 
zwolenników torakotomii (15). Według nich całkowita 
liczba pobranych węzłów w przypadku lobektomii VATS 
była znamiennie niższa (9,9/pacjenta) w stosunku do gru-
py leczonych metodą otwartą (14,7/pacjenta) – p-value 
0,003. Szczególnie znamienne różnice dotyczyły węzłów 
grupy N2, w której liczba pobranych węzłów w techni-
ce VATS i otwartej wyniosła odpowiednio 4,7/pacjenta 
 i 8,5/pacjenta – p-value 0,002. Różnice te nie występowały 

w odniesieniu do węzłów grupy N1. Dodatkowo wyka-
zano, że w grupie torakotomii odsetek pooperacyjnego 
podwyższenia stopnia zaawansowania z N0 do N1 i N1 do 
N2 (upstaging) był wyższy (24,6%) w stosunku do grupy 
VATS (10%). Przedstawione wyniki mogą potwierdzać 
opinię sceptyków techniki VATS, lecz istotny jest fakt, 
że pomimo opisanych różnic 3-letnie przeżycia w obu 
grupach były porównywalne i wyniosły w grupie VATS 
89,9%, a w grupie torakotomii – 84,7%. W wielu pracach 
wyniki wskazują jednak na porównywalną skuteczność 
obu metod. Palade et al. (16) wykazali, że liczba węzłów 
pobranych techniką VATS po stronie lewej i prawej śród-
piersia wyniosła odpowiednio 24 i 25,1 i była porówny-
walna z liczbą węzłów pobranych w trakcie torakotomii 
(odpowiednio 21,1 i 25,2). Było to badanie prospektywne 
i randomizowane. Podobnie w pracy McKenny et al. (17): 
5-letnie przeżycia u chorych operowanych metodą VATS 
wyniosły 75% i były porównywalne z techniką otwartą. 
Z kolei w pracy Walkera et al. (18) odsetek 5-letnich prze-
żyć wyniósł 95% i był lepszy w stosunku do torakotomii. 

Kolejnym zagadnieniem jest częstość nawrotów po 
leczeniu operacyjnym u chorych poddanych lobekto-
mii VATS. Szczególną uwagę zwraca możliwość wznowy 
miejscowej oraz w miejscu minitorakotomii – związana 
z bardzo wąskim dostępem umożliwiającym usunięcie 
resekowanej części płuca. Badania Floresa et al. (19) wy-
kazały, że odsetek wznów miejscowych w grupie VATS jest 
niższy w porównaniu z torakotomią i wynosi odpowiednio 
18% i 29%. W grupie pacjentów poddanych torakotomii 
wyższy odsetek dotyczył przerzutów odległych i wyniósł 
63% (w grupie VATS – 32%). Zastanawiający jest fakt, że 
w przytoczonym badaniu odsetek zmian synchronicznych 
stwierdzanych śródoperacyjnie w grupie otwartej był wyż-
szy w porównaniu z grupą VATS i wyniósł odpowiednio 
12% i 7%. W odniesieniu do sugestii ryzyka wszczepów 
nowotworowych w miejscu minitorakotomii liczne ba-
dania nie potwierdziły tej tezy, co prawdopodobnie jest 
wynikiem obecnych sposobów zapobiegania tej sytuacji 
(ochrona pola operacyjnego, używanie specjalnych wor-
ków na usuwany płat).

Zgodnie z  wytycznymi ACCP z  2013 roku chorzy 
w stopniu I i II raka płuca kwalifikujący się do zabiegu 
operacyjnego powinni być poddani lobektomii (8). Jedy-
nie chorzy w stopniu I niekwalifikujący się do lobektomii 
mogą być poddani resekcji mniejszej (sublobar resection), 
przy czym w przypadku guzów ≤2 cm margines powi-
nien być większy od średnicy guza, a w przypadku gu-
zów >2 cm powinien wynosić co najmniej 2 cm. Tylko dla 
pacjentów z rakiem tapetującym (o typie tzw. matowej 
szyby) w przypadku zmian ≤2 cm rekomendowana jest 
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segmentektomia. W metaanalizie przeprowadzonej przez 
Lex et al. (20), opartej na 6 badaniach z udziałem 295 
chorych poddanych segmentektomii VATS, nie wykazano 
istotnych różnic w przeżyciach 5-letnich w porównaniu 
z lobektomią VATS (79,9% vs. 81,0%). W pracy Zhong et al. 
(21) odsetek powikłań pooperacyjnych w grupie segmen-
tektomii VATS i lobektomii VATS był zbliżony (12,8% vs. 
12,3%). Z kolei Smith et al. (22), porównując segmentek-
tomię VATS i klasyczną segmentektomię metodą otwartą, 
wykazali, że chorzy poddani segmentektomii VATS rza-
dziej wymagali pobytu na oddziale intensywnej terapii 
i przedłużonej hospitalizacji. Bez wątpienia segmentek-
tomia VATS jest znacznie trudniejszą technicznie opera-
cją i wymaga dużego doświadczenia. Zarezerwowana 
powinna być tylko dla chorych ze znacznie ograniczonymi 
rezerwami oddechowymi, uniemożliwiającymi wyko-
nanie lobektomii. Z onkologicznego punktu widzenia 
obowiązują tutaj takie same standardy jak w przypadku 
lobektomii, czyli usunięcie węzłów chłonnych śródpiersia 
po stronie guza i wnęki płuca.

Należy podkreślić, że leczenie operacyjne jest tylko 
jedną z form leczenia raka płuca. Zarezerwowane jest 
przede wszystkim dla chorych we wczesnych stadiach 
rozwoju tej choroby. Żeby poprawić wyniki leczenia w tym 
nowotworze, niezbędne jest skoordynowane działanie, 
które polega na szybkim ustaleniu rozpoznania i podjęciu 
skutecznego leczenia w jak najkrótszym czasie. Aby uzy-
skać ten cel, konieczne jest interdyscyplinarne działanie 
lekarzy wielu specjalności: pulmonologów, chirurgów 
klatki piersiowej, patomorfologów, onkologów klinicz-
nych oraz radioterapeutów i biologów molekularnych.

Intensyfikacja działań podejmowanych przez pulmo-
nologów i torakochirurgów doprowadziła na przestrzeni 
ostatnich lat do zwiększenia odsetka chorych operowa-
nych we wczesnych stadiach choroby. Równocześnie 
szeroko zakrojona akcja antynikotynowa z roku na rok 
przynosi spodziewane efekty i już obecnie odnotowu-
je się spadek umieralności wśród mężczyzn w średnich 
grupach wiekowych.

Uzyskano znaczne skrócenie czasu upływającego po-
między ustaleniem rozpoznania a podjęciem leczenia 
operacyjnego dzięki działaniom podejmowanym przez 
torakochirurgów. Polegają one na prowadzeniu konsulta-
cji w terenie, tak aby pacjent kwalifikowany był do lecze-
nia operacyjnego w miejscu, w którym prowadzona była 
diagnostyka. Rozpoczęto również starania, żeby skrócić 
drogę pacjenta z ośrodków pulmonologicznych i torako-
chirurgicznych do ośrodków onkologicznych. Postępująca 
integracja tych środowisk daje nadzieję, że w najbliższym 
czasie uzyskamy optymalny model koordynowanego le-
czenia raka płuca.

Należy również podkreślić, że postęp, jaki się doko-
nał w diagnostyce anatomopatologicznej, i coraz szersze 
wprowadzanie badań molekularnych doprowadzą do 
zwiększenia szans na wyleczenie raka płuca.
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Proponowane zalecenia patomorfologiczne  
dotyczące pobierania materiału tkankowego 
i cytologicznego do oceny mikroskopowej 
oraz do badań genetyczno-molekularnych 
w pierwotnym raku płuca

zakładu patomorfologii materiałem tkankowym i cyto-
logicznym pobieranym od chorych z podejrzeniem raka 
płuca. Mają również wprowadzić podobny system opisy-
wania materiału, tak aby zawierał on wszystkie istotne in-
formacje konieczne do podjęcia leczenia. Rekomendacje 
są skierowane nie tylko do lekarzy patomorfologów, lecz 
także do wszystkich osób zajmujących się diagnostyką 
i leczeniem raka płuca oraz przygotowaniem materiału 
do badania mikroskopowego, badań immunohistoche-
micznych i molekularnych.

I. Rodzaje materiałów wykorzystywanych 
w diagnostyce patomorfologicznej raka 
płuca
• Badania biopsyjne pobranego przyżyciowo w trakcie 

zabiegu operacyjnego materiału tkankowego, okreś-
lanego umownie jako „mały materiał” (wycinki) oraz 
„duży materiał” (zwykle usunięty narząd z dodatkowy-
mi elementami, np. płat płuca wraz z węzłami chłon-
nymi).

• Materiał drobny, tzw. oligobiopsja (najczęściej ma-
teriał bronchoskopowy i inny endoskopowy, biopsja 
gruboigłowa, kriobiopsja).

• Materiał cytologiczny (rozmazy i cytobloczki).
• Badania śródoperacyjne, wykonywane w trakcie za-

biegu chirurgicznego.

Renata LANGFORT, Małgorzata SZOŁKOWSKA
Zakład Patomorfologii, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Badanie mikroskopowe (histologiczne, cytologiczne) 
w raku płuca jest istotną częścią postępowania diagno-
stycznego zmierzającego do ustalenia rozpoznania po-
zwalającego na podjęcie właściwego leczenia.

Skuteczność badania zależy od wielu czynników, 
przede wszystkim od dobrej współpracy między patomor-
fologiem a klinicystą (pulmonologiem, onkologiem, to-
rakochirurgiem), radiologiem i biologiem molekularnym 
oraz od właściwego pobrania, utrwalenia i przekazania 
pobranego materiału do zakładu/pracowni patomorfo-
logicznej. Znaczenie mają także kompetencje i kwalifi-
kacje zespołu pielęgniarskiego, diagnostów i techników 
laboratoryjnych.

Informacje dotyczące klinicznej oceny stopnia za-
awansowania raka, planowanego leczenia i przeszłości 
onkologicznej chorego pozwalają przyjąć najwłaściw-
szy sposób postępowania, zwłaszcza gdy ocenie mi-
kroskopowej podlega mały materiał biopsyjny lub 
cytologiczny. Utworzenie zespołów wielodyscyplinar-
nych biorących udział w diagnostyce i leczeniu raka 
płuca byłoby najlepszym rozwiązaniem, umożliwiłoby 
bowiem indywidualne podejście do pacjenta i pod-
jęcie wspólnej decyzji dotyczącej najskuteczniejszej 
metody leczenia.

Prezentowane zalecenia mają na celu przedstawienie 
oraz ujednolicenie zasad postępowania z przesyłanym do 
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II. Procedury chirurgiczne – pobieranie materiału histologicznego i cytologicznego

nych). Materiał odpowiednio zabezpieczony w formalinie 
może być przetrzymywany kilka dni bez zniszczenia 
pobranych tkanek. Należy jednak przestrzegać czasu 
i temperatury utrwalania oraz objętości utrwalacza. 
Zbyt długie przechowywanie materiału, zwłaszcza o du-
żych rozmiarach, negatywnie wpływa na jakość badań 
histologicznych, a przede wszystkim badań immunohi-
stochemicznych i molekularnych, utrudniając ustalenie 
rozpoznania, a nawet je uniemożliwiając. Dla małych 
wycinków, np. bronchoskopowych, czas utrwalania nie 
powinien być krótszy niż 6 godz. i dłuższy niż 48 godz., 
w wyjątkowych przypadkach nie dłuższy niż 72 godz. 
Materiał powinien być przechowywany w temperaturze 
pokojowej (20–25oC). W celu właściwego utrwalenia ob-

Materiał tkankowy Materiał cytologiczny: rozmazy + cytobloczki

Bronchoskopia
• biopsja kleszczykowa
• kriobiopsja
• biopsja płuca przez ścianę oskrzela  

(TBLB – transbronchial lung biopsy)

Bronchoskopia 
• wydzielina oskrzelowa
• biopsja szczoteczkowa

 – płukanie oskrzelowo-pęcherzykowe  
(BAL – bronchoalveolar lavage)

• biopsja cienkoigłowa przez ścianę oskrzela  
(TBNA – transbronchial needle aspiration)

• biopsja cienkoigłowa pod kontrolą ultrasonografii 
przezoskrzelowej (EBUS-TBNA – endobronchial ultrasound- 
-guided transbronchial needle aspiration) 

• biopsja cienkoigłowa przezprzełykowa pod kontrolą 
ultrasonografii (EUS-FNA – endoscopic ultrasound-guided 
fine needle aspiration)

Biopsja gruboigłowa przez ścianę klatki piersiowej  
(core biopsy)

Biopsja cienkoigłowa przez ścianę klatki  
piersiowej (TTNA – transthoracic needle aspiration)

Wycinki z opłucnej Punkcja opłucnej, osierdzia

Biopsja otwarta płuca (wideotorakoskopowa lub poprzez 
torakotomię)

Biopsja cienkoigłowa aspiracyjna narządów podejrzanych 
o przerzut

Segmentektomia

Lobektomia, bilobektomia, pneumonektomia

Lobektomia, bilobektomia, pneumonektomia 
z mankietem oskrzela

Lobektomia VATS (video-assisted thoracoscopic surgery)

Mankiet oskrzela z guzem

Resekcja fragmentu ściany klatki piersiowej

Mediastinoskopia, mediastinotomia

Usunięcie fragmentu przepony, osierdzia, opłucnej 
ściennej

Usunięcie węzłów chłonnych śródpiersia 
(limfadenektomia)

III. Wymagania dotyczące środków 
utrwalających i czasu utrwalania materiału 
tkankowego
Utrwalenie pozwala na zachowanie struktur tkankowych 
i wyglądu komórek, a ponadto zabezpiecza tkanki przed 
rozwojem bakterii i autolizą, które utrudniają ustalenie 
rozpoznania patomorfologicznego. Podstawowym utrwa-
laczem używanym do większości materiałów tkankowych 
jest zbuforowana formalina 10% o obojętnym pH 
(6,8–7,2). Utrwalacz ten pozwala na przechowywanie 
materiału tkankowego, zanim zostanie on poddany ob-
róbce technicznej, a także stwarza większe możliwości 
zastosowania innych technik specjalnych (immunohi-
stochemii, histochemii, badań genetycznych i molekular-

Tab. 1. Procedury chirurgiczne – pobieranie materiału histologicznego i cytologicznego
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jętość utrwalacza powinna być ok. 10-krotnie większa niż 
materiału tkankowego. W szpitalach mających w swoich 
strukturach zakład patomorfologii zalecane jest przysyła-
nie materiału pooperacyjnego świeżego (bez utrwalacza) 
natychmiast po pobraniu. Warunkiem jest jak najszyb-
sze dostarczenie go do zakładu. Wówczas patomorfolog 
przygotowuje i zabezpiecza materiał do dalszych badań.

INFORMACJE DLA LEKARZA KLINICYSTY

1. Zasady przekazywania materiału 
tkankowego do zakładu patomorfologii

1.1. Skierowanie na badanie histologiczne
Materiał przesyłany do badania mikroskopowego musi 
być zaopatrzony w skierowanie, które zawiera dane do-
tyczące podmiotu wystawiającego skierowanie, dane 
pacjenta oraz dane osoby kierującej materiał do badania 
mikroskopowego (zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 
2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz 
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 
2010 r. w sprawie rodzaju i zakresu dokumentacji me-
dycznej oraz sposobu jej przetwarzania).

Wśród informacji, które koniecznie należy umieścić 
w przesyłanym skierowaniu, muszą się znaleźć:
• rozpoznanie kliniczne i dane kliniczne dotyczące ak-

tualnej choroby lub mogące mieć związek z chorobą 
(nałogi, narażenie zawodowe, przewlekłe choroby 
płuc);

• anatomiczna lokalizacja zmiany (opis badania bron-
choskopowego, TK, PET-TK, innych istotnych badań 
dodatkowych, jeśli były wykonywane);

• dane o wcześniej przebytym leczeniu, zwłaszcza on-
kologicznym (leczenie operacyjne, chemio-, radiote-
rapia);

• wyniki wcześniej wykonanych badań histopatologicz-
nych, zwłaszcza związanych z rozpoznaniem nowo-
tworu;

• rodzaj pobranego materiału i miejsca, z którego zo-
stał pobrany;

• w materiale pooperacyjnym – dokładne określenie 
wszystkich przesyłanych fragmentów tkanek i narzą-
dów z dokładną legendą oznakowanych marginesów 
chirurgicznych;

• zlecenie wykonania dodatkowych badań w  celu 
okreś lenia czynników predykcyjnych w zależności 
od planowanego leczenia;

• adnotacja „badanie pilne” lub „cito” w przypadku ba-
dań wymagających szybkiego opracowania;

• informacje dotyczące:
a. liczby pojemników z materiałem przesyłanym na 

badanie z wyszczególnieniem rodzaju materiału 
i miejsca jego pobrania dla każdego pojemnika,

b. rodzaju zastosowanego utrwalacza lub jego braku,
c. daty i godziny pobrania materiału.

1.2. Zabezpieczenie i transport materiału 
do badania mikroskopowego 

1.2.1. Materiał histologiczny
Pojemniki, w których pobrany materiał jest przesyłany 
do badania histologicznego, powinny spełniać określone 
wymagania.
• Naczynie powinno być jednorazowego użytku lub 

inne czyste, zdezynfekowane.
• Naczynie musi być odporne na działanie środków 

utrwalających.
• Na pojemniku powinna być naklejona trwała, niezmy-

walna etykieta z danymi pacjenta (imię i nazwisko, 
data urodzenia lub PESEL, kod kreskowy) oraz infor-
macją o rodzaju pobranego materiału.

• Wielkość pojemnika przeznaczonego do utrwalenia 
i transportu materiału musi być dobrana do jego wiel-
kości oraz zabezpieczać materiał przed zgnieceniem, 
zniekształceniem i zautolizowaniem.

• Przed umieszczeniem materiału pojemnik należy 
napełnić płynem utrwalającym (roztwór zbuforowa-
nej formaliny 10% o obojętnym pH: 6,8–7,2). W pla-
cówkach, w których zakład patomorfologii mieści się 
w strukturach jednostki, istnieje możliwość przekaza-
nia materiału nieutrwalonego.

• Objętość utrwalacza należy dostosować do rozmiarów 
materiału (objętość płynu utrwalającego powinna być 
10-krotnie większa od wielkości utrwalanego mate-
riału). Wycinki unoszące się na powierzchni utrwala-
cza (np. wycinki z płuca) należy dodatkowo przykryć 
warstwą waty lub gazy nasączonej utrwalaczem, aby 
zapobiec wyschnięciu materiału.

• Naczynie powinno mieć szczelne zamknięcie, chro-
niące materiał i znajdujący się w nim utrwalacz przed 
wydostaniem się na zewnątrz.

• Materiał przeznaczony do badania mikroskopowe-
go należy w całości przekazać do zakładu patomor-
fologii. Niedopuszczalne jest dzielenie materia-
łu i przesyłanie go do dwóch różnych pracowni/
zakładów patomorfologii. Gdy zaistnieje sytuacja 
wymagająca pobrania fragmentu materiału do in-
nego rodzaju badania, np. mikrobiologicznego czy  
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genetycznego, konieczne jest umieszczenie takiej in-
formacji na skierowaniu.

• W materiale wymagającym szczególnej oceny mikro-
skopowej w celu określenia doszczętności zabiegu 
operacyjnego należy umownie oznakować przyle-
gające struktury anatomiczne. Sposób oznakowa-
nia powinien być wcześniej ustalony z lekarzem pra-
cowni/zakładu patomorfologii. Najczęściej stosuje 
się oznakowanie nitkami chirurgicznymi, zawiązu-
jąc je na powierzchni lub brzegach struktur, których 
ocena histologiczna jest niezbędna. Jeśli wymaga-
na jest ocena kilku struktur, zastosowane nitki mogą 
się różnić długością (krótsza, dłuższa), liczbą (jedna, 
dwie) itp. Informacja o oznaczeniach powinna się zna-
leźć w skierowaniu – z odpowiednią legendą zawiera-
jącą szczegółowe dane dotyczące oznaczeń i ich celu.

• Szczególnego postępowania wymaga przesyłanie 
płuca z guzem ocenionym w badaniu TK klatki pier-
siowej jako guzek typu matowej szyby (GGN – ground 
glass nodule). Dokładna lokalizacja zmiany powinna 
być podana w skierowaniu do badania, a miejsce wy-
stępowania – najlepiej oznaczone nitką.

• Dodatkowo pobrane materiały tkankowe i cytolo-
giczne, stanowiące część zabiegu operacyjnego 
(np. węzły chłonne, brzeg chirurgiczny), należy umie-
ścić w odrębnych naczyniach wraz z odpowiednim 
opisem na skierowaniu, zgodnie z wymienionymi 
wcześniej zasadami.

• Materiał należy przekazać do zakładu/pracowni pa-
tomorfologii w jak najkrótszym czasie. Zbyt długie 
przechowywanie materiału w pojemniku z formali-
ną powoduje nieodwracalne uszkodzenie tkanek, co 
w konsekwencji negatywnie wpływa na wyniki badań 
immunohistochemicznych oraz genetyczno-moleku-
larnych.

1.2.2. Materiał cytologiczny
Badanie cytologiczne polega na mikroskopowej ocenie 
komórek uzyskanych ze zmian podejrzanych o charakter 
nowotworowy. W zależności od metody uzyskania mate-
riału cytologię dzieli się na aspiracyjną i złuszczeniową.
– Cytologia aspiracyjna polega na nakłuciu igłą zmia-

ny i pobraniu do badania żywych komórek.
– Cytologia złuszczeniowa polega na pobraniu ko-

mórek, które uległy samoistnemu złuszczeniu z po-
wierzchni zmiany lub narządu (np. w płynie z opłuc-
nej) bądź są pobierane w postaci wymazu (wymazy 
szczoteczkowe) lub odcisku z powierzchni zmiany, 
tzw. biopsja dotykowa – imprint.

1.2.2.a. Najistotniejsze zasady postępowania 
z materiałem cytologicznym 
W związku z koniecznością oceny czynników predyk-
cyjnych, zwłaszcza w zaawansowanych postaciach raka 
niedrobnokomórkowego płuca, konieczne jest utrwalanie 
materiału w postaci tzw. cytobloczków.

W przypadku pobierania materiału drogą aspiracji 
(nakłucia zmiany) zaleca się wykonanie minimalnej liczby 
rozmazów na szkiełkach podstawowych (2–3 rozmazy), 
które są natychmiast utrwalane, najczęściej w alkoholu 
etylowym 95%, lub spryskiwane utrwalaczem w aerozolu 
(np. Cytofiksem).

Pozostały materiał lub materiał dodatkowo zaaspiro-
wany należy utrwalić w innym utrwalaczu, np. Cytospinie. 
Metoda ta pozwala na wykonanie większej liczby badań 
dodatkowych, zarówno immunohistochemicznych, jak 
i genetyczno-molekularnych.
• Wykonanie rozmazów cytologicznych na szkiełkach 

podstawowych wymaga wcześniejszego oznaczenia 
strony szkiełka podstawowego, na której będzie wy-
konywany rozmaz. Oznaczenie wykonuje się ołów-
kiem na matowej części szkiełka. Jeżeli w pojemniku 
niezawierającym przegród umożliwiających oddzie-
lenie preparatów umieszcza się większą liczbę szkie-
łek, należy łączyć je odwrotnymi stronami od tych, na 
których został umieszczony rozmaz, aby zabezpieczyć 
materiał przed sklejeniem.

• Istotna jest jakość rozmazów, która wpływa na póź-
niejszą ocenę mikroskopową. Pobrany materiał należy 
rozprowadzić na szkiełku w postaci cienkiej warstwy, 
tak aby nie zawierał skrzepów krwi ani fragmentów 
tkankowych, które powodują niewłaściwe utrwalenie 
materiału.

1.2.2.b. Zasady wykonania cytobloczków
Istnieją różne metody wykonywania cytobloczków, jednak 
dotychczas nie określono wymagań dotyczących wyboru 
jednej z nich.

Zalecanymi metodami są:
• metoda płukania igły aspiracyjnej zbuforowaną for-

maliną lub roztworem etanolu 50% i solą fizjologiczną 
– igłę aspiracyjną przepłukuje się 30–40 ml soli fizjo-
logicznej lub medium, które jest używane w hodow-
lach komórkowych (RPMI); zawiesinę komórek odwi-
rowuje się, a po odwirowaniu osad integruje się przy 
użyciu agaru lub plazmy z trombiną;

• metoda wytworzenia skrzepu (TCC – tissue coagulum 
clot) – pobrany materiał usuwa się z igły na bibułę 
filtracyjną, pozwalając na wytworzenie się skrzepu, 
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a następnie materiał umieszcza się we wcześniej przy-
gotowanym naczyniu wypełnionym zbuforowaną for-
maliną lub Cytospinem.
Nie ma obecnie zgodności, który utrwalacz lepiej przy-

gotowuje tkankę pod kątem badań genetycznych i moleku-
larnych, np. oznaczenia rearanżacji w genie ALK czy oceny 
ekspresji PD-L1.

1.2.2.c. Zasady przesyłania materiału cytologicznego 
do zakładu/pracowni patomorfologicznej
Zasady są podobne do tych opisanych w części dotyczącej 
materiału histologicznego.
• Pojemniki, w których pobrany materiał jest przesyła-

ny do badania cytologicznego, powinny być jedno-
razowego użytku lub inne czyste, zdezynfekowane, 
odporne na działanie środków utrwalających. Powin-
ny mieć naklejoną etykietę z danymi pacjenta (imię 
i nazwisko, data urodzenia lub PESEL) oraz informacją 
o rodzaju pobranego materiału.

• Wymagania dotyczące pojemników przeznaczonych 
do transportu materiału cytologicznego do pracowni/
zakładu patomorfologii zależą od sposobu utrwalenia 
pobranego materiału.

• Rozmazy można przesyłać zanurzone w naczyniu wy-
pełnionym alkoholem etylowym 95% lub mogą być 
utrwalone przez lekarza klinicystę, który wykonuje 
badanie, utrwalaczem w aerozolu (np. Cytofiksem) 
i przesłane do badania mikroskopowego.

• Materiał należy przesyłać w szczelnie zamykanych na-
czyniach zabezpieczających przed możliwością znisz-
czenia, potłuczenia szkiełek i wydostania się utrwala-
cza.

• Materiał przeznaczony do badania cytologicznego na-
leży w całości przekazać do zakładu patomorfologii. 
Niedopuszczalne jest dzielenie materiału i prze-
syłanie go do dwóch różnych pracowni/zakładów 
patomorfologii.

1.3. Zasady przesyłania materiału do 
badania śródoperacyjnego
Badanie śródoperacyjne (zwane też doraźnym lub intrą) 
jest wykonywane w trakcie zabiegu operacyjnego przede 
wszystkim w celu:
• ustalenia charakteru zmiany (nowotworowa, złośliwa 

lub łagodna, pierwotna czy przerzutowa),
• określenia radykalności zabiegu (ocena marginesów 

chirurgicznych),
• oceny przydatności materiału do badania w trybie 

zwykłym (czy materiał jest diagnostyczny).

Badanie śródoperacyjne – ze względu na ograniczone 
możliwości wykonania badań dodatkowych, koszty i czas 
– wymaga przestrzegania określonych zaleceń.
• W przypadku planowych zabiegów operacyjnych ba-

danie powinno zostać wcześniej ustalone z lekarzem 
patomorfologiem. Konieczne jest określenie celu ba-
dania, podanie danych klinicznych, zwłaszcza tych do-
tyczących przebytego leczenia onkologicznego. W sy-
tuacji gdy celem badania jest ustalenie, czy zmiana 
jest pierwotnym guzem płuca, czy przerzutem, nie-
zwykle pomocne jest dostarczenie preparatów mi-
kroskopowych z wcześniej usuniętej zmiany w celu 
porównania z aktualną.

• Materiał do badania przesyła się nieutrwalony 
w szczelnie zamkniętym pojemniku, opisanym we-
dług wcześniej wspomnianych standardów.

• Do materiału należy dołączyć skierowanie zawierają-
ce dane pacjenta, cel badania, informację o rodzaju 
nadesłanego materiału oraz czytelne nazwisko leka-
rza zlecającego badanie z podaniem numeru telefo-
nu, pod którym jest on dostępny, aby bezzwłocznie 
mógł przyjąć wynik badania.

• Po zakończeniu badania i udzieleniu ustnej informacji 
wynik powinien zostać przekazany w formie pisemnej.

• Badanie śródoperacyjne pojedynczego materiału nie 
powinno przekraczać 20–30 min od chwili dostar-
czenia wycinka do zakładu/pracowni patomorfolo-
gicznej. W przypadkach trudnych lub wymagających 
dodatkowego pobrania materiału, gdy czas badania 
może się wydłużyć, patolog powinien poinformować 
o tym fakcie operujący zespół.

• Należy pamiętać o ograniczeniach badania śródope-
racyjnego, które mogą wynikać z pobrania do bada-
nia wycinka niereprezentatywnego dla całej zmiany, 
zarówno przez lekarza operującego, jak i przez pato-
loga oceniającego nadesłany materiał (wynik fałszy-
wie ujemny).
W niektórych przypadkach bez wykonania badań do-

datkowych nie można ustalić, czy zmiana jest przerzutem, 
czy pierwotnym nowotworem płuca.

INFORMACJE DLA LEKARZA 
PATOMORFOLOGA

I. OCENA MATERIAŁU POOPERACYJNEGO
W ocenie materiału pooperacyjnego istotne jest uwzględ-
nienie cech makroskopowych i mikroskopowych po-
trzebnych do określenia patomorfologicznego stopnia 
zaawansowania raka (TNM – Tumor, Nodes, Metastatis).

PRoPonoWane zalecenia PaTomoRfologiczne doTyczące PobieRania maTeRiału TkankoWego  
i cyTologicznego do oceny mikRoskoPoWej oRaz do badań geneTyczno-molekulaRnych W PieRWoTnym Raku Płuca
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RenaTa langfoRT, małgoRzaTa szołkoWska

Cecha pT (Tumor) wymaga określenia:
• wielkości guza,
• oceny zachowania ciągłości opłucnej (jej związek 

z guzem, zmiany ogniskowe),
• oceny otaczającego miąższu płuca pod kątem wy-

stępowania i rozległości zmian zapalnych, niedodmy, 
zmian guzkowych,

• lokalizacji w stosunku do otaczających struktur ana-
tomicznych, wnęki płuca,

• odległości od linii cięcia chirurgicznego/oskrzela.

Cecha pN (Nodes) wymaga:
• oceny węzłów chłonnych wewnątrzpłucnych (grupy 

13, 14) i okolicy brzegu chirurgicznego oskrzela (gru-
py 12, 11, 10).

Cecha pM1a (Metastasis) związana jest z:
• występowaniem dodatkowego guzka lub guzków 

w przeciwległym płacie w stosunku do zmiany pier-
wotnej,

• stwierdzeniem guzków nowotworowych w opłucnej 
płucnej,

• występowaniem płynu w opłucnej lub osierdziu z ko-
mórkami nowotworowymi potwierdzonymi bada-
niem mikroskopowym.

Zasady opracowania histologicznego materiału z ra-
kiem płuca zostały szczegółowo przedstawione i opu-
blikowane przez Polskie Towarzystwo Patomorfologów 
jako zalecenia do onkologicznych raportów patomorfo-
logicznych (2013, 2015).

1. Zasady opracowania materiału 
tkankowego
• Personel laboratoryjny pracowni/zakładu patomor-

fologii przyjmujący materiał do badania histologicz-
nego (diagnosta laboratoryjny) powinien spraw-
dzić zgodność oznakowania pojemników z opisem 
umieszczonym na dołączonym skierowaniu. Szcze-
gólną uwagę należy zwrócić na imię i nazwisko pa-
cjenta oraz opis materiału.

• Miąższ płuca (segment, płat, płaty, płuco) po wyję-
ciu z naczynia należy zważyć i zmierzyć (powinno się 
podać 3 wymiary), a następnie rozprężyć poprzez 
nastrzyknięcie zbuforowaną formaliną 10%. Do na-
strzyknięcia materiału można używać strzykawki 
o dużej objętości z  igłami o standardowej średni-
cy. Utrwalacz najlepiej jest podawać przez drzewo 
oskrzelowe, ale również – zwłaszcza gdy brzeg oskrze-
la jest zamknięty metalowymi zszywkami lub gdy ma-

teriał pochodzi z segmentektomii – formalinę można 
podawać drogą nakłuwania opłucnej płucnej, aż do 
wygładzenia jej powierzchni. Nastrzykiwanie materia-
łu powinno się odbywać w zakładzie patomorfologii 
wkrótce po dostarczeniu do badania.

• Większe guzy, zwłaszcza zlokalizowane obwodowo, 
należy ponacinać prostopadle do opłucnej, na pla-
stry grubości 0,5 cm, w taki sposób, aby materiał się 
nie rozpadł, a powierzchnie przekroju poprzekładać 
bibułą.

• Nacięty guz należy dokładnie zmierzyć (powinno się 
podać 2 lub 3 wymiary).

• Po opracowaniu materiał należy ponownie umieścić 
w naczyniu wypełnionym zbuforowaną formaliną 
10%, a narząd przykryć warstwą waty lub gazy, co 
zapobiega wyschnięciu fragmentów miąższu płuca 
znajdujących się nad powierzchnią utrwalacza.

ISTOTNE! Rozprężenie płuca bądź jego fragmentu jest 
niezwykle istotne, gdyż zmniejsza niedodmę związaną 
z chirurgicznym pobraniem materiału, pozwala na lepsze 
utrwalenie oraz umożliwia dokładniejszą ocenę makro-
skopową miąższu i mikroskopową wycinków. Jest szcze-
gólnie istotne w przypadku oceny guzów, które w badaniu 
TK klatki piersiowej są opisywane jako guzki typu matowej 
szyby (GGN – ground glass nodule).

• Materiał pozostawia się do utrwalenia w temperatu-
rze pokojowej (20–25oC).

• Należy przestrzegać czasu utrwalania. Zbyt krótki albo 
zbyt długi czas utrwalania negatywnie wpływa na 
wyniki badań immunohistochemicznych i moleku-
larnych. Duży materiał pooperacyjny najkorzystniej 
jest pobierać przynajmniej po 24 godz. (nie później 
niż po 72 godz.).

2. Zasady oceny makroskopowej materiału
Przystępując do oceny makroskopowej materiału, należy:
• określić rodzaj otrzymanego materiału (płuco, płat, 

płaty itp.), podając ewentualne dodatkowe przylega-
jące fragmenty tkankowe (osierdzie, opłucna płucna, 
przepona itp.); 

• zmierzyć cały resekowany materiał w trzech wymia-
rach;

• określić charakter rozrostu nowotworowego (rozlany, 
zlokalizowany);

• określić lokalizację zmiany – centralna (śródoskrzelo-
wa), obwodowa; płat, płaty, segment;

• określić wielkość, kolor guza, obecność jamy, wyle-
wów krwi, martwicy;
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• określić związek guza z opłucną (nacieka opłucną, 
przekracza ją, niezwiązany z opłucną – podać odleg-
łość guza od opłucnej w mm; nie można ocenić – 
opłucna uszkodzona);

• określić korelację guza z oskrzelem (wrasta do światła, 
niszczy ścianę oskrzela, chrząstkę, nacieka otaczający 
miąższ płuca, przez ciągłość nacieka węzły chłonne);

• określić wygląd opłucnej pokrywającej guz – grubość, 
włóknienie, zmiany zapalne, ciągłość, obecność pły-
tek opłucnowych;

• określić brzeg chirurgiczny oskrzela – długość, gru-
bość ściany oskrzela, wygląd błony śluzowej, odleg-
łość od makroskopowo widocznego guza, objęty 
naciekiem nowotworowym (R2), bez widocznego 
nacieku nowotworowego (R0);

• określić brzeg chirurgiczny naczyniowy – długość, 
wygląd ściany naczynia, objęty naciekiem nowotwo-
rowym (V2), wolny od nacieku nowotworowego (V0), 
określić odległość od guza;

• w przypadku resekcji anatomicznej guza – określić 
margines miąższu płuca;

• fragmenty stanowiące margines chirurgiczny należy 
oznaczyć niezmywalnym tuszem;

• ocenić nieprawidłowości w obrębie miąższu płuca – 
miąższ wokół guza i obwodowy (zmieniony zapalnie, 
niedodmowo, rozedmowo, widoczne zmiany ognisko-
we, bliznowate, guzki satelitarne – liczba, wielkość, 
kolor, odległość od głównej masy guza);

• określić wygląd oskrzeli (ocena błony śluzowej, śred-
nica, rozstrzenie, zawartość);

• ocenić węzły chłonne okolicy brzegu chirurgiczne-
go oskrzela (grupa 12) i wewnątrzpłucne (grupy 13, 
14) – liczba, wielkość, kolor, zmienione przerzutowo, 
wciągnięte w masę guza.

ZALECANE! W przypadkach rozbieżności pomiędzy ba-
daniem makroskopowym a obrazowym, dotyczących 
np. lokalizacji czy wielkości zmiany, należy rozważyć ko-
nieczność wykonania dokumentacji fotograficznej.

3. Zasady pobierania wycinków do badania 
mikroskopowego
Wycinki do badania mikroskopowego pobiera się z miejsc, 
które są istotne do ustalenia stopnia patologicznego za-
awansowania raka (TNM – tumor nodule metastasis).

Przystępując do pobrania wycinków, należy:
• wypreparować węzły chłonne okolicy brzegu chirur-

gicznego (każdy węzeł trzeba umieścić w odrębnej 
kasetce);

• pobrać pierścień oskrzela brzegu chirurgicznego; 
w przypadkach gdy brzeg jest zszyty metalowymi 
szwami, dopuszczalne jest odcięcie brzegu i pobra-
nie kolejnego fragmentu poza zszyciem; w opisie ma-
teriału należy umieścić informację, jakiej szerokości 
fragment odcięto;

• pobrać brzeg chirurgiczny naczyniowy;
• wszystkie dostępne oskrzela rozciąć nożyczkami.

Zalecana liczba wycinków guza zależy od jego wiel-
kości (zwykle 1 wycinek na 1 cm średnicy zmiany), mini-
mum 2–4 wycinki (z części centralnej, obwodowej guza, 
z uwzględnieniem wycinka obejmującego otaczający 
miąższ płuca) oraz wycinek guza z opłucną, guza z oskrze-
lem i wycinki z każdego miejsca budzącego podejrzenie 
naciekania. Korzystne jest pobranie większej liczby wycin-
ków z różnych miejsc guza ze względu na heterogenną 
budowę raka płuca:
– guz śródoskrzelowy – wycinek guza z oskrzelem, 

guza z otaczającym miąższem płuca, guza z każdą 
strukturą podejrzaną o naciekanie (naczynia, węzły 
chłonne, sąsiedni płat), z obwodowej części guza, 
guza z opłucną, guza z marginesem chirurgicznym 
oskrzela,

– guz obwodowy – wycinek z  obwodu guza, guza 
z opłucną z miejsca wciągnięcia opłucnej lub naj-
mniejszej odległości od opłucnej, guza z miąższem 
płuca.

• Do badania mikroskopowego należy pobrać znale-
zione zmiany ogniskowe, zapalne w otoczeniu guza 
i z pozostałego miąższu; miąższ przed pobraniem wy-
cinków płuca należy ocenić nie tylko makroskopowo, 
lecz także palpacyjnie, gdyż niektóre zmiany (rak gru-
czołowy in situ – AIS, rak gruczołowy z minimalnym 
naciekaniem – MIA, tumorlet) mogą być bardzo słabo 
widoczne.

• Należy pobrać po jednym wycinku z pozostałych seg-
mentów niezmienionego miąższu.

• Należy pobrać wszystkie znalezione węzły chłonne 
wewnątrzpłucne.

• Każdy węzeł chłonny powinien być pobrany do od-
dzielnej kasetki.

ISTOTNE! W wycinku pobranym z guza znajdującego 
się w pobliżu opłucnej należy dodatkowo wykonać ba-
danie elastic van Gieson (EvG), które jest zalecane w celu 
dokładnej oceny relacji nowotworu do błon sprężystych 
opłucnej, potwierdzenia lub wykluczenia naciekania 
opłucnej przez raka.

PRoPonoWane zalecenia PaTomoRfologiczne doTyczące PobieRania maTeRiału TkankoWego  
i cyTologicznego do oceny mikRoskoPoWej oRaz do badań geneTyczno-molekulaRnych W PieRWoTnym Raku Płuca
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ISTOTNE! Raki gruczołowe in situ (AIS) oraz raki gruczoło-
we z minimalnym naciekaniem (MIA) mogą osiągać śred-
nicę 3 cm. W przypadkach, w których istnieje podejrzenie 
AIS lub MIA, zmiana powinna być przebadana w całości! 
Wskazówką, że guz może odpowiadać AIS lub MIA, jest 
badanie TK klatki piersiowej, w którym opisywany jest 
guz o typie matowej szyby (GGN – ground glass nodule).

4. Zalecane badania dodatkowe istotne 
w ustaleniu postaci morfologicznej raka 
płuca
Ocena mikroskopowa raka płuca opiera się przede wszyst-
kim na cechach morfologicznych widocznych w standar-
dowym barwieniu HE (hematoksyliną-eozyną). Zgodnie 
z zaleceniami klasyfikacji WHO guzów płuca, opłucnej, 
śródpiersia i serca, która ukazała się w 2015 roku, w przy-
padkach, gdy nie stwierdza się cech morfologicznych 
wskazujących na różnicowanie gruczołowe lub płasko-
nabłonkowe w barwieniu HE, konieczne jest wykonanie 
badań dodatkowych, histochemicznych – na wykazanie 
obecności śluzu w komórkach raka i immunohistoche-
micznych (IHC; tab. 2).

Badania 
histochemiczne

Badania 
immunohistochemiczne (IHC)

Mucykarmin
PAS + diastaza

TTF-1 
Napsin A
p40 lub p63
CK5/6
CK7
Markery neuroendokrynne (CD56, 
chromogranina A, synaptofizyna)

Tab. 2. Zalecane badania dodatkowe wykorzystywane 
w ustaleniu postaci morfologicznej raka płuca

5. Szczegółowy raport badania 
histopatologicznego
Wynik badania histopatologicznego materiału poope-
racyjnego zawierającego guz płuca powinien zawierać:
• rozpoznanie postaci morfologicznej raka oparte na 

aktualnej klasyfikacji WHO guzów płuca, opłucnej, 
śródpiersia i serca (2015);

• określenie stopnia zróżnicowania raka (G1, G2, G3, 
Gx);

• ocenę opłucnej pokrywającej guz;
• występowanie zatorów z komórek raka w naczyniach 

krwionośnych i limfatycznych podścieliska nowotwo-
ru (VL) i w naczyniach opłucnej;

• naciekanie przez nowotwór pasm włókien nerwowych;

• rozległość martwicy (procent powierzchni guza ob-
jęty martwicą);

• nacieki zapalne w podścielisku raka (charakter nacie-
ku, intensywność, obecność w podścielisku i wokół 
guza);

• wypełnienie komórkami raka przestrzeni powietrznych 
otaczających guz (STAS – spread through air spaces);

• ocenę miąższu otaczającego guz (zmiany zapalne, 
niedodoma, wylewy krwi);

• ocenę pozostałego miąższu płuca (zmiany zapalne, 
ogniskowe, m.in. AAH – atypical adenomatous hyper-
plasia, hiperplazja komórek neuroendokrynnych – 
liczba, wielkość);

• wyniki wszystkich wykonanych reakcji histochemicz-
nych i immunohistochemicznych;

• ocenę marginesów chirurgicznych.

ISTOTNE! W przypadku stwierdzenia naciekania brze-
gu chirurgicznego oskrzela należy: 
 – określić, czy zmiana ma charakter raka in situ, oce-

nić rozległość naciekania, zatory w  naczyniach 
limfatycznych ściany oskrzela, zajęcie przydan-
ki i  ściany oskrzela przez naciek przechodzący 
z przylegającego węzła chłonnego;

 – ocenić wszystkie znalezione węzły chłonne około- 
oskrzelowych okolic brzegu chirurgicznego 
oskrzela i wewnątrzpłucnych (wygląd, liczba, licz-
ba węzłów objętych przerzutami, naciekanie to-
rebki węzłów, zachowanie jej ciągłości, obecność 
martwicy, naciekanie węzłów „przez ciągłość”, 
rozległość przerzutów, występowanie mikroprze-
rzutów i pojedynczych komórek raka);

 – umieścić informację o ewentualnym przekazaniu 
materiału do badań genetyczno-molekularnych;

 – określić stopień patologicznego zaawansowania 
raka (pTNM).

ISTOTNE! Czas upływający od nadesłania materiału, po-
brania wycinków i oceny mikroskopowej powinien się 
mieścić w przedziale 5–7 dni (z pominięciem dni wolnych 
od pracy). Może być wydłużony zależnie od konieczności 
poszerzenia diagnostyki o wykonanie badań dodatko-
wych bądź niezbędnego uzupełnienia danych klinicznych.

II. OCENA MATERIAŁU PRZEDOPERACYJNEGO 
(WYCINKI, ROZMAZY CYTOLOGICZNE, 
CYTOBLOCZKI)
Diagnostyka mikroskopowa małych wycinków i  roz-
mazów cytologicznych, najczęściej otrzymanych drogą 
bronchofiberoskopii, w dużym stopniu zależy od stopnia 
klinicznego zaawansowania choroby.



Wiadomości onkologiczne W Pigułce. Rak Płuca nR 5/201613

W  badaniach cytologicznych oprócz sporządza-
nia rozmazów konieczne jest również wykonywanie 
tzw. cytobloczków.

1. Zasady oceny materiału 
przedoperacyjnego
Obowiązujący obecnie algorytm określa kolejne etapy 
postępowania w celu ustalenia rozpoznania i zabezpie-
czenia materiału do badań molekularno-genetycznych.

Konieczne jest odróżnienie raka drobnokomórkowego 
(RDP) od niedrobnokomórkowego (NDRP). Dalsze postę-
powanie diagnostyczne w przypadku wykrycia NDRP 
zależy od stopnia zaawansowania klinicznego choroby 
i planowanego leczenia.

W NDRP, kiedy jest możliwe leczenie operacyjne, pod-
typ nie jest istotny, jest on bowiem ustalany po leczeniu 
operacyjnym.

U chorych, u których rozległość procesu nowotworo-
wego nie pozwala na wykonanie zabiegu chirurgiczne-
go, konieczne jest sprecyzowanie postaci histologicznej 
NDRP (rak płaskonabłonkowy vs. gruczolakorak). 

Różnicowanie obu postaci opiera się głównie na kry-
teriach morfologicznych widocznych w barwieniu HE, 
opisanych w klasyfikacji WHO guzów płuca, opłucnej, 
grasicy i serca (2015). 

Rak niedrobnokomórkowy, w którym nie stwierdza się 
cech histologicznych umożliwiających ustalenie podtypu, 
jest nazywany NDRP typu NOS (not otherwise specified).

W NDRP bez możliwości określenia podtypu, jeśli ilość 
materiału na to pozwala, wskazane jest wykonywanie ba-

dań immunohistochemicznych (IHC) i/lub histochemicz-
nych na obecność śluzu w komórkach nowotworowych.

Ze względu na unikatowość materiału cytologicznego 
i histologicznego zaleca się wykorzystanie minimalnej 
liczby markerów immunohistochemicznych, które cha-
rakteryzują się największą czułością i swoistością, przede 
wszystkim TTF-1 i p40 lub p63.

Jądrowa ekspresja TTF-1 w komórkach raka wskazuje 
na różnicowanie gruczołowe nowotworu, a dodatnia re-
akcja z p40 lub p63 – na różnicowanie płaskonabłonkowe. 

Raka, w którym nie stwierdza się ekspresji TTF-1 i p40 
lub p63 oraz w którym barwienie na obecność śluzu jest 
negatywne, określa się jako NDRP typu NOS.

2. Przekazanie materiału na badania 
genetyczno-molekularne
Ustalenie postaci morfologicznej NDRP wiąże się z ko-
niecznością dalszej diagnostyki molekularnej.

Stwierdzenie obecności mutacji EGFR w komórkach 
nowotworowych umożliwia kwalifikację chorych do le-
czenia ukierunkowanego.
• Potencjalnymi kandydatami do terapii celowanej są 

chorzy z rozpoznanym:
 – rakiem gruczołowym,
 – rakiem niedrobnokomórkowym o  immunofeno-

typie gruczolakoraka,
 – rakiem niedrobnokomórkowym typu NOS (ryc. 1).
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Ryc. 1. Algorytm postępowania diagnostycznego w zaawansowanej postaci raka niedrobnokomórkowego
ADC – rak gruczołowy, ALK – białko fuzyjne ALK, ALK (IHC) – ocena ekspresji białka ALK metodą immunohistochemii, 
ALK (FISH) – ocena genu ALK metodą FISH, EGFR – ocena mutacji genu EGFR, IKT – inhibitory kinazy tyrozynowej, 
IHC – immunohistochemia, FISH – fluorescencyjna hybrydyzacja in situ, NSCLC – rak niedrobnokomórkowy, NSCLC-NOS – 
rak niedrobnokomórkowy bez cech różnicowania płaskonabłonkowego lub gruczołowego, SqCLC– rak płaskonabłonkowy

IMMUNOTERAPIA IKT

NSCLC
(postać zaawansowana)

ADC

NSCLC  
o immunofenotypie

ADC

PD-L1

EGFR (+)

EGFR (-)

ALK (IHC) (-) ALK (IHC) (+)

ALK (FISH) (+)

IKT

NSCLC-NOS

SqCLC

BADANIA
MOLEKULARNE
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• Informację o planowanym leczeniu celowanym i ko-
nieczności przekazania materiału do badań moleku-
larnych bądź konieczności diagnostyki immunohisto-
chemicznej w celu określenia ekspresji ALK powinien 
umieścić w skierowaniu lekarz kierujący materiał do 
badania patomorfologicznego.

• Wyboru reprezentatywnego materiału do oznacze-
nia mutacji genu EGFR i badania IHC w kierunku ALK 
dokonuje lekarz patomorfolog.

• W materiale kierowanym do badania molekularnego 
EGFR lekarz patomorfolog określa liczbę komórek no-
wotworowych w stosunku do wszystkich występują-
cych elementów jądrzastych.

• Wprowadzenie do leczenia raka płuca immunotera-
pii, której celem jest przywrócenie zdolności limfocy-
tów do niszczenia komórek nowotworowych, wiąże 
się z oceną immunohistochemiczną ekspresji PD-L1 
w komórkach raka i/lub odczynu immunologicznego 
towarzyszącego rakowi.
W związku z tym kolejnym etapem postępowania 
diagnostycznego z małym materiałem biopsyjnym 
najprawdopodobniej będzie ocena immunohistoche-
miczna ekspresji PD-L1.

• Ze względu na unikatowość małych wycinków i cyto-
bloczków konieczne jest oszczędne, racjonalne wyko-
rzystanie materiału. Właściwe postępowanie wymaga 

Ryc. 2. Bloczek parafinowy z wycinkiem z oskrzela – schemat wymaganych kolejnych preparatów mikroskopowych 
istotnych w kwalifikacji do leczenia NDRP
ALK – białko fuzyjne ALK, ALK (FISH) – ocena genu ALK metodą FISH – fluorescencyjna hybrydyzacja in situ,  
IHC – immunohistochemia

przeszkolenia zespołu laboratoryjnego przygotowu-
jącego wycinki do badania mikroskopowego.

• Małe wycinki, m.in. pobrane w trakcie bronchofibero-
skopii, należy opracowywać oddzielnie, według zasa-
dy „jeden wycinek = jeden bloczek parafinowy = je-
den preparat mikroskopowy”. Nie należy wszystkich 
wycinków zatapiać w jednym bloczku parafinowym.

• Nie należy skrawać wycinków tzw. metodą taśmową, 
jak również nie należy odrzucać żadnego skrawka 
otrzymanego w trakcie trymowania (wyrównywa-
nia) bloczka parafinowego. Wszystkie skrawki trzeba 
umieścić na szkiełku i po zabarwieniu przekazać do 
oceny lekarzowi. Dalszy sposób postępowania zależy 
od wyniku badania mikroskopowego.

• Gdy rozpoznanie wymaga wykonania badań dodat-
kowych – histochemicznych i/lub immunohistoche-
micznych – należy skroić niezbędną liczbę skrawków 
jednocześnie.

• W przypadku gdy planowane jest leczenie oparte 
na ocenie biomarkerów molekularnych i immuno-
logicznych, wycinki należy jednoczasowo skrawać 
seryjnie z przeznaczeniem do oceny występowania 
mutacji EGFR (1 wycinek ok. 10 µm), oceny immu-
nohistochemicznej ekspresji białka ALK (1 wycinek), 
oceny rearanżacji w genie ALK metodą FISH (3), oceny 
ekspresji PD-L1 (3) – w zależności od testu (ryc. 2).

JKL5

/K>

HE (hematoksylina-eozyna)

Barwienie na śluz

Badania IHC: TTF-1

Badania IHC: p40/p63

Ocena mutacji EGFR

Ocena IHC ekspresji ALK

Ocena rearanżacji ALK (FISH)

Ocena ekspresji PD-L1
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ISTOTNE! Należy pamiętać, że każda próba kolejnego 
skrojenia skrawków powoduje utratę materiału! W związ-
ku z tym należy bardzo rozważnie podejmować decyzję 
dotyczącą badań dodatkowych. Wykonanie diagnostyki 
IHC, przekazanie materiału do oceny mutacji EGFR, ocena 
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udział w diagnostyce i leczeniu raka płuca, byłoby korzyst-
nym rozwiązaniem, gdyż pozwalałoby na wspólne pod-
jęcie decyzji o postępowaniu z chorym oraz racjonalne 
dysponowanie unikatowym materiałem histologicznym 
i cytologicznym.

3. Raport badania mikroskopowego
• Raport badania powinien zawierać rozpoznanie typu 

raka (drobnokomórkowy vs. niedrobnokomórkowy).
• W przypadku rozpoznania NDRP należy określić, czy 

rak jest płaskonabłonkowy, czy gruczołowy.
• Należy dołączyć informację o wykonanych badaniach 

dodatkowych, jeśli były one wykonywane, z interpre-
tacją wyników.

• W przypadku przekazania materiału do badań ge-
netyczno-molekularnych informacja ta powinna się 
znaleźć w wyniku badania.

• W przypadku drobnych wycinków, gdy wykorzystanie 
materiału do badań dodatkowych mogłoby spowo-
dować zużycie jego znacznej części, uniemożliwia-
jąc wykonanie diagnostyki molekularnej, można od 
nich odstąpić, umieszczając w rozpoznaniu informację 
o tej decyzji. Dalsze postępowanie należy do lekarza 
zajmującego się chorym.
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Diagnostyka molekularna w raku płuca –  
algorytm postępowania

1. Diagnostyka molekularna biomarkerów 
raka płuca
Diagnostyka ta obejmuje:
• ocenę mutacji somatycznych genu EGFR, warunkują-

cych odpowiedź i oporność na leczenie inhibitorami 
kinazy tyrozynowej EGFR;

• ocenę ekspresji białka fuzyjnego ALK i/lub rearanża-
cji genu ALK, warunkujących odpowiedź na leczenie 
inhibitorami kinazy ALK;

• ocenę rearanżacji genu ROS-1, warunkujących odpo-
wiedź na leczenie inhibitorami kinazy ROS1;

• ocenę ekspresji białka PD-L1, warunkującego odpo-
wiedź na leczenie niektórymi przeciwciałami anty-
-PD-1.

2. Wymagania dotyczące materiału 
kierowanego do badań molekularnych
Prawidłowe postępowanie z materiałem, tj. szybkie zabez-
pieczenie we właściwym, 10-procentowym, zbuforowa-
nym (pH = 7,0–7,4) roztworze formaliny w temperaturze 
pokojowej (20–25°C) oraz zachowanie optymalnego 
czasu utrwalania (6–48 godzin), pozwala na zachowanie 
adekwatnej jakości materiału genetycznego i zapobiega 
powstaniu błędów przedanalitycznych, które są podsta-
wową przyczyną niepowodzenia molekularnych badań 
diagnostycznych. 

Wskazane jest, aby informacja o ewentualności 
zastosowania leczenia ukierunkowanego moleku-
larnie została zamieszczona przez lekarza klinicystę 
w dokumentacji kierującej materiał do badania pa-
tomorfologicznego. W takim przypadku patomorfolog 
bezpośrednio po potwierdzeniu odpowiedniego utkania, 
czyli raka niedrobnokomórkowego innego niż płaskona-
błonkowy (niepłaskonabłonkowy NDRP), przygotowuje 
materiał (stwierdzenie obecności ognisk martwicy, osza-
cowanie odsetka komórek nowotworowych w preparacie 
i zaznaczenie ich lokalizacji w rozmazach) oraz kieruje go 
do badań genetycznych. 

Niepełne skierowanie, tj. brak informacji o ewentual-
ności zastosowania leczenia ukierunkowanego moleku-
larnie, w sposób niezasadny i znaczący wydłuża proces 
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Kwalifikacja do leczenia ukierunkowanego molekular-
nie jest standardowym elementem procedury klinicz-
nej u chorych kwalifikowanych do farmakologicznego 
leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca. Lekarz 
prowadzący diagnostykę (pulmonolog, onkolog lub 
torakochirurg) powinien zawczasu rozważyć wskazania 
i zaplanować badania molekularne, zwłaszcza jeśli wyniki 
badań dodatkowych, w tym obrazowych, sugerują za-
awansowaną postać niedrobnokomórkowego raka płuca.

Zalecane kryteria kwalifikacji do terapii ukierunkowa-
nych molekularnie – za pomocą IKT (inhibitorów kinazy 
tyrozynowej) EGFR albo IKT ALK – obejmują konieczność 
potwierdzenia niepłaskonabłonkowego utkania nowo-
tworu oraz obecności nieprawidłowości genetycznych 
w materiale biologicznym pobranym od chorego na NDRP 
(1, 2, 3). Kryteria kwalifikacji do immunoterapii obejmują 
jedynie potwierdzenie niedrobnokomórkowego utkania 
nowotworu i ewentualnie ekspresji PD-L1 na komórkach 
nowotworowych (dla niektórych przeciwciał anty-PD-1). 
Algorytm diagnostyczny przedstawiono na ryc. 1.

Szczegółowe zalecenia metodologiczne dotyczące 
badań molekularnych materiału histologicznego lub 
cytologicznego zawierającego utkanie/komórki niepła-
skonabłonkowego raka płuca zostały zaprezentowane 
przez polskich ekspertów w oddzielnym dokumencie (2). 

Funkcjonowanie polskich laboratoriów prowadzących 
diagnostykę genetyczną w celu kwalifikacji chorych na 
nowotwory do terapii ukierunkowanych molekularnie 
podlega regulacjom prawnym zgodnie z ustawą o dia-
gnostyce laboratoryjnej oraz rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia w sprawie standardów jakości dla medycznych 
laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (4, 5). 
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diagnostyczny. Konieczne jest ponowne skrojenie mate-
riału i jego ocena przez patomorfologa pod kątem przy-
datności do badania molekularnego, reprezentatywności 
i odsetka komórek nowotworowych.

Kluczowym kryterium warunkującym jakość 
i wiarygodność badania molekularnego jest odsetek 
komórek nowotworowych w materiale wynoszący, 
w zależności od zastosowanej metody, od 1 do 50% 
komórek nowotworowych (standardowo w warun-
kach polskich – 10%) (2, 3).

3. Ocena mutacji w genie EGFR

3.1. Materiał 
Wykonanie badania obecności mutacji w genie EGFR jest 
możliwe w przypadku każdego materiału biologicznego 
pozyskanego od pacjenta, pod warunkiem że w materia-
le znajdują się komórki nowotworowe. Możliwe postaci 
materiału:
• materiał tkankowy utrwalony w formalinie i zarchiwi-

zowany w postaci bloczków parafinowych;
• materiał komórkowy (rozmazy lub cytoblok) utrwalo-

ny w formalinie lub w alkoholu; możliwa jest analiza 
molekularna preparatów cytologicznych barwionych 
za pomocą hematoksyliny i eozyny (2).
Możliwe jest także badanie obecności mutacji EGFR 

w wolnym DNA krążącym we krwi obwodowej.
Potwierdzenie obecności mutacji w genie EGFR 

w wolnym krążącym DNA krwi obwodowej ma charak-
ter diagnostyczny i umożliwia kwalifikację do leczenia 
IKT EGFR. Ze względu na niższą czułość tego badania 
(~70%) zaleca się jego wykonanie w przypadku braku 
dostępu do komórek lub tkanek nowotworowych. 
Ujemny wynik tego testu nie wyklucza obecności 
mutacji w komórkach nowotworowych.

Zaleca się, aby w razie progresji u chorych leczonych 
IKT EGFR I lub II generacji wykonać oznaczenie w kierunku 
mutacji oporności na IKT EGFR I i II generacji, zwłaszcza 
mutacji T790M. Materiałem adekwatnym do badań jest 
krew obwodowa oraz/lub materiał tkankowy lub ko-
mórkowy uzyskany z powtórnej biopsji wykonanej po 
stwierdzeniu progresji w trakcie leczenia IKT EGFR I lub 
II generacji. Materiał ten musi zostać poddany rutynowym 
procedurom patomorfologicznym w celu potwierdzenia 
rozpoznania NDRP oraz ustalenia odsetka i lokalizacji ko-
mórek nowotworowych.

3.2. Metodyka
Ocena mutacji w genie EGFR powinna być wykonywana 
za pomocą metody wysokoczułej opartej na technice 

real-time PCR przy użyciu certyfikowanych odczynników 
diagnostycznych, niezależnie od typu materiału przesła-
nego do badania (2, 3).

Wysokoczułe metody real-time PCR umożliwiają 
wiarygodną ocenę materiałów zawierających >5% 
komórek nowotworowych. 

Metodą sekwencjonowania bezpośredniego można 
oceniać jedynie materiały zawierające co najmniej 50% 
komórek nowotworowych.

Metody laboratoryjne nieposiadające certyfikacji dia-
gnostycznej powinny zostać zwalidowane przez labora-
torium zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.3. Wynik badania
Zalecany czas wykonania badania molekularnego 
mutacji w genie EGFR wynosi do 10 dni roboczych 
(optymalnie 3–5 dni roboczych).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wynik wraz 
z materiałem diagnostycznym powinien zostać odesłany 
bezpośrednio do lekarza zlecającego badanie molekular-
ne lub do pracowni patomorfologii, o ile na skierowaniu 
brak innych adnotacji (2). 

Zaleca się, aby wynik badania genetycznego mutacji 
genu EGFR zawierał w szczególności: 
1. dane identyfikujące pacjenta;
2. dane identyfikujące ośrodek zlecający badanie gene-

tyczne oraz nazwisko lekarza zlecającego badanie; 
3. dane identyfikujące pracownię patomorfologii, w któ-

rej przeprowadzono badanie patomorfologiczne, i na-
zwisko wykonującego to badanie lekarza patomorfo-
loga;

4. numer preparatu skierowanego do badania gene-
tycznego wraz z dokładnym rozpoznaniem patomor-
fologicznym i odsetkiem komórek nowotworowych 
zawartych w preparacie oraz wynikami badań immuno- 
histochemicznych, jeżeli były one przeprowadzane;

5. nazwę i czułość techniki wykorzystanej do oceny mu-
tacji genu EGFR; 

6. wykaz badanych mutacji; 
7. opisową ocenę jakości wyizolowanego DNA; 
8. wynik badania genetycznego (przedstawiony zgodnie 

z nomenklaturą Human Genome Variation Society) 
wraz z komentarzem odnośnie do klinicznego zna-
czenia wykrytej mutacji; 

9. datę otrzymania materiału i przeprowadzenia badania; 
10. podpis diagnosty laboratoryjnego wykonującego 

oznaczenie i osoby autoryzującej wynik.
Sprawozdanie z badania genetycznego nie powinno 

zawierać szczegółowych sugestii dotyczących wyboru 
konkretnego leku ukierunkowanego molekularnie.
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Rodzaj mutacji obecnej w genie EGFR ma wpływ na 
odpowiedź na leczenie IKT EGFR. Najczęściej wykry-
wane mutacje w genie EGFR, delecje w eksonie 19 lub 
substytucja L858R w eksonie 21, zazwyczaj warunkują 
dużą wrażliwość komórek nowotworowych na IKT EGFR. 
Rzadkie mutacje genu EGFR, o częstości wyższej niż 1% 
wśród znanych mutacji w tym genie, mają zróżnicowa-
ne – niekiedy słabo poznane – znaczenie predykcyjne. 
Mutacje w eksonie 18 (np. G719X, E709X) i w eksonie 21 
(np. L861Q, L858M, L861R) oraz rzadkie insercje w eksonie 
19 zazwyczaj warunkują odpowiedź na terapię IKT EGFR. 
Z kolei mutacje w eksonie 20 (insercje, a także pierwotna 
mutacja T790M) mogą się wiązać z niską wrażliwością na 
działanie IKT EGFR lub nawet z opornością na tę grupę 
leków. Chorzy ze współistnieniem częstych i rzadkich 
mutacji genu EGFR zazwyczaj dobrze odpowiadają na 
terapię IKT EGFR (2, 8).

4. Ocena rearanżacji genu ALK
Kwalifikacja chorych do leczenia inhibitorami ALK wyma-
ga bezpośredniego potwierdzenia obecności rearanżacji 
genu ALK metodą fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ 
(FISH). Wykazanie ekspresji białka fuzyjnego ALK przez 
komórki nowotworowe metodą immunohistochemii (IHC) 
kwalifikuje materiał do badania FISH (badanie przesiewo-
we). Diagnostyka IHC jest przeprowadzana w zakładzie/
pracowni patomorfologicznej. Badania są wykonywane 
w materiale archiwizowanym w postaci bloczków parafi-

nowych (materiał histologiczny lub cytobloki). Nie zaleca 
się wykorzystywania preparatów cytologicznych. 

4.1. Ocena ekspresji białka fuzyjnego ALK 
metodą immunohistochemii (IHC)
Technika IHC jest zazwyczaj stosowana jako metoda 
przesiewowa w kwalifikacji materiałów tkankowych do 
oznaczenia rearanżacji genu ALK techniką FISH. Ekspresję 
białka ALK ocenia się w skali 0/1 na podstawie barwie-
nia immunohistochemicznego, które jest wykonywane 
w zakładzie/pracowni patomorfologicznej. Zgodnie z al-
gorytmem przyjętym obecnie w Polsce wynik dodatni 
wymaga potwierdzenia metodą FISH.

W niektórych krajach istnieją algorytmy diagnostycz-
na zalecające weryfikację wyniku badania IHC jedynie 
w  przypadku niepewnego wyniku barwienia IHC, ze 
względu na wysoką zgodność diagnostyczną obu metod. 
Dodatni wynik badania ekspresji białka ALK metodą IHC 
ma wówczas charakter ostateczny.

Zaleca się wykorzystywanie zestawów mających cer-
tyfikat do diagnostyki in vitro (oznaczonych symbolem 
CE-IVD) (2).

4.2. Ocena rearanżacji genu ALK metodą 
fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH)
Obecność białka fuzyjnego ALK uwidoczniona meto-
dą IHC powinna zostać zweryfikowana przez potwier-
dzenie obecności rearanżacji genu ALK w komórkach 

LEKARZ
Materiał diagnostyczny kierowany do oceny patomorfologicznej i molekularnej  

(w ramach jednego skierowania)

PATOMORFOLOG
Rozpoznanie niedrobnokomórkowego raka płuca (rak niepłaskonabłonkowy)

Ocena odsetka komórek nowotworowych w materiale kierowanym do diagnostyki molekularnej
Przesłanie materiału do laboratorium genetycznego

3 dni robocze

GENETYK
Analiza obecności mutacji genu EGFR (eksony 18–21)

W przypadku braku mutacji genu EGFR: ocena obecności rearanżacji genu ALK
Konieczna współpraca z patomorfologiem

W przypadku braku obecności obu nieprawidłowości genetycznych:
 ocena ekspresji PD-L1

5–10 dni roboczych

Ryc. 1. Zalecany algorytm diagnostyczny u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca (typ niepłaskonabłonkowy)
Źródło: Chorostowska-Wynimko J. Lung Cancer: our blood, sweat and fears. Pneumonol Alergol Pol 2015; 83: 98–100.



Wiadomości onkologiczne W Pigułce. Rak Płuca nR 5/2016 20

joanna choRosToWska-Wynimko, PaWeł kRaWczyk

nowotworowych metodą fluorescencyjnej hybrydyzacji 
in situ z wykorzystaniem sond dwukolorowych typu break-
-apart. Optymalne warunki przechowywania materiału 
do badania rearanżacji genu ALK zapewnia utrwalenie 
w bloczkach parafinowych (materiał histologiczny albo 
cytobloki). Nie ma możliwości wiarygodnego oznacze-
nia rearanżacji genu ALK w preparatach cytologicznych 
barwionych H + E lub w reakcji immunohistochemicznej. 

Zaleca się, aby ocena wizualna preparatów była zawsze 
dokonywana przez dwóch niezależnych obserwatorów 
mających doświadczenie w interpretacji i odczycie wyni-
ków badań FISH oraz IHC. W ocenie preparatów powinien 
uczestniczyć patomorfolog, który ma doświadczenie w in-
terpretacji i odczycie wyników barwienia metodą FISH.

4.3. Wynik badania 
Zalecany czas wykonania badania molekularnego 
rearanżacji genu ALK wynosi do 10 dni roboczych.
Wynik badania powinien zawierać wszystkie elementy 
wymienione w punktach 1–4 i 8–10 w części 3.3, a także 
– obligatoryjnie – opis techniki wykorzystanej do oceny 
rearanżacji genu ALK, informację na temat liczby ocenio-
nych jąder komórkowych, odsetka jąder komórkowych 
z rearanżacją genu ALK (technika FISH) i poziomu ekspresji 
białka EML4-ALK (technika IHC).

Potwierdzenie ekspresji białka fuzyjnego ALK i/lub 
rearanżacji genu ALK (co najmniej 15% jąder komórko-
wych z rearanżacją) umożliwia zakwalifikowanie chorego 
na gruczołowego raka płuca do terapii kryzotynibem, 
a następnie – w przypadku progresji – inhibitorami ALK 
II generacji (cerytynibem, alektynibem). Nie zaleca się 
badania nieprawidłowości genu ALK (substytucji) warun-
kujących oporność wobec kryzotynibu (2, 3). 

5. Ocena rearanżacji w genie ROS-1
Kwalifikacja chorych do leczenia inhibitorami kinazy ROS1 
(kryzotynib) wymaga bezpośredniego potwierdzenia 
obecności rearanżacji genu ROS-1 metodą fluorescen-
cyjnej hybrydyzacji in situ (FISH). Wymagania dotyczące 
metodologii badania, materiału i wyniku są identyczne 
z opisanymi w częściach 4.2 i 4.3. 

6. Ocena ekspresji białka PD-L1
Badanie jest wykonywane w zakładzie/pracowni pato-
morfologicznej metodą immunohistochemii, wyłącznie 
w materiale archiwizowanym w postaci bloczków pa-
rafinowych (materiał histologiczny lub cytobloki); nie 
zaleca się korzystania z preparatów cytologicznych. Nie 
ma obecnie jednoznacznych zaleceń odnośnie do przy-
datności materiału archiwalnego czy konieczności wyko-

Ryc. 2. Zalecany algorytm diagnostyczny u chorych 
na niedrobnokomórkowego raka płuca (typ 
niepłaskonabłonkowy)
IHC – immunohistochemia, FISH – fluorescencyjna 
hybrydyzacja in situ, NGS – sekwencjonowanie nowych 
generacji

PODSTAWOWE BADANIE 
PATOMORFOLOGICZNE

BADANIA HISTOCHEMICZNE 
I IMMUNOHISTOCHEMICZNE

OCENA MUTACJI GENU EGFR
(real-time PCR lub NGS)

OCENA REARANŻACJI GENU ALK
(IHC i FISH)

OCENA EKSPRESJI PD-L1
(IHC)

Podczas jednego cyklu diagnostycznego
w ramach jednego zlecenia lekarskiego

nania powtórnej biopsji u chorych ze wznową po zabiegu 
operacyjnym lub progresujących po chemioterapii.

Zaleca się wykorzystanie zestawów z certyfikacją dia-
gnostyczną (CE-IVD).

U chorych na NDRP o utkaniu niepłaskonabłonkowym 
konieczne jest wcześniejsze wykluczenie nieprawidłowo-
ści w obrębie genów EGFR i ALK.

U chorych kwalifikowanych do I linii leczenia za po-
mocą pembrolizumabu konieczne jest potwierdzenie 
wysokiej ekspresji białka PD-L1 (ponad 50% powierzchni 
preparatu zawierającego utkanie nowotworowe, z wyłą-
czeniem miejsc martwicy). 

U chorych kwalifikowanych do II linii leczenia za po-
mocą pembrolizumabu konieczne jest potwierdzenie 
ekspresji białka PD-L1 na ponad 1% powierzchni prepa-
ratu zawierającego utkanie nowotworowe, z wyłączeniem 
miejsc martwicy.

Kwalifikacja do II linii leczenia za pomocą niwolumabu 
nie wymaga określenia statusu ekspresji PD-L1. 

Wskazane jest, aby oznaczenia biomarkerów dla 
poszczególnych grup leków były wykonywane w ra-
mach jednego skierowania na badania molekularne. 
Pozwala to na maksymalnie efektywne wykorzystanie 
materiału biologicznego, znaczące skrócenie czasu 
oczekiwania na wyniki i podjęcie decyzji terapeutycz-
nych (ryc. 2).
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Każdego roku 14 milionów osób na świecie dowiaduje się, że choruje na nowotwór.1 

W Polsce taką diagnozę słyszy ponad 144 tys. nowych pacjentów rocznie.2

Walka z nowotworem to jedno z największych wyzwań jakie stoją przed współczesną medycyną. 

Zrozumienie roli systemu odpornościowego w leczeniu pacjentów onkologicznych przyczyni się  
do rozszerzenia możliwości leczenia. Zaplanowaliśmy lub realizujemy badania kliniczne  
w ponad 30 typach nowotworów. 

Dokładamy wszelkich starań, aby droga od odkrycia do podania leku, była jak najkrótsza. 

Wierzymy, że nasza praca to znacznie więcej niż poszukiwanie nowych leków.  
To przede wszystkim nowe możliwości dla pacjentów i ich bliskich.  

www.msd.pl

Innowacyjne terapie 
dla pacjentów onkologicznych. 

Poszukujemy ich z pasją.
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