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Wraz z postępem w leczeniu raka płuca, jaki dokonał 
się w ostatnich latach, wzrosły oczekiwania onkologów 
wobec diagnostyki histologicznej, cytologicznej i mole-
kularnej materiału pobranego od pacjenta. Rak płuca to 
choroba o różnorodnym obrazie mikroskopowym, rozma-
itych zaburzeniach genetycznych oraz zróżnico    wanym 
przebiegu klinicznym. U części chorych można stosować 
tzw. le czenie celowane lub immunoterapię inhibitorami 
punktów kontroli, dzięki któ rym uzyskuje się wyraźnie 
dłuższy czas przeżycia w stosunku do leczenia chemiote-
rapeutykami nawet w zaawansowanych stadiach choroby. 
Istotne jest, aby z ogromnej grupy pacjentów z rakiem 
płuca wyodrębnić tych, którzy mają szansę pozytywnie 
zareagować na takie leczenie. 

Jednym z  najważniejszych etapów kwalifikacji do 
leczenia celowanego lub immunoterapii inhibitorami 
punktów kontroli jest ocena mikroskopowa i molekularna 
materiału tkankowego bądź komórkowego. Wymaga ona 
określenia tzw. czynników predykcyjnych raka, na które 
składają się: typ histologiczny, zaburzenia genetyczne (np. 
w genach EGFR, ALK lub ładunek mutacyjny guza) oraz 
właściwości biologiczne (np. obecność białka fuzyjnego 
ALK lub białek PD-L1). Nieprawidłowe postępowanie 
z materiałem pobranym od pacjenta może uniemoż-
liwić wykrycie czynników predykcyjnych i zdyskwalifi-
kować chorego z leczenia celowanego lub odwrotnie 
– może doprowadzić do uzyskania wyników fałszywie 
dodatnich i zakwalifikować chorego do nieobojętnego 
leczenia, które i tak będzie nieskuteczne bądź też może 
narazić pacjenta na niepotrzebną kolejną biopsję i wy-
dłużyć cały proces diagnostyczny. Temat prawidłowego 

Diabeł tkwi w szczegółach,  
czyli wpływ sposobu przygotowania 
materiału tkankowego i cytologicznego 
na jakość badania mikroskopowego 
i molekularnego w diagnostyce raka płuca

postępowania z materiałem jest obecnie bardzo szeroko 
omawiany w piśmiennictwie, pojawiał się również w wie-
lu wykładach prezentowanych w czasie XIX Światowej 
Konferencji Raka Płuca we wrześniu 2018 roku w Toronto 
(19th World Conference on Lung Cancer 2018). 

Materiał uzyskiwany od chorych z podejrzeniem raka 
płuca charakteryzuje się dużą różnorodnością. Może zo-
stać pobrany w rozmaity sposób w zależności od lokali-
zacji i dostępności zmiany [1]. Z punktu widzenia obróbki 
technicznej można go podzielić na trzy grupy: 
1. rozmazy cytologiczne – nakłucia cienkoigłowe, biop-

sje szczoteczkowe, płyny z jam ciała i in.;
2. materiał drobny (fot. 1b):

• cytobloczki – materiał cytologiczny (plwociny, 
wydzieliny oskrzelowe/popłuczyny oskrzelowo-
-pęcherzykowe, nakłucia cienkoigłowe, płyny 
z  jam ciała i  in.) przeprowadzany techniką histo -
logiczną, czyli przez bloczek parafinowy; 

• drobny materiał histologiczny – wycinki endosko-
powe, biopsje gruboigłowe, małe biopsje chirur-
giczne;

3. duży materiał histologiczny – materiał pooperacyj-
ny, np. płat płuca z guzem, duże biopsje chirurgiczne 
(fot. 1a).

Fot. 1. Porównanie wielkości dużego wycinka z guza 
płuca (a) z małym wycinkiem bronchoskopowym (b)
(Wszystkie zdjęcia pochodzą z archiwum Instytutu Gruźlicy 
i Chorób Płuc)
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Zaledwie około 30% raków płuca w momencie wy-
krycia jest w stopniu zaawansowania umożliwiającym 
leczenie chirurgiczne, a zarazem uzyskanie dużej ilości 
utkania nowotworowego potrzebnego do wykonania 
ewentualnych badań predykcyjnych. W większości przy-
padków nowotwór jest w zbyt zaawansowanym stadium, 
a pacjent jest kwalifikowany do chemioterapii, terapii 
celowanych lub immunoterapii inhibitorami punktów 
kontroli. U tych chorych diagnostyka opiera się wyłącznie 
na materiale drobnym, histologicznym lub cytologicznym, 
którego ilość jest ograniczona, a opracowanie wymaga 
szczególnej uwagi. 

Rozmazy cytologiczne
Pobieranie materiału, utrwalanie, transport, obróbka. 
W Polsce rozmazy cytologiczne pobrane z układu odde-
chowego utrwalane są w 95–96% alkoholu (minimum 
5 min) lub przy użyciu specjalnego utrwalacza w aerozolu 
(Cytofix), jeśli wymagają dłuższego transportu. Ważne, 
aby przed pobraniem materiału oznaczyć stronę szkiełka 
podstawowego, na której będzie wykonany rozmaz. Na 
szkiełko należy nanieść niewielką ilość materiału, tak aby 
uzyskać cienki rozmaz w całości mieszczący się w grani-
cach szkiełka (fot. 2). 

„Dużo” w odniesieniu do rozmazów cytologicznych 
nie oznacza „dobrze”. Materiał, który spływa poza szkiełko, 
jest stracony. Z kolei rozmazy zbyt grube, ze skrzepami 
są mało przezierne i po przykryciu szkiełkiem nakryw-
kowym szybko podchodzą powietrzem (fot. 3). 

Ocena mikroskopowa takich rozmazów jest bardzo 
trudna, a rozpoznanie raka bywa czasem niemożliwe. 
Jeżeli w trakcie wykonywania rozmazu materiał zaczyna 
wykrzepiać w igle, a na szkiełku podstawowym tworzą 
się grudki, warto czym prędzej przenieść go (zeskro-
bać) do pojemnika przygotowanego na cytobloczek. 
Po wykonaniu rozmazu preparat należy niezwłocznie 
(w ciągu 1–3 s) umieścić w alkoholu lub spryskać aero-
zolem. Opóźnienie prowadzi do wysuszenia rozmazu, co 
skutkuje obrzękiem oraz cytolizą komórek, w skrajnych 
przypadkach uniemożliwiając ich identyfikację (fot. 4). 

Fot. 2. Prawidłowo wykonane rozmazy cytologiczne 
są cienkie i w całości mieszczą się na szkiełku 
podstawowym (zielone ramki TAK). Dla porównania 
rozmazy źle wykonane – materiał spłynął poza 
szkiełko (czerwona ramka NIE). Przy rozmazach leżą 
preparaty przygotowane z cytobloczków z tego 
samego nakłucia (materiał jest zaznaczony czarnym 
markerem)

Fot. 3. (a) Bardzo gruby rozmaz cytologiczny – 
wokół materiału, między szkiełko nakrywkowe 
a podstawowe, dostało się powietrze.  
(b) Obraz mikroskopowy takiego materiału – w części 
centralnej widoczne są grube strzępki tkanek, a czarna 
linia wokół nich to granica powietrza. Materiał ten nie 
nadaje się do dokładnej oceny mikroskopowej, reakcji 
immunocytochemicznych ani do badania metodą 
FISH, ale może być zakwalifikowany do badania 
mutacji EGFR

a
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W jednym pojemniku z alkoholem, np. w tubusie lub 
specjalnym pojemniku transportowym, można umiesz-
czać preparaty pobrane wyłącznie od jednego pacjenta. 
Jeśli jest ich dużo, należy je łączyć „plecami”, aby się nie 
skleiły (fot. 5). 

Preparaty utrwalone aerozolem są transportowane 
na sucho, w specjalnych pojemnikach z przegródkami, 
a w zakładzie patomorfologii przed barwieniem powinny 

Fot. 5. (a) Przykład naczynia
służącego do krótkiego
transportu rozmazów
cytologicznych w alkoholu.
(b) Szkiełka są oznakowane
i ułożone „plecami” do siebie

b

a
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zostać dobrze wypłukane w alkoholu. Utrwalone rozmazy 
są barwione zgodnie z wybraną techniką histochemiczną. 
W Polsce do barwienia rozmazów pobranych z układu 
oddechowego wykorzystuje się hematoksylinę i eozy-
nę (HE), natomiast w innych krajach częściej stosuje się 
metodę Papanicolau lub Diff-Quick (w drugim przypadku 
preparaty nie są utrwalane w alkoholu, lecz suszone).

Badania dodatkowe. Specyfiką rozmazów cytolo-
gicznych jest ich niepowtarzalność, nawet jeżeli zostały 
pobrane w czasie jednego zabiegu i z tej samej zmiany. 
Każdy rozmaz jest inny, zawiera inną liczbę komórek, nie-
które rozmazy mogą być niediagnostyczne. Aby wykonać 
reakcję immunocytochemiczną, wybrany preparat trzeba 
wcześniej odbarwić z hematoksyliny i eozyny, co powodu-
je utratę jego obrazu morfologicznego. Liczba możliwych 
do wykonania reakcji jest ograniczona liczbą rozmazów, 
a brak możliwości porównania reakcji z barwieniem HE 
utrudnia interpretację wyniku. Dobrym rozwiązaniem 
jest wcześniejsze zeskanowanie preparatu HE i utworze-
nie jego obrazu wirtualnego, ale w Polsce metoda ta jest 
dostępna zaledwie w kilku zakładach patomorfologii. 

Badania predykcyjne. Rozmazy cytologiczne utrwa-
lone w alkoholu lub suszone, barwione HE bądź inną me-
todą, cienkie lub grube znakomicie nadają się do oceny 
mutacji w genie EGFR, o ile zawierają wystarczającą liczbę 
komórek nowotworowych (patrz niżej: „Badania predyk-
cyjne” w podpunkcie „Materiał drobny”). Według ostat-
nich zaleceń międzynarodowych towarzystw naukowych 
International Association for the Study of Lung Cancer, 
College of American Pathologists oraz Association for Mo-
lecular Pathology (IASLC/CAP/AMP) rozmazy cytologiczne 
mogą być również wykorzystane do oceny ekspresji białka 

Fot. 4. (a) Rozmaz wysuszony – komórki są niewyraźne, „rozmyte”, nie widać struktury jądra komórkowego. 
(b) Ten sam preparat, ale inny obszar – komórki dobrze zachowane, widać wyraźnie jądra komórkowe i jąderka, 
obraz jest „ostry”

a b
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fuzyjnego ALK metodą immunocytochemiczną, a nawet 
do badania rearanżacji genu ALK metodą FISH, jeśli wy-
nik reakcji immunocytochemicznej jest niejednoznaczny 
[2, 3]. Warto jednak pamiętać, że zalecenia te oparto na 
ocenie materiału cytologicznego barwionego najczęściej 
metodą Papanicolau. Nie ma pewności, czy rozmazy bar-
wione HE nadają się po odbarwieniu do badania metodą 
FISH, które – według zapisu w polskim programie leko-
wym kwalifikującym do leczenia kryzotynibem – nadal 
jest wymagane do potwierdzenia dodatniego wyniku 
reakcji immunocytochemicznej. Trudność z oznaczeniem 
wynika nie tylko z wrażliwości sond genetycznych, lecz 
także z jakości materiału cytologicznego – w grubych roz-
mazach zawierających wielowarstwowe grupy komórek 
nowotworowych sygnały fluorescencyjne są nieczytelne. 
Obecnie nie zaleca się oceny ekspresji PD-L1 w rozma-
zach cytologicznych, ponieważ istnieje zbyt duże ryzy-
ko nieprawidłowej interpretacji wyniku reakcji w takim 
materiale. 

Materiał drobny
Określenie „materiał drobny” może odnosić się do mate-
riału zarówno cytologicznego, jak i histologicznego. Ozna-
cza technikę zatapiania zawiesiny komórkowej (materiał 
cytologiczny) albo niewielkich wycinków (materiał histo-
logiczny), np. endoskopowych, w bloczku parafinowym, 
który następnie jest krojony na skrawki grubości około 
4 µm, barwione w kolejnym etapie HE. Bloczki parafinowe 
zawierające materiał cytologiczny nazywa się „cytoblocz-
kami”. Zaleca się, aby z każdego materiału cytologiczne-
go wykonywać nie tylko rozmazy, lecz także cytobloczki, 
ponieważ metoda ta pozwala na zabezpieczenie większej 
liczby komórek do badań dodatkowych. Jeżeli w czasie 
nakłucia z przyczyn technicznych nie można wykonać 
jednocześnie rozmazów i cytobloczków i trzeba wybrać 
tylko jedną z tych metod, korzystniej jest zabezpieczyć 
materiał do cytobloczka. Nie oznacza to, że powinno się 
całkowicie zrezygnować z rozmazów – cienki i dobrze 
zrobiony rozmaz pozwala lepiej ocenić morfologię jąder 
komórkowych, a utrwalanie komórek w alkoholu zacho-
wuje lepszą (względem utrwalania w formalinie) jakość 
DNA, np. do badania mutacji w genie EGFR.

Materiał drobny pobrany od pacjenta wymaga 
szczególnej uwagi i rozsądnego postępowania. Po-
brana ilość tkanki lub zawiesiny komórkowej musi 
wystarczyć na: 
1. ustalenie rozpoznania (rak/nie rak); 
2. określenie typu raka (drobnokomórkowy/niedrobno-

komórkowy; jeśli niedrobnokomórkowy, to gruczoło-
wy/płaskonabłonkowy/typu nieokreślonego – ang. 
not otherwise specified, NOS);

3. w razie konieczności – wykonanie podstawowych 
reakcji immunohistochemicznych (IHC) wspomaga-
jących rozpoznawania mikroskopowe (TTF-1, p40);

4. oznaczenie biomarkerów (EGFR, ALK IHC/ALK FISH, 
PD-L1).

Pobieranie materiału, utrwalanie, transport, ob-
róbka. Aby uzyskać ilość materiału wystarczającą do 
ustalenia rozpoznania oraz oznaczenia wszystkich nie-
zbędnych biomarkerów, nie można ograniczyć się do 
tylko jednego pobrania. Z jednej zmiany, w czasie jed-
nego zabiegu zaleca się wykonanie:
• w  przypadku biopsji cienkoigłowych: około 4 po-

brań (z  obserwacji własnych wynika, że wystarczą 
2 rozmazy, resztę materiału wskazane jest umieścić 
w pojemniku przygotowanym na cytobloczek);

• w  przypadku transbronchialnej biopsji płuca (ang. 
transbronchial lung biopsy, TBLB) lub biopsji klesz-
czykowej: około 4–5 wycinków;

• w przypadku biopsji gruboigłowych: 2–3 wycinków. 

Strategia prawidłowego i racjonalnego 
postępowania diagnostycznego z materiałem 

drobnym pobranym od pacjenta z rakiem płuca 
wymaga wielodyscyplinarnego zaangażowania: 

lekarza klinicysty, technika zakładu patomorfologii, 
lekarza patomorfologa i biologa molekularnego. 

Klinicysta po zbadaniu pacjenta i zebraniu wywiadu 
przekazuje patologowi informację o klinicznym 
stopniu zaawansowania choroby, operacyjności, 
przebytych innych chorobach nowotworowych oraz 
planowanym leczeniu celowanym. Decyduje też 
o sposobie pobrania materiału. 

Technik/diagnosta laboratoryjny w zakładzie 
patomorfologii odpowiada za proces przygotowania 
bloczka parafinowego, dba o jakość odczynników, 
kontroluje czas i warunki kolejnych etapów procesu, 
a przygotowując preparat mikroskopowy, stara się 
oszczędzać materiał tkankowy. 

Lekarz patomorfolog ocenia preparat mikroskopowy 
i na bazie danych klinicznych stara się ustalić 
rozpoznanie, ograniczając barwienia dodatkowe 
(histochemiczne i IHC) do niezbędnego minimum. 
Na podstawie rozpoznania mikroskopowego 
i w porozumieniu z klinicystą współdecyduje 
o zleceniu biomarkerów predykcyjnych, wybiera do 
tych testów odpowiedni materiał, ocenia biomarkery 
immunohistochemiczne (np. ALK, PD-L1).

Biolog molekularny wykonuje testy np. EGFR lub 
ALK/FISH, których wyniki powinny być dołączone 
do rozpoznania patomorfologicznego i wraz z nim 
przekazane klinicyście.
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Materiał drobny zaleca się utrwalać w 10% formali-
nie o obojętnym pH przez 6–48 godz. w temperaturze 
pokojowej. Utrwalanie w formalinie jest metodą wystan-
daryzowaną i zwalidowaną zarówno dla reakcji immuno-
histochemicznych, jak i dla testów molekularnych, mimo 
że sama formalina obniża jakość materiału genetycznego, 
powodując powstawanie chemicznych wiązań krzyżo-
wych między DNA a białkami, przez co niekorzystnie 
oddziałuje na wyniki testów molekularnych. Przestrze-
ganie zalecanych czasów utrwalania znacznie zmniejsza 
to działanie, dlatego niedopuszczalne jest gromadzenie 
pobranego materiału i przekazywanie go do zakładów/
pracowni histopatologicznych raz lub dwa razy na tydzień, 
co bywa praktykowane w niektórych placówkach. 

Materiał cytologiczny zabezpieczony do cytoblocz-
ków można również utrwalać w formalinie lub w spe-
cjalistycznych preparatach opartych na mieszankach 
alkoholi (np. Cytospinie lub podobnych). Alkohol wydaje 
się wprawdzie lepszym utrwalaczem z punktu widzenia 
testów molekularnych, ale powoduje większe zmiany 
morfologiczne (obkurczenie materiału aż o 1/3), a także 
często niekorzystnie oddziałuje z antygenami komórek 
i zaburza wyniki reakcji immunohistochemicznych. Me-
tody utrwalania materiału w alkoholach (poza rozmaza-
mi) nie są do końca wystandaryzowane i zwalidowane, 
wymagają dalszych badań [4]. 

Biorąc pod uwagę wszystkie wady i zalety wspomnia-
nych utrwalaczy, dobrą praktyką jest pobieranie w czasie 
jednego badania zarówno rozmazów cytologicznych, jak 
i materiału drobnego (cytobloczki, wycinki itp.). Przy zało-
żeniu, że oba rodzaje materiałów zawierają wystarczającą 
liczbę komórek, patolog może np. przeznaczyć rozmaz 
(utrwalony w alkoholu) na badanie mutacji w genie EGFR, 
a skrawki z cytobloczka lub wycinka (utrwalane w forma-
linie) – na reakcje IHC (ALK, PD-L1 i inne). 

Nie zaleca się stosowania utrwalaczy opartych na 
metalach ciężkich lub kwasach.

W zakładzie patomorfologii wskazane jest, żeby na-
desłany materiał rozdzielić tak, aby każdy wycinek (np. 
endoskopowy albo z biopsji gruboigłowej) był oddzielnie 
prze  pro wadzany, zatapiany w bloczek parafinowy i kro-
jony [5]. W piśmiennictwie coraz częściej podkreśla się, 
że metoda rozdzielania wycinków zwiększa wprawdzie 
zużycie odczynników, a także wydłuża czas przygotowa-
nia i oceny mikroskopowej preparatów, ale pozwala na 
istotne zaoszczędzenie materiału. Jeżeli utkanie raka 
będzie obecne w kilku wycinkach, jeden można przezna-
czyć np. na reakcje IHC, a inny – na badania genetyczne. 
Zawiesiny komórkowej nie dzieli się, materiał z jednego 
pojemnika jest przeprowadzany w całości w formie po-
jedynczego cytobloczka. Do pojemnika z utrwalaczem 

i materiałem warto dodać eozynę – czerwony barwnik, 
który podbarwia materiał i ułatwia technikowi jego od-
nalezienie w  bloczku parafinowym w  czasie krojenia 
skrawków (fot. 6). 

Lepsza widoczność materiału zabezpiecza go przed 
przypadkowym, zbyt głębokim skrojeniem. Barwnik wy-
płukuje się w czasie dalszej procedury i nie przeszkadza 
w ocenie mikroskopowej.

Jedną z  najważniejszych kwestii jest prawidłowe 
i oszczędne skrawanie drobnego materiału z bloczka 
parafinowego w  czasie przygotowywania preparatu. 
W narządach pozapłucnych małe materiały kroi się często 
tzw. metodą taśmową (fot. 7), tj. na szkiełku podstawo-
wym umieszcza się wiele kolejnych skrawków (np. około 
10), czasem tyle, ile zmieści się na powierzchni szkiełka. 
Ten sposób jest absolutnie niewskazany w przypadku 
drobnego materiału pobranego z układu oddechowego, 
ponieważ może doprowadzić do zużycia tkanki przed 
wykonaniem badań predykcyjnych. Zaleca się skrawanie 
po 2, najwyżej 3 kolejne reprezentatywne skrawki.

Fot. 6. Pojemnik z formaliną podbarwioną na 
czerwono eozyną. W pojemniku widać nylonowe 
siateczki zawierające drobne wycinki

Fot. 7. Tzw. taśmowa metoda krojenia skrawków – 
na szkiełku umieszczono 19 skrawków. W drobnym 
materiale z guzów płuca zaleca się kroić 2 do 
3 skrawków
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Ocena mikroskopowa i badania dodatkowe. W cza-
sie tegorocznej Światowej Konferencji Raka Płuca temat 
racjonalnego i oszczędnego postępowania z drobnym 
materiałem w czasie diagnostyki mikroskopowej poru-
szany był wielokrotnie. Kładziono nacisk na maksymalne 
ograniczenie barwień dodatkowych, przede wszyst-
kim testów IHC, co możliwe jest wyłącznie przy dobrych 
i pełnych danych klinicznych. Proponowane zalecenia 
dotyczące stosowania reakcji IHC w rakach niedrobno-
komórkowych podsumowano w tabeli 1. 

Każda reakcja immunohistochemiczna powinna być 
wykonywana wraz z pozytywną kontrolą zewnętrzną 
(tj. fragmentem innej tkanki o znanej ekspresji antygenu), 
umieszczoną na tym samym szkiełku. Kontrole wewnętrz-
ne (tj. komórki zawarte w badanym materiale o znanej 
ekspresji antygenu) mogą być trudne do odnalezienia, 
a niekiedy drobny materiał, zwłaszcza w cytobloczku, 
może ich nie zawierać. Interpretacja reakcji IHC wyma-
ga dużego doświadczenia – trzeba zidentyfikować ko-
mórki raka, a także wiedzieć, które antygeny w których 

komórkach powinny się ujawnić oraz w jakiej części ko-
mórki reakcja jest prawdziwie dodatnia (fot. 8).

Badania predykcyjne. Materiał drobny kwalifiko-
wany do badań predykcyjnych powinien być dobrej ja-
kości i zawierać przynajmniej: 
• 100 komórek raka do oceny mutacji w genie EGFR. 

Do badania warto wybierać rozmazy cytologiczne ze 
względu na lepszą jakość DNA w materiale utrwala-
nym w alkoholu. Jeśli badanie będzie wykonywane 
z bloczka parafinowego, należy przygotować około 
3–10 niebarwionych skrawków, każdy grubości oko-
ło 10 µm;

• 50 komórek raka do oceny ekspresji białka fuzyj-
nego ALK w badaniu IHC (np. klon D5F3, Ventana) 
oraz oceny rearanżacji genu ALK w badaniu FISH. Do 
testu IHC oraz badania metodą FISH trzeba przygo-
tować po 2 skrawki (kontrola negatywna i  skrawek 
badany), każdy grubości 4 µm.
UWAGA: Według zaleceń IASLC/CAP/AMP wyraźna, 
ziarnista reakcja cytoplazmatyczna (fot. 9) w teście IHC 

1. Kliniczno-radiologiczne podejrzenie pierwotnego nowotworu płuca
2. Brak innych nowotworów złośliwych w wywiadzie

Wyraźne różnicowanie płaskonabłonkowe 
lub gruczołowe

Brak wyraźnego różnicowania płaskonabłonkowego 
lub gruczołowego

IHC nie jest zalecane – można rozpoznać:
• raka płaskonabłonkowego lub raka 

niedrobnokomórkowego prawdopodobnie 
płaskonabłonkowego

• raka gruczołowego lub raka 
niedrobnokomórkowego prawdopodobnie 
gruczołowego

zalecane IHC (zawsze oba markery): 
• TTF-1 (w kierunku różnicowania gruczołowego)
• p40 (lub p63) (w kierunku różnicowania płaskonabłonkowego)

– gdy obie reakcje są pozytywne: 
• w tych samych komórkach, a reakcja z p40 jest:

 – rozlana – rozpoznać raka niedrobnokomórkowego, NOS
 – ogniskowa – rozponać raka niedrobnokomórkowego 

prawdopodobnie gruczołowego
• w różnych komórkach – rozpoznać raka niedrobnokomórkowego 

prawdopodobnie o różnicowaniu gruczołowo- 
-płaskonabłonkowym

– gdy obie reakcje są negatywne, rozważyć poszerzenie panelu IHC 
przynajmniej o CK:
• uwzględnić możliwość przerzutu, również nowotworów 

nienabłonkowych! 
• jeśli przerzut jest mało prawdopodobny, rozpoznać raka 

niedrobnokomórkowego, NOS

Tabela 1. Zalecenia dotyczące stosowania reakcji IHC w rakach niedrobnokomórkowych płuca
CK – cytokeratyna; NOS – rak nieokreślonego typu
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Fot. 8. Interpretacja reakcji IHC 
(a) Reakcja z TTF-1 w miąższu płuca – prawidłowa, jądrowa, mocna ciemnobrązowa w pneumocytach i jaśniejsza w nabłonku 
oskrzelika 
(b) Reakcja z TTF-1 w miąższu płuca – zła technicznie, słaba w pojedynczych pneumocytach i brak w oskrzeliku; barwienie 
należy powtórzyć 
(c) Reakcja z p40 – dodatnia, jądrowa w raku płaskonabłonkowym 
(d) Reakcja z p40 – fałszywie dodatnia, cytoplazmatyczna w raku innego typu (A–B: TTF-1, pow. x 200; C–D: p40, pow. x 400)

Fot. 9. Pozytywna reakcja IHC z przeciwciałem przeciwko białku fuzyjnemu ALK (a), mocna, brązowoczarna, taka jak 
w kontroli (b), którą stanowią zwoje nerwowe w ścianie jelita (ALK, D5F3 x 200)

c d

a b

a b
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w zupełności wystarcza do zakwalifikowania pacjenta 
do leczenia i nie wymaga potwierdzenia metodą FISH. 
Jest to istotna zmiana, ponieważ reakcja IHC na ogół 
jest jednoznaczna do interpretacji nawet w materia-
łach wybitnie skąpokomórkowych (< 50 komórek raka), 
ponadto koszt badania IHC jest wielokrotnie niższy 
niż badania genetycznego. Jednak zgodnie z zapisem 
w polskim programie lekowym do leczenia kryzotyni-
bem kwalifikuje wyłącznie pozytywny wynik badania 
metodą FISH lub NGS (ang. next-generation sequencing, 
sekwencjonowanie następnej generacji). Wymóg ten 
oznacza, że badanie IHC może być traktowane jedynie 
jako test przesiewowy, a reakcja dodatnia musi być 
jeszcze potwierdzona genetycznie. W konsekwencji 
diagnostyka w zakresie rearanżacji genu ALK w Polsce 
nadal będzie bardzo droga, a materiały skąpokomór-
kowe nie będą mogły być wykorzystane.

• 100 komórek raka do oceny ekspresji PD-L1 
(w Polsce klon 22C3 PharmDx Dako lub SP263, Ven-
tana). Do badania nadają się jedynie cytobloczki lub 
materiał histologiczny. Do testu zużywa się 2 skrawki 
(kontrola negatywna i skrawek badany), każdy gru-
bości 4 µm. Badanie nie zostało zwalidowane na roz-
mazach cytologicznych. 

W materiałach przekazywanych do badań genetycz-
nych EGFR i ALK należy określić orientacyjny odsetek 
komórek raka w stosunku do wszystkich komórek jądrza-
stych. Z kolei do niebarwionych skrawków przekazywa-
nych do badania metodą FISH powinno się dołączyć 
preparat HE z zaznaczonym obszarem, w którym znajdu-
ją się komórki nowotworowe (fot. 10). Problem wyodręb-
nienia komórek raka spośród komórek zapalnych 
i  podścieliskowych rozwiązałaby technika mikrodys- 
sekcji, ale jest ona mało dostępna w Polsce. 

Fot. 10. Preparat HE z zaznaczonymi obszarami 
zawierającymi komórki raka, przygotowany jako wzór 
dla skrawków niebarwionych przekazywanych do 
badania metodą FISH

Nie zaleca się wykonywania badań predykcyjnych oraz 
rutynowej diagnostyki IHC na materiale po odwapnieniu.

Algorytm postępowania z małym materiałem powi-
nien uwzględniać takie zarządzanie, aby wystarczyło go 
zarówno do ustalenia rozpoznania, jak i do jednoczesnej 
lub późniejszej oceny markerów predykcyjnych. Niewłaś-
ciwe postępowanie z materiałem naraża pacjenta na ko-
lejną biopsję i przedłuża czas do rozpoczęcia leczenia. 
W piśmiennictwie można znaleźć dwie główne propo-
zycje postępowania z materiałem [6]: 
1. jednoczesne skrawanie materiału z bloczka parafino-

wego na preparat HE oraz przygotowywanie pewnej 
liczby, np. około 10 skrawków niebarwionych, które 
w przyszłości będą mogły być wykorzystane do dia-
gnostyki IHC oraz badań molekularnych; 

2. najpierw przygotowanie skrawków HE do oceny 
histologicznej, a jeśli potwierdzi się obecność raka 
niedrobnokomórkowego, przygotowanie skrawków 
niebarwionych do diagnostyki IHC oraz badań mo-
lekularnych.
Pierwsza metoda pozornie pozwala zaoszczędzić 

więcej materiału, ponieważ unika się przerw w krojeniu 
bloczka, po których zawsze następuje proces wyrówny-
wania krojonej powierzchni (tzw. trymowanie), powodu-
jący utratę kilku skrawków. Jednak krojenie materiału na 
zapas bez potwierdzenia obecności raka oraz przynaj-
mniej wstępnego określenia jego typu prowadzi do wy-
produkowania wielu skrawków, które trzeba przechować 
i uchronić przed zniszczeniem. Ponadto należy pamię-
tać, że tkanki przechowywane w formie skrawków tracą 
immunoreaktywność nawet już po 6 tygodniach, czyli 
pogarsza się ekspresja antygenów oceniana w testach 
IHC [6]. Zalecaną metodą przechowywania materiału 
tkankowego lub komórkowego są bloczki parafinowe.

Częściej stosowana jest druga metoda – niebarwione 
skrawki przeznaczone do diagnostyki IHC i badań pre-
dykcyjnych przygotowywane są z wybranego bloczka 
po wstępnym badaniu histologicznym. W  zależności 
od komórkowości materiału diagnostyczne reakcje IHC 
można wykonać z tych samych lub innych bloczków pa-
rafinowych. Zwykle badanie wszystkich biomarkerów 
przeprowadza się jednoczasowo, ale w trakcie przygo-
towywania materiału pierwsze, cienkie skrawki warto 
przeznaczyć na ocenę ALK oraz PD-L1, natomiast grube 
skrawki potrzebne do badania EGFR przygotować w na-
stępnej kolejności. W Polsce stosowane są dwa testy 
anty-PD-L1: 22C3 oraz SP263. Jako że oba kwalifikują do 
tego samego leczenia (pembrolizumabem), nie trzeba wy-
konywać obu, co również pozwala zaoszczędzić materiał. 

Ocena innych czynników predykcyjnych zalecanych 
przez IASLC/CAP/AMP w rutynowej diagnostyce raka 
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gruczołowego płuca, takich jak mutacja w genie BRAF 
i rearanżacja w genie ROS1, nie jest jeszcze stosowana 
w Polsce ze względu na brak odpowiednich programów 
lekowych. Dołączenie tych badań w przyszłości nie po-
winno istotnie zwiększyć zużycia materiału tkankowego: 
badanie genu BRAF może być wykonywane wraz z EGFR, 
zaś ocena ekspresji ROS1 – razem z ALK. 

Duży materiał histologiczny
Duży materiał histologiczny to wycinki pobrane w cza-
sie biopsji chirurgicznych lub z  resekowanego guza. 
Wprawdzie guz może być różnej wielkości, jednak zwy-
kle przynajmniej jeden wycinek, a na ogół kilka, zawiera 
duży fragment utkania nowotworowego. Mimo dużej 
komórkowości tego typu materiał dużo rzadziej jest wy-
korzystywany do badań predykcyjnych, ponieważ terapie 
celowane stosowane są zwykle u pacjentów nieopera-
cyjnych. 

Pobieranie materiału, utrwalanie, transport, ob-
róbka. Podstawowa technika histologiczna stosowana 
w przypadku dużego materiału nie różni się znacząco od 
metody przygotowania materiału drobnego. Pod pewny-
mi względami duży materiał wymaga szczególnej uwagi, 
a niewłaściwe postępowanie może znacznie pogorszyć 
jakość obrazu mikroskopowego oraz utrudnić lub wręcz 
uniemożliwić diagnostykę IHC lub genetyczną. 

Materiał pooperacyjny, w zależności od umowy z zakła-
dem patomorfologii, można przysłać świeży (nieutrwalony) 
lub zalany 10% zbuforowaną formaliną o obojęt nym pH. 
W obu przypadkach materiał powinien być dostarczony 
jak najszybciej, ponieważ wymaga prawidłowego zabez-
pieczenia – większe, lite zmiany powinny być rozcięte 
(często na kilku poziomach), aby umożliwić prawidłowe 

przepojenie utrwalaczem (fot. 11), a miąższ płuca po-
winien zostać rozprężony przez napełnienie formaliną. 

Podobnie jak w przypadku materiału drobnego, nie-
dopuszczalne jest gromadzenie resekowanego mate-
riału i przekazywanie go do zakładów patomorfologii 
z opóźnieniem – środek materiału zwykle ulega autolizie 
i nieodwracalnemu zniszczeniu. Zalecany czas utrwalania 
dużych materiałów wynosi 24–72 godz. w temperaturze 
pokojowej. Niższa temperatura spowalnia penetrację for-
maliny w głąb tkanek. 

Po utrwaleniu wycinki są pobierane zgodnie z zalece-
niami dla guzów płuca [7]. Biorąc pod uwagę potrzebę 
zabezpieczenia materiału na potencjalne badania pre-
dykcyjne, warto pobrać 1–2 wycinki więcej. 

Ocena mikroskopowa i badania dodatkowe. Ponie-
waż wstępne rozpoznanie histopatologiczne raka zwykle 
jest ustalone przed zabiegiem, celem badania dużego 
materiału jest na ogół doprecyzowanie rozpoznania (np. 
ustalenie podtypu histologicznego lub komponentów 
guza), określenie stopnia zaawansowania choroby oraz 
doszczętności zabiegu chirurgicznego. Na ogół utkania 
nowotworowego w pobranych wycinkach jest na tyle 
dużo, że nie ma żadnych szczególnych zaleceń nakazują-
cych ograniczenie diagnostyki histochemicznej lub IHC.

Badania predykcyjne. W przypadku dużego mate-
riału markery predykcyjne określane są rzadziej niż z ma-
teriału drobnego, zwykle gdy badanie histopatologiczne 
ujawniło znacznie wyższy stopień zaawansowania choro-
by (np. IIIB), niż wynikało to z kliniczno-radiologicznej oce-
ny przedoperacyjnej, lub w przypadku wznowy procesu 
nowotworowego. Do badań należy wybrać bloczek, który 
zawiera dużo utkania raka, a względnie mało martwicy 
i komórek zapalnych. Kryteria kwalifikacji (liczba komórek 

Fot. 11. Przekrój guza (po około 20 godz. utrwalania w formalinie). Powierzchnia, która była wcześniej przekrojona, 
utrwaliła się prawidłowo (a), ale w głębszych obszarach materiał nadal jest nieutrwalony (b). Wycinki pobrane z tych 
obszarów muszą wrócić do utrwalacza

a b
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w materiale) i sposób przygotowania skrawków do badań 
genetycznych są takie same jak dla materiału drobnego 
(patrz wyżej), warto tylko zwrócić uwagę, aby wybrany 
wycinek był dobrze utrwalony i nie zawierał obszarów 
zautolizowanych. 

Duży materiał histologiczny pozostały po pobraniu 
wycinków, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia 
z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie standardów organiza-
cyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie patomorfologii, 
powinien być przechowywany w zakładzie patomorfo-
logii przez co najmniej 28 dni od dnia ustalenia rozpo-
znania patomorfologicznego. Należy jednak pamiętać, 
że po około 3 dobach utrwalania w formalinie materiał 
nie będzie nadawał się do badań genetycznych, dlatego 
wszelkie decyzje dotyczące liczby pobieranych bloczków 
należy podejmować na etapie wykrawania wycinków. 

Chociaż podstawy techniki histologicznej nie zmieniły 
się od wielu lat, rozwój współczesnych metod leczenia 
onkologicznego uzależnionych od wykrycia w komórkach 
nowotworowych biomarkerów ocenianych metodami IHC 
lub testami genetycznymi wymusza szczególną dbałość 
o wysoką jakość materiału pobieranego od pacjenta oraz 
pewne zmiany w jego opracowaniu. Jakość zależy od 
pracy i współpracy wielu specjalistów na każdym etapie 
procesu diagnostycznego. W postępowaniu z materiałem 
znaczenia nabrały szczegóły – ilość pobranego materiału, 

warunki jego utrwalania i krojenia, sposób dysponowania 
w czasie diagnostyki mikroskopowej, a także właściwy 
przepływ informacji między specjalistami. Badanie ma-
teriału tkankowego lub cytologicznego stało się wpraw-
dzie dłuższe i droższe, ale stopniowo udaje się wydobyć 
z komórek nowotworowych coraz więcej danych umoż-
liwiających skuteczniejsze leczenie. 

Podsumowanie
Najważniejsze zalecenia dotyczące sposobu opracowa-
nia materiału w diagnostyce raka płuca koncentrują się 
przede wszystkim na małym materiale tkankowym lub 
cytologicznym, ponieważ tego typu materiały najłatwiej 
uzyskać i są najczęściej pobierane. Zalecany schemat stra-
tegii racjonalnego postępowania z tego typu materiałami 
obejmuje m.in. (ryc. 1): 
1. pobieranie po kilka wycinków bądź wykonywanie po 

kilka nakłuć cienko- lub gruboigłowych;
2. dbałość o właściwe utrwalacze oraz czas utrwalania;
3. rozdzielanie wycinków na odrębne bloczki parafino-

we i preparaty mikroskopowe;
4. ograniczenie wykonywania dodatkowych badań hi-

stochemicznych i IHC;
5. kwalifikację najlepszego materiału do badań predyk-

cyjnych. 

Ryc. 1. Schemat strategii racjonalnego postępowania z materiałem drobnym

LEKARZ PATOMORFOLOG
wybiera bloczek z komórkami raka, ogranicza liczbę  
reakcji IHC, kwalifikuje materiał do badań predykcyjnych

LEKARZ KLINICYSTA
pobiera po kilka wycinków

TECHNIK
z każdego wycinka przygotowuje oddzielny bloczek 
parafinowy i preparat histologiczny

Skrawa maksymalnie po 2–3 skrawki na szkiełko

HE TTF-1 p40
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