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Podstawowe badania histochemiczne 
stosowane w diagnostyce mikroskopowej 
raka płuca
Podstawowym badaniem histochemicznym wykorzy-
stywanym w diagnostyce mikroskopowej jest barwienie 
hematoksyliną i eozyną (H+E). W większości przypadków 
wystarcza ono do rozpoznania pierwotnego raka płuca, 
zróżnicowania raka drobnokomórkowego (DRP) od nie-
drobnokomórkowego (NDRP), jak również do ustalenia 
postaci morfologicznej NDRP (gruczolakorak vs rak pła-
skonabłonkowy) (fot. 1).

Jednak w około 40% przypadków NDRP barwienie H+E 
nie pozwala na sprecyzowanie podtypu histologicznego 
nowotworu i wówczas należy wykonać dodatkowe bada-
nia. Jednym z istotniejszych jest barwienie na obecność 
śluzu wewnątrzkomórkowego z użyciem mucykarminu 
lub PAS z diastazą (fot. 2). W przypadkach, w których 
morfologiczne cechy różnicowania gruczołowego nie 
występują, wykrycie śluzu w komórkach nowotworowych 
umożliwia rozpoznanie gruczolakoraka. 

Innym ważnym badaniem jest ocena błon sprężystych 
opłucnej metodą Elastic van Gieson (EvG). Naciekanie 
opłucnej to istotna cecha określająca stopień zaawan-
sowania raka płuca (pTNM). W standardowym barwieniu 
H+E uwidocznienie blaszek sprężystych opłucnej i stwier-
dzenie przerwania ich ciągłości przez komórki raka są 
często bardzo trudne lub wręcz niemożliwe. Reakcja EvG 
pozwala na dokładne prześledzenie zachowania włókien 
sprężystych opłucnej pokrywającej nowotwór (fot. 3). 

Dodatkową korzyścią wynikającą ze stosowania ba-
dania EvG jest możliwość wykrycia zatorów nowotworo-
wych w świetle naczyń krwionośnych podścieliska guza 
– w opłucnej i otaczającym miąższu płuca (fot. 4).

Dodatkowe badania mikroskopowe  
w diagnostyce raka płuca.  
Znaczenie badań immunohistochemicznych

Fot. 1. Preparat mikroskopowy barwiony H+E.  
Obraz gruczolakoraka płuca

Fot. 2. Preparat mikroskopowy przedstawiający 
gruczolakoraka płuca, z widocznym obfitym śluzem 
(czerwone zabarwienie miejscami zaznaczone 
strzałkami). Barwienie mucykarminem
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Najistotniejsze badania 
immunohistochemiczne stosowane 
w diagnostyce mikroskopowej 
niedrobnokomórkowego raka płuca
Diagnostyka patomorfologiczna w dużym stopniu zmie-
niła się w latach 80. XX w., kiedy wprowadzono badania 
immunohistochemiczne (IHC). 

Technika immunohistochemiczna jest metodą, która 
polega na wykrywaniu różnych antygenów w materiale 
pobranym od chorego: cytologicznym (immunocyto-
chemia) lub histologicznym (tkankowym), przy pomocy 
odpowiednio znakowanych przeciwciał, z zastosowaniem 
systemu detekcji, umożliwiającego wizualizację zacho-
dzącej reakcji w mikroskopie świetlnym w postaci bru-
natnego zabarwienia (ryc. 1).

Metody te charakteryzują się wysoką czułością, pozwa-
lają wykryć miejsce wiązania znakowanego przeciwciała 
nawet przy śladowych ilościach antygenu w komórce.

Najczęściej stosowanymi znacznikami są fluorochro-
my (fluoresceina, rodamina), wykorzystywane w immu-
nofluorescencji, oraz enzymy (peroksydaza chrzanowa, 
fosfataza zasadowa), stosowane w immunohistochemii.

W diagnostyce IHC używa się przeciwciał poli- i mono-
klonalnych. Te pierwsze produkowane są przez różne klo-
ny komórek plazmatycznych i mogą reagować z wieloma 
determinantami antygenowymi, tzw. epitopami antygenu 
użytego do immunizacji, przez co są mało swoiste. Z kolei 
przeciwciała monoklonalne uzyskuje się z jednej popu-
lacji komórek wywodzących się z pojedynczej komórki 
macierzystej, w związku z czym charakteryzują się dużą 
swoistością wobec jednego epitopu danego antygenu. 

Do badań IHC wykorzystuje się zarówno materiał 
cytologiczny (komórkowy), czyli rozmazy cytologiczne, 
jak i  tkankowy (histologiczny), utrwalony i zatopiony 
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Fot. 3. Barwienie metodą EvG. Pogrubiała, zwłókniała 
opłucna (czarna gwiazdka), pod którą widoczne jest 
cienkie, czarno wybarwione pasmo błony sprężystej 
(czarne strzałki), w części centralnej zniszczone przez 
naciek gruczolakoraka

Fot. 4. Barwienie metodą EvG. Ściana dużego naczynia 
krwionośnego z zaznaczonymi włóknami sprężystymi 
(czarne strzałki), z widocznym w świetle naciekiem raka 
gruczołowego (czarna gwiazdka)

Ryc. 1. Schemat reakcji immunohistochemicznej
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w bloczkach parafinowych, z których wykonywane są 
skrawki mikroskopowe. 

Jakość i czytelność badań w bardzo dużym stopniu 
zależą od właściwego przygotowania i przeprowadze-
nia materiału. Szczególnie istotne jest jego odpowiednie 
utrwalanie, a w odniesieniu do materiału histologicznego 
– także zatapianie, gdyż niektóre ze stosowanych sub-
stancji mogą powodować zmiany w budowie antygenu, 
co w konsekwencji uniemożliwia jego rozpoznanie przez 
swoiste przeciwciało.

Materiał cytologiczny (rozmazy wykonane na szkieł-
kach mikroskopowych) powinien być utrwalany w 96-pro-
centowym roztworze alkoholu, natychmiast po pobraniu, 
a wycinki tkankowe – w 10-procentowym roztworze bu-
forowanej formaliny o pH 6,8–7,2. 

Równie ważny wpływ na jakość reakcji IHC ma czas 
utrwalania, zwłaszcza w odniesieniu do materiału tkan-
kowego. Małe wycinki (np. bronchoskopowe) należy 
utrwalać w czasie od 6 do 48 godzin, natomiast większe 
(np. materiał pooperacyjny) dłużej – optymalnie około 
72 godzin, po wcześniejszym odpowiednim przygoto-
waniu (zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa 
Patologów oraz Europejskiego Towarzystwa Patologów). 

Zabezpieczony materiał utrwala się w temperaturze 
pokojowej (około 25°C), w naczyniu dostosowanym do 
jego wielkości (według standardu 1 : 10, 10-krotnie więk-
sza objętość utrwalacza od materiału). Należy pamiętać, 
że tempo penetracji formaliny w głąb tkanek w tempe-
raturze pokojowej wynosi około 1 mm/godz. W związku 
z tym przestrzeganie wymienionych zasad postępowania 
z materiałem pobranym od chorego ma kluczowe zna-
czenie dla jakości i interpretacji badań IHC. Zbyt krótki 
lub zbyt długi czas utrwalania, złe proporcje utrwalacza 
w stosunku do wycinków, nieodpowiednie stężenie lub 
pH powodują degradację DNA i zanikanie antygenowości 
w materiale, co wpływa na wyniki badań, jest powodem 
trudności w prawidłowej ocenie i może stać się przyczyną 
niewłaściwej interpretacji reakcji.

Dla jakości badań IHC znaczenie ma także proces 
przeprowadzenia materiału do bloczka parafinowego, 
przede wszystkim pełne odwodnienie tkanki i jej prze-
pojenie parafiną. 

Skrawane z bloczka parafinowego wycinki, najczęściej 
o grubości 4–5 µm, nanoszone są na szkiełka silanizowane 
mające dodatnio naładowaną powłokę, która zapobiega 
odklejeniu się materiału w trakcie procesu barwienia. 
Następnie umieszcza się je w cieplarce, w temperaturze 
60°C, na czas od 1 do 24 godzin, co również wpływa na 
lepsze przywieranie wycinka do powierzchni szkiełka oraz 
powoduje wstępne wytopienie parafiny. 

Wycinki, które nie zostaną wykorzystane do badań, po-
winny być przechowywane bez dostępu światła, w tem-
peraturze 2–8°C, maksymalnie do 6 miesięcy. Ten sposób 
zabezpieczenia materiału zapobiega utracie antygeno-
wości i tym samym wpływa na wiarygodność badań IHC 
wykonywanych w późniejszym czasie. Dużym postępem 
w diagnostyce IHC stała się automatyzacja badań, dzięki 
której uzyskano lepszą standaryzację wyników. Ponadto 
w ciągu jednego cyklu pracy urządzenia można wykonać 
kilka różnych reakcji, co znacznie skraca czas oczekiwania 
na wynik.

Ze względu na wiele różnych czynników, które mogą 
wpływać na jakość i wynik badań IHC, konieczne jest jed-
noczesne sporządzanie kontrolnych reakcji dla każdego 
przeciwciała, najlepiej zgodnie z zaleceniami producenta, 
poprzez umieszczenie wycinka stanowiącego kontrolę 
na tym samym szkiełku co badana tkanka. Równocze-
sne przeprowadzenie badania na obu materiałach daje 
pewność, że reakcje przebiegły prawidłowo, materiał 
został dobrze przygotowany, a aparat barwiący pracuje 
bezawaryjnie. Wykonanie kontroli pozwala również na 
sprawdzenie, w jakich strukturach komórki (jądro, cyto-
plazma, błona komórkowa) zachodząca reakcja i jej rodzaj 
(ziarnista, ciągła) są prawidłowe dla danego przeciwciała.

Immunohistochemia jest obecnie jedną z podstawo-
wych metod diagnostycznych wykorzystywanych w pato-
morfologii. Stała się niezbędna w rozpoznawaniu zmian 
w płucach oraz w ocenie czynników predykcyjnych, umoż-
liwiających zastosowanie właściwego leczenia (tab. 1).

Najczęstsze zastosowania badań 
immunohistochemicznych  

w diagnostyce zmian w płucach

Rozpoznanie nowotworu

Różnicowanie pomiędzy nowotworem łagodnym 
a złośliwym

Określenie postaci morfologicznej nowotworu 
(rak, mięsak, chłoniak)

Różnicowanie pomiędzy nowotworem pierwotnym 
a przerzutowym

Określenie czynników predykcyjnych, umożliwiających 
zastosowanie odpowiedniej terapii (m.in. ocena 
ekspresji białka ALK, ROS1, PD-L1)

Różnicowanie pomiędzy nowotworami płuca 
a międzybłoniakiem opłucnej

Tab. 1. Najczęstsze zastosowania badań 
immunohistochemicznych w diagnostyce zmian 
w płucach
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W diagnostyce zmian w płucach wykorzystywane są 
różne markery IHC, których dobór zależy od charakteru 
zmiany i wielkości nadesłanego materiału. W małych wy-
cinkach, pobranych w trakcie bronchofiberoskopii, czy 
w materiale cytologicznym (cytobloczki) możliwości za-
stosowania wielu markerów IHC są ograniczone. W związ-
ku z tym, gdy pojawia się konieczność określenia postaci 
morfologicznej NDRP, najczęściej stosuje się przeciwciała 
o największej czułości i swoistości, przede wszystkim TTF, 
którego ekspresja wskazuje na różnicowanie gruczołowe 
raka, oraz p40 lub p63, które wskazują na różnicowanie 
płaskonabłonkowe raka. Materiał pooperacyjny nie sta-
nowi takiego ograniczenia i umożliwia zastosowanie 
większego panelu immunohistochemicznego.

Najczęściej wykorzystywanymi przeciwciałami przy-
datnymi w określaniu immunofenotypu NDRP są: TTF-1, 
p40 lub p63, CK5/6, CK7 (tab. 2).

Materiał cytologiczny, a przede wszystkim rozmazy 
cytologiczne mogą być przydatne w diagnostyce IHC, 
jednak znacznie ograniczają możliwości wykonania wie-
lu badań. Rozwiązaniem pozwalającym na zwiększenie 
panelu badań dodatkowych istotnych w ustaleniu roz-
poznania bądź w określeniu czynników predykcyjnych 
jest sporządzanie cytobloczków.

Istnieje także możliwość wykonywania reakcji IHC 
w nieutrwalonym materiale śródoperacyjnym, aczkol-
wiek ze względu na specyfikę badania zwykle jest ona 
ograniczona do kilku najbardziej przydatnych i specy-
ficznych markerów. Najczęściej wykorzystuje się prze-
ciwciało anty-TTF-1 w celu odróżnienia gruczolakoraka 
pierwotnego płuca od zmiany przerzutowej.

Badania IHC są podstawą współczesnej diagnosty-
ki patomorfologicznej i trudno sobie wyobrazić zakład 

Tab. 2. Markery IHC najczęściej wykorzystywane w określaniu postaci morfologicznej niedrobnokomórkowego raka płuca

Przeciwciało Rodzaj reakcji Reakcja pozytywna

TTF-1 Jądrowa Wskazuje na różnicowanie gruczołowe NDRP (fot. 5)

Napsin A Ziarnista, cytoplazmatyczna Wskazuje na różnicowanie gruczołowe NDRP

p40 Jądrowa Wskazuje na różnicowanie płaskonabłonkowe NDRP

p63 Jądrowa Wskazuje na różnicowanie płaskonabłonkowe NDRP

CK5/6 Cytoplazmatyczna Wskazuje na różnicowanie płaskonabłonkowe NDRP

CK7 Cytoplazmatyczna Wskazuje na różnicowanie gruczołowe NDRP

Chromogranina A Cytoplazmatyczna Wskazuje na czynność neuroendokrynną NDRP

Synaptofizyna Cytoplazmatyczna Wskazuje na czynność neuroendokrynną NDRP

CD56 Błonowa, cytoplazmatyczna Wskazuje na czynność neuroendokrynną NDRP

Fot. 6. Silna ekspresja PD-L1 w komórkach NDRP 
(przeciwciało 22C3)

Fot. 5. Reakcja IHC z przeciwciałem anty-TTF-1. 
Widoczna jest silna ekspresja w jądrach komórek raka

patomorfologii, który nie używa techniki IHC. Tym bardziej 
że jest ona niezbędna nie tylko w rozpoznawaniu i różni-
cowaniu nowotworów czy odróżnianiu zmiany pierwotnej 
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od przerzutowej, ale również stała się podstawą w okre-
ślaniu biomarkerów predykcyjnych, umożliwiających za-
stosowanie odpowiedniego leczenia. Znaczenie ekspresji 
białka ALK oraz PD-L1 w leczeniu NDRP stało się niezwykle 
istotne, pozwala ona bowiem na wyodrębnienie grupy 
chorych, u których leczenie inhibitorami kinazy tyrozyno-
wej lub immunoterapią przynosi najlepsze efekty (fot. 6).

W wielu przypadkach ograniczeniem zastosowania 
właściwego leczenia może być brak adekwatnej ilości 
materiału do oceny czynników predykcyjnych. Dlatego 
niezwykle ważne są współpraca diagnosty laboratoryjne-
go z patomorfologiem oraz kształcenie diagnostów, od 
których świadomości zależy odpowiednie, racjonalne dys-
ponowanie materiałem histologicznym i cytologicznym.

Podsumowanie
Badania histochemiczne, a przede wszystkim immuno-
histochemiczne, stały się podstawowymi metodami sto-
sowanymi w diagnostyce raka płuca. Pozwalają nie tylko 
na określenie postaci nowotworu, typu morfologicznego 
raka niedrobnokomórkowego, ale w wielu przypadkach 
na odróżnienie zmiany pierwotnej od przerzutu raka z in-
nego narządu. W ostatnim czasie badania IHC pozwalają 
również na określenie czynników predykcyjnych (ekspre-
sja białka ALK, PD-L1), umożliwiających zastosowanie 
właściwej terapii.

Skuteczność metod IHC zależy do wielu czynników, 
wśród których niezwykle istotne są: właściwe przygo-
towanie pobranego materiału (utrwalenie, przeprowa-
dzenie), racjonalne dysponowanie drobnymi wycinkami, 
cytobloczkami i rozmazami cytologicznymi. 

Jakość badań IHC oraz umiejętne wykorzystanie 
unikatowego materiału tkankowego i cytologicznego 
można zapewnić poprzez szkolenie zespołu diagnostów/
techników laboratoryjnych oraz współpracę pomiędzy 
personelem pracowni biopsyjnych i cytologicznych a le-
karzem patomorfologiem.

Piśmiennictwo
1. Dabbs DJ. Diagnostic Immunohistochemistry. Therano-

stic and Genomic Applications. 4th ed., Philadelphia, PA, 
Elsevier Health Sciences 2014.

2. Goldstein NS, Ferkowicz M, Odish E et al. Minimum for-
malin fixation time for consistent estrogen receptor im-
munohistochemical staining of invasive breast carcino-
ma. Am J Clin Pathol 2003; 120(1): 86–92.

3. Greenstreet P, Purslow MJ, Kini SR. Respiratory specimen 
types for cytologic diagnoses specimen procurement, 
collection methods, specimen submission, cytoprepa-
ration, and staining. W: Kini SR. Color Atlas of Pulmonary 
Cytopathology. New York Springer-Verlag 2002: 6–26.

4. Marchevsky AM, Lai J, McKenna R. Intraoperative con-
sultation in frozen section of intrathoracic lesions.  
W: Marchevsky AM, Abdul-Karim FW, Balzer B. Intraope-
rative Consultation. Philadelphia, Elsevier Saunders 2015: 
113–153.

5. Langfort R. Zalecany algorytm badania mikroskopowe-
go w przypadkach zaawansowanego raka niedrobnoko-
mórkowgo płuca. Wiadomości Onkologiczne w Pigułce. 
Rak Płuca 2016; 3: 14–15.

6. Langfort R, Szołkowska M. Proponowane zalecenia pato-
morfologiczne dotyczące pobierania materiału tkanko-
wego i cytologicznego do oceny mikroskopowej oraz do 
badań genetyczno-molekularnych w pierwotnym raku 
płuca. Wiadomości Onkologiczne w Pigułce. Rak Płuca 
2016; 5: 5–16.

7. Leong TY-M, Cooper K, Leong A. Immunohistology – 
past, present, and future. Adv Anat Pathol 2010; 17(6): 
404–418.

8. Saqi A. The state of cell block and ancillary testing. Past, 
present, and future. Arch Pathol Lab Med 2016; 140(12): 
1318–1322.

9. Thunnissen E, Kerr KM, Herth FJF et al. The challenge of 
NSCLC diagnosis and predictive analysis on small sam-
ples. Practical approach of working group. Lung Cancer 
2012, 76(1): 1–18.

10. Tsao MS, Kerr KM, Dacic S et al. IASLC Atlas of PD-L1 Im-
munohistochemistry Testing in Lung Cancer. Aurora, CO, 
USA, IASLC 2017.

11. Tsao MS, Hirsch FR, Yatabe Y. IASLC Atlas of ALK and ROS1 
Testing in Lung Cancer. IASLC 2017.

12. Werner M, Chott A, Fabiano A et al. Effect of formaline 
fixation and processing on immunohistochemistry. Am 
J Surg Pathol 2000; 24(7): 1016–1019.

13. Wójcik P. Wpływ jakości utrwalonego materiału na dia-
gnostykę mutacji EGFR. W: Możliwości i wyzwania w dia-
gnostyce i leczeniu chorych na raka płuca. OnkoRoche 
2015; 3: 15–19.

14. Yung RChW, Otell S, Illei P et al. Improvement of cellula-
rity on cell block preparations using the so-called tissue 
coagulum clot method during endobronchial ultraso-
und-guided transbronchial fine-needle aspiration. Can-
cer Cytopathol 2012; 120(3): 185–195.




