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S.S. Raab, D.M. Grzybicki. CA Cancer J Clin. 2010, 60:139 

{	

Przygotowanie materiału 
histopatologicznego do badań 

Rodzaj badanego materiału 

ü  narządy, 
ü  wycinki tkankowe, 
ü  bioptaty, 
ü  komórki złuszczone z powierzchni zmienionych obszarów, 

ü  płyny (np. z jam ciała). 

Zmiany chorobowe oceniane są na kilku poziomach: 

MAKROSKOPOWYM 

Ñ  badanie materiału 

dostarczanego do diagnostyki 

patomorfologicznej, 

Ñ  badanie pośmiertne (badanie 

całego ciała i narządów), 

MIKROSKOPOWYM 
 

Ñ  badania histo- i cytologiczne  
w mikroskopach: 

- świetlnym, 
-   fluorescencyjnym, 
- elektronowym. 
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Rodzaje badań wykonywanych w laboratorium 
histopatologicznym 
 

Ñ badania śródoperacyjne (doraźne, intra), 

Ñ badanie pooperacyjne, 

Ñ badanie biopsyjne, 

  - biopsja aspiracyjna cienkoigłowa (BAC), 

  - biopsja gruboigłowa, 

  - trepanobiopsja, 

Ñ badanie cytologiczne, 

Ñ badanie pośmiertne. 

Utrwalanie materiału tkankowego zapewnia:  

* zachowanie względnie mało zmienionej struktury komórek /tkanek, 

* zatrzymanie procesów metabolicznych w komórkach / tkankach, 

* niedopuszczenie do wypłukania i przemieszczenia antygenów, 

* zachowanie właściwości antygenów do wiązania przeciwciał, 

* utwardzenie pobranego materiału, 

* ochronę przed niepożądanymi skutkami działania odczynników używanych 

w dalszych etapach procedury, 

* zachowanie dobrej jakości kwasów nukleinowych (badania molekularna). 

{	

Przygotowanie    

materiału  biologicznego    

do  diagnostyki  histopatologicznej	

Pobranie materiału i dostarczenie do zakładu patomorfologii 
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Pobranie materiału i dostarczenie do zakładu patomorfologii 

macica z przydatkami 
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{	
PROCES  UTRWALANIA    

MATERIAŁU  TKANKOWEGO	

Utrwalacze PROSTE (jednoskładnikowe) i ZŁOŻONE (mieszanina 2 lub 

większej ilości prostych utrwalaczy lub niekiedy innych substancji). 

 

Utrwalacze złożone: 

-  płyn Bouina (kwas pikrynowy + formalina), 

-  płyn Carnoya (etanol + chloroform + kwas octowy), 

-  płyn Zenkera (sublimat + dwuchromian potasu + kwas octowy + siarczan 

sodu). 

Rodzaje i podział substancji utrwalających 

Najpowszechniej używanym utrwalaczem jest 

10% formalina buforowana o pH 7,0 – 7,4  
 

(buforowana aby zapobiec zmianie odczynu na kwaśny, gdyż formaldehyd ulega 

spontanicznej przemianie w kwas mrówkowy) 
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„Przepis” na 10% formalinę (pH 7,0 – 7,4) 
 
- 40% formalina handlowa                250 ml 

-  Na2HPO4 x H2O                             6,5 g 

-  NaH2PO4                                        4,0 g  

-  H2O dest.                                      750 ml 

Rozpuszczalnikiem dla chemicznych utrwalaczy jest woda, bufory  

o określonym pH i sile jonowej. 

Czasami rozpuszczalnikami są alkohole. 

Niewielkie wycinki materiału gwarancją dobrego utrwalenia tkanki. 

 

Stosunek ilościowy tkanki do utrwalacza – 1 : 20,  
 

 

- utrwalacz zużywa się podczas utrwalania, 

- niebezpieczeństwo zmiany pH podczas utrwalania w małej ilości 

utrwalacza 

- naczynie z materiałem musi być na tyle duże aby nie odkształcać 

przesłanych narządów; powinno posiadać szeroki otwór umożliwiający 

swobodne wyjęcie stwardniałych po utrwaleniu tkanek. 

1 : 5 - 1 : 8 

Am J Surg Pathol, Vol. 24, No. 7, 2000 

Utrwalanie materiału tkankowego 

Am J Surg Pathol, Vol. 24, No. 7, 2000 

Utrwalanie materiału tkankowego 
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Formalina 

 Zalety: 

 

•  Przenika szybko w głąb tkanki. 

•  Stosunkowo dobrze zachowuje białka, tłuszcze i lipidy. 

•   Zachowuje stosunkowo mało zmienioną strukturę tkanki, 

•  Preparaty utrwalone w formalinie można dodatkowo utrwalać w innych 

substancjach utrwalających. 

•  Wycinki utrwalone w formalinie można zatopić w parafinie, celoidynie, 

żelatynie oraz żywicach akrylowych. 

•  Preparaty utrwalone w formalinie można przechowywać przez bardzo długi 

okres czasu. 

Formalina 

 Wady: 
 

•  Długotrwałe utrwalanie powoduje zmiany tkankowe. 

•  Długotrwałe utrwalanie powoduje wytrącanie aldehydów. Pojawiające się 

stronty mogą imitować pigment. 

•  Parowanie formaliny podczas pracy uszkadza naskórek oraz błony śluzowe. 

•  Powoduje rozpuszczenie niektórych substancji komórkowych (glikogen, 
kwas moczowy, wapń, żelazo). 

Oman Medical Journal (2011) Vol. 26, No. 1: 14-18 

Utrwalanie materiału tkankowego 

{	
POBRANIE  REPREZENTATYWNYCH  
FRAGMENÓW  TKANKI	
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http://library.med.utah.edu/WebPath/HISTHTML/HISTOTCH/TECH003.html 

	
Fragment  pobranej  tkanki  powienien  być  stosunkowo  niewielki:	

Ó    do  mikroskopii  świetlnej:  przynajmniej  jeden  wymiar  nie  powinien  przekraczać  5  mm,  	

Ó  do  mikroskopii  elektronowej  -‐‑  1  mm,  	

aby  zapewnić  dobrą  i  możliwie  szybką  penetrację  płynów  stosowanych  w  dalszych  etapach  

procedury  (przenikanie  płynów:  utrwalających,  odwadniających  i  pośrednich);  	

	

{	
ZATAPIANIE  W  BLOCZKI  
PARAFINOWE	

Zatapianie  materiału  w  parafinie	
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Zalety  zatapiania  w  parafinie:	
	
Ñ  Krótki  czas  trwania  procedury  (1-‐‑3  dni  od  momentu  pobrania  materiału),	

Ñ  możliwość  uzyskania  bardzo  cienkich  skrawków  histologicznych,  co  

ułatwia  lokalizację  przestrzenna  określonych  struktur  

cytoplazmatycznych,    analizę  budowy  poszczególnych  narządów,	

Ñ  niskie  koszty.	
	
Wady  zatapiana  w  parafinie:  	
	

Ñ  działanie  wysoką  temperaturą  przyczynia  się  do  kurczenia  się  tkanki,  	

Ñ  wymaga  dalszej  manipulacji  polegającej  na  usuwaniu  parafiny    

z  tkanki,  co  stanowi  konieczność  właściwego  przygotowania  preparatu  do  

barwienia  i  oceny  diagnostycznej.  	

biologia  
molekularna 

laserowy  
cytometr 

skaningowy 

cytogenetyka 

ocena cyklu  
komórkowego 

cytometria  
przepływowa 

immunohistochemia 
IF 

analiza 
obrazu 

mikroskopia  
elektronowa 

histochemia  
„enzymów” 

„zwykła”  
histochemia 

HE 

rozpoznanie 

biologia 
molekularna 

 southern blot 

PCR  

tissue 
microarray 
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RT-PCR 
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FISH 

DNA 
microarray 
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Coussens L. M., Fingleton B., Matrisian L. M.:   
Matrix Metalloproteinase Inhibitors and Cancer: Trials and Tribulations.  

Science 2002, 295, 2387-2392. 

{	
IHC  i  czas	

Fig. 1. Estrogen receptor expression;  
a, 0 min; b, 4 h; c, 8 h; d, overnight.  
 
Progesterone receptor expression;  
e, 0 min; f, 1 h; g, 4 h; h, 8 h ( × 100).  
 
Note decreased markers expression and intensity with 
the time of delayed fixation. 

http://www.medscape.com/viewarticle/712991_3 

IHC and Formalin Fixation  
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Detection of EGFR Relies on Time and Fixative 

Volume 52(7): 893–901, 2004; Journal of Histochemistry & Cytochemistry; Immunohistochemical Detection of EGFR in Paraffin-embedded Tumor 
Tissues: Variation in Staining Intensity Due to Choice of Fixative and Storage Time of Tissue Sections 


