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1. Wstęp 

 

Badanie neuropatologiczne pośmiertne OUN jest kompleksowym badaniem lekarskim 

wykonywanym głównie w celu poznania lub potwierdzenia morfologicznego tła stwierdzonej 

klinicznie choroby pierwotnej i zmian wtórnych lub towarzyszących w mózgowiu i/lub rdzeniu 

kręgowym, ewentualnego określenia przebiegu zdarzeń chorobowych, weryfikacji rozpoznania 

klinicznego, przeprowadzenie korelacji neuropatologiczno-radiologiczno-klinicznych oraz często także 

ustalenia przyczyny zgonu pacjenta1. Znaczenie sekcji neuropatologicznej dla lekarzy i innego 

personelu medycznego oraz dla administracji szpitala to także monitorowanie jakości świadczeń 

zdrowotnych, wykrycie chorób występujących rodzinnie, chorób środowiskowych czy zawodowych, 

wykrycie chorób zakaźnych, potwierdzenie słuszności postawionej diagnozy i przyjętego 

postępowania diagnostyczno- terapeutycznego. Dodatkowym celem tego badania jest utrzymanie 

standardu dobrej praktyki klinicznej i postęp nauk medycznych 2, 3. 

Pomimo znacznego postępu w dziedzinie badań neuroradiologicznych oraz laboratoryjnych 

nadal, w wielu przypadkach, z różnych przyczyn, nie udaje się postawić jednoznacznej diagnozy w 

trakcie hospitalizacji. Dodatkowo jak wykazują analizy zgodności rozpoznań klinicznych i sekcyjnych 

w około 15-30% istnieją niezgodności nawet u pacjentów szczegółowo diagnozowanych, czy 

przebywających dłuższy czas w szpitalu4. Z tego względu badanie neuropatologiczne pośmiertne 

pozostaje nadal w wielu przypadkach ostateczną metodą weryfikacji rozpoznania klinicznego. 

Przedstawione wytyczne zostały opracowane przez członków Stowarzyszenia Neuropatologów 

Polskich - lekarzy neuropatologów, neurologów i patomorfologów zajmujących się tą problematyką i 

mających doświadczenie w zakresie badania autopsyjnego mózgowia i rdzenia kręgowego. 

Proponowane standardy opierają się na doświadczeniach i praktyce własnej, rekomendacjach 

towarzystw naukowych z krajów Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych oraz dostępnej 

bibliografii. Podstawę prawną stanowią obecnie obowiązujące w Polsce przepisy. Zalecenia mają na 

celu ujednolicenie procedur w odniesieniu do przeprowadzania badania pośmiertnego mózgu i rdzenia 

kręgowego, postępowania z materiałem tkankowym, zakresu niezbędnych badań dodatkowych oraz 

sposobie formułowania protokołu i wyniku tego badania w Polsce. Wytyczne określają także podstawy 

współpracy patoklinicznej i administracyjnej. Opracowanie ma wprowadzić obowiązujący standard i 

narzędzie kontroli jakości sekcji neuropatologicznej. 

2. Cel i znaczenie badania autopsyjnego 
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Sekcja neuropatologiczna jest ściśle powiązana i stanowi element badania autopsyjnego 

ogólnego obejmującego oględziny zewnętrzne oraz oględziny wewnętrzne narządów ciała z pobraniem 

wycinków do badania histopatologicznego lub jest badaniem odrębnym wykonywanym w placówce 

patomorfologii lub w zakładzie/pracowni neuropatologii. Jednakże w odróżnieniu od autopsji ogólnej, 

poprawne wykonanie badania autopsyjnego OUN wymaga odrębnego przygotowania. Konieczność 

szczegółowego opisania poszczególnych struktur anatomicznych oraz znajomość celowanego 

pobierania wycinków w zależności od obrazu kliniczno-patologicznego stanowi o znacznej odrębności 

autopsji OUN5. 

Podczas pośmiertnego badania neuropatologicznego pobierane są ze struktur układu nerwowego 

wycinki losowe rekomendowane i celowane zależnie od przypadku, które podlegają następnie 

laboratoryjnemu przeprowadzaniu materiału tkankowego, a docelowo ocenie mikroskopowej. 

Pobranie wycinków z określonych obszarów mózgowia jest konieczne ze względu na skomplikowaną 

budowę anatomiczną i unaczynienie oraz określoną topografię ośrodków istotnych funkcjonalnie (np. 

obszary elokwentne). Badanie wycinków może wymagać przeprowadzenia specjalnych badań 

dodatkowych histochemicznych, immunohistochemicznych lub genetycznych 6-8. Może także zaistnieć 

konieczność przeprowadzenia badania ultrastrukturalnego, molekularnego, mikrobiologicznego i/lub 

toksykologicznego wycinków i/lub płynu mózgowo-rdzeniowego9. 

Sekcja neuropatologiczna powinna być przeprowadzona z należytą starannością, a jej wyniki 

opracowane w określonym odpowiednio czasie celem przeprowadzenia korelacji z danymi 

klinicznymi przyżyciowymi i neuroobrazowaniem 1. 

3. Ogólne warunki wykonywania sekcji zwłok 

 

Podstawę prawną określającą warunki dokonania sekcji zwłok jest Ustawa z dnia 15 kwietnia 

2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1638, ze zm.). Podstawowe zasady standardu 

organizacji opieki zdrowotnej z zakładzie patomorfologii określa także rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 18 grudnia 2017 roku (Dz. U. z 2017 r., poz. 2435). Pod względem prawnym wyróżnia 

się trzy rodzaje sekcji zwłok: sądowo-lekarską, anatomopatologiczną (naukowo- lekarską) oraz 

sanitarno-administracyjną. 

Sekcja zwłok ogólna powinna być przeprowadzana w prosektorium, wyposażonym w 

standardowy zestaw narzędzi oraz urządzeń dodatkowych. Niezbędne wyposażenie sali sekcyjnej 

obejmuje: zestaw specjalistycznych narzędzi sekcyjnych, piłę elektryczną do otwierania czaszki, wagę 

do narządów, pojemniki na wycinki histopatologiczne z 10% zbuforowanym roztworem formaliny, 

szkiełka na rozmazy cytologiczne, aparat fotograficzny do wykonywania dokumentacji zdjęciowej w 
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czasie sekcji. Każda sekcja powinna być przeprowadzona z zachowaniem środków ostrożności i 

środków ochrony osobistej niezbędnych podczas podejrzenia obecności choroby zakaźnej wysokiego 

ryzyka. Wskazówki dotyczące szczególnego postępowania w przypadku podejrzenia choroby 

Creutzfeldta-Jakoba opisane są w osobnym rozdziale oraz w załącznikach numer 1 i 2. 

Zależnie od rozpoznania i skierowania klinicznego, ze zwłok wyjmowane może być samo 

mózgowie albo mózgowie i rdzeń kręgowy. Sekcja neuropatologiczna mózgu i rdzenia kręgowego w 

całości utrwalonego w formalinie może odbywać się zarówno na sali sekcyjnej, jak i w pracowni 

badań makroskopowych. 

Sekcję wykonuje na zlecenie lekarza klinicysty, lekarz obducent - lekarz posiadający tytuł 

specjalisty w dziedzinie neuropatologii lub posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w ocenie 

materiału tkankowego neuropatologicznego, lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie 

patomorfologii lub rezydent pod nadzorem specjalisty. Technik/laborant sekcyjny wykonuje czynności 

przygotowawcze, porządkowo-sanitarne związane z ciałem zmarłego i salą sekcyjną, a podczas 

autopsji czynności pomocnicze związane z wyjęciem mózgowia i/lub rdzenia kręgowego, pod 

nadzorem i na polecenie lekarza wykonującego sekcję. Czaszka powinna być otwierana, po uprzednim 

osłonięciu wewnątrz zamykanego worka lub torby, przy pomocy piły wibracyjnej pod wilgotnym 

ręcznikiem w celu zniwelowania powstawania aerozolu. Torba powinna być delikatnie usunięta wraz z 

pyłem kostnym, a następnie zutylizowana. Ostre krawędzie kostne powinny być zniwelowane. W 

przypadku kiedy znany jest czynnik wysokiego ryzyka, należy zachować środki ostrożności 

odpowiednie dla danej jednostki chorobowej oraz wybrać metodę sekcji, która zminimalizuje 

narażenie personelu, przy wypełnieniu wszystkich założeń autopsji. 

Typowe środki ochrony osobistej, które powinny być dostępne na sali sekcyjnej podczas 

procedury wyjęcia mózgowia i rdzenia kręgowego ze zwłok podczas sekcji neuropatologicznej to: 

ubranie ochronne całkowicie zabezpieczające obducenta i technika sekcyjnego (tj. fartuchy 

jednorazowe, fartuchy gumowe lub foliowe, specjalne gumowe rękawice sekcyjne, opcjonalnie 

rękawice metalowe sekcyjne), maski, okulary lub tarcze ochronne medyczne na twarz, czepki 

jednorazowe, obuwie gumowe robocze. 

4. Niezbędna dokumentacja 

 

Skierowanie na sekcję zwłok/karta sekcyjna jest dokumentem wewnętrznym zgodnym z 

procedurami jednostki i przepisami prawnymi zawierającym następujące dane (zgodnie z Ustawą z dn. 

06.11.2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 

dn. 09.11.2015 w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej 
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przetwarzania). Historia choroby powinna być dostarczona przed lub na sekcję ogólną i być dostępna 

do sekcji neuropatologicznej, zalecany jest kontakt z klinicystą - lekarzem prowadzącym. 

Na skierowaniu powinny znajdować się następujące informacje: 

1. Jednostka kierująca na sekcję - nazwa i adres podmiotu/jednostki/komórki organizacyjnej, telefon 

kontaktowy 

2. Dane identyfikacyjne pacjenta: - zgodnie z RODO 

3. Dane dotyczące pobytu chorego w szpitalu z uwzględnieniem daty przyjęcia do szpitala, daty i 

godziny zgonu, ostateczne rozpoznanie kliniczne, wyniki badań neuroobrazowych oraz epikryzę, w 

przypadkach gdy niedostępna jest historia choroby 

4. Datę skierowania na sekcję zwłok 

5. Dane lekarza prowadzącego, podpis i pieczątka lekarza kierującego na sekcję zwłok. 

Szczegółowa struktura formularza skierowania na sekcję jest opracowywana indywidualnie w 

szpitalach. 

5. Zakres badania pośmiertnego mózgu i rdzenia kręgowego 

 

Klasyczna sekcja zwłok naukowo- lekarska powinna obejmować trzy jamy ciała tj. czaszkę, 

klatkę piersiową oraz jamę brzuszną, przy czym istnieje możliwość wykonywania tzw. sekcji 

częściowych. Dopuszcza się wykonywanie wyłącznie sekcji mózgu w przypadkach pacjentów z 

chorobami ośrodkowego układu nerwowego, gdy badania diagnostyczne wykonane za życia nie 

wykazały zmian w innych narządach 3. 

Zaleca się wykonywanie dokumentacji fotograficznej, zwłaszcza w przypadku zmian 

widocznych makroskopowo. Zalecane jest też zaznaczanie i opisywanie zmian na schematach 

rysunkowych mózgowia. W miarę możliwości technicznych sekcja może być rejestrowana przy 

pomocy dyktafonu (i/lub kamer wideo) 1. 

Etapy sekcji neuropatologicznej podczas ogólnej sekcji zwłok obejmują 3: 

1. Badanie zewnętrzne głowy i tkanek okolicznych kręgosłupa  

2. Badanie in situ, wyjęcie mózgowia, ewentualnie wyjęcie rdzenia kręgowego ze zwłok 

3. Badanie mózgowia i rdzenia z pobieraniem wycinków do badania histopatologicznego i innych 

badań. 

Technika wyjęcia mózgowia ze zwłok10: 

1. Nacięcie skóry i mięśni czepca od wyrostka sutkowatego jednej strony, następnie do góry i w 

kierunku przeciwległego wyrostka, naciągnięcie skóry wraz z mięśniami do przodu na czoło, do 

około 1cm nad brwiami, tylną część skóry odsunąć do wysokości wyniosłości potylicznej 
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2. Odcięcie pokrywy czaszki wzdłuż linii horyzontalnej po obu stronach od linii pośrodkowej czoła 

do wyrostka siatkowatego, drugie cięcie wykonuje się pod kątem większym niż 90 stopni na tylnej 

górnej powierzchni czaszki 

3. Rozcięcie opony twardej wzdłuż po obu stronach zatoki strzałkowej, odcięcie sierpu mózgu od 

przodu do dołu do grzebienia koguciego 

4. Usunięcie mózgowia poprzez odsunięcie płatów czołowych do tyłu, równolegle odcinając 

struktury łączące - nerwy i naczynia podstawy mózgu, nerwy wzrokowe oraz tętnice szyjne 

przeciąć wraz z przysadką, płaty skroniowe unosi się, a namiot móżdżku przecina nożyczkami, 

rdzeń przedłużony/początkowy odcinek szyjny rdzenia kręgowego odcinać tak daleko jak to 

możliwe 

5. Przysadkę mózgową usuwać z siodła tureckiego poprzez wyłamanie jego ściany tylnej, gałki oczne 

w razie potrzeby można usunąć z dojścia przedniego lub tylnego. 

Technika wyjęcia całego rdzenia kręgowego ze zwłok 10: 

A: Dostęp tylny 

1. Ciało ułożone twarzą w dół, skórę i tkanki miękkie naciąć wzdłuż wyrostków kolczystych od 

wyniosłości potylicznej do podstawy kości krzyżowej, rozciąć i odciąć tkanki miękkie do powierzchni 

trzonów z obu stron i wyrostków, odciąć kości trzonów z wyrostkami piłą 

2. Po otwarciu kanału kręgowego odciąć rdzeń szyjny skalpelem, usuwać rdzeń podnosząc oponę 

twardą szczypcami na każdym poziomie w kierunku od góry do dołu, odcinając skalpelem korzenie 

nerwowe obustronne i wycinając zwoje przykręgowe 

B: Dostęp przedni 

1. Po usunięciu narządów klatki piersiowej i jamy brzusznej odpiłować trzony kręgów i przeciąć 

nasady łuków trzonów wzdłuż rdzenia; zdjąć łuki przednie i usuwać w kierunku od góry do dołu 

kręgosłupa 

2. Po otwarciu kanału kręgowego odciąć rdzeń szyjny skalpelem, usuwać rdzeń podnosząc oponę 

twardą szczypcami na każdym poziomie od góry do dołu, odcinając skalpelem korzenie nerwowe 

obustronne i wycinając zwoje przykręgowe. 

Po wyjęciu rdzenia rozciąć wzdłuż worek oponowy nożyczkami w linii pośrodkowej z przodu i z 

tyłu; rdzeń utrwalać rozłożony na płasko w pojemniku z formaliną. 

Wyjęcia szczególne - wyjęcie w bloku mózgu z odcinkiem szyjnym kręgosłupa. 

Sytuacje szczególne - sekcja z zabezpieczeniem materiału do badań toksykologicznych, 

mikrobiologicznych, badania ultrastruktury (patrz niżej). 
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Badanie makroskopowe mózgowia wykonywane powinno być w prosektorium lub pracowni 

makroskopowej jednostki patomorfologii lub neuropatologii, z zachowaniem obowiązujących 

przepisów BHP i wewnętrznych regulaminów. 

Mózgowie (i rdzeń kręgowy) może być oceniane na świeżo podczas sekcji zwłok lub po 

całkowitym utrwaleniu w zbuforowanej (pH 7,0-7,2) 10% formalinie rutynowo przez okres około 2-3 

tygodni. W sytuacjach szczególnych dopuszcza się utrwalanie krótkie, gdzie zaleca się wykonanie 

kilku przekrojów i utrwalanie ich w płaskim położeniu tak aby nie zaburzyć architektoniki, 

poszczególne przekroje należy odseparować bibułą. Ilość użytego utrwalacza powinna wynosić dla 

całego mózgowia 5-6 litrów, zaleca się zmianę utrwalacza co tydzień. Wycinki z mózgowia powinny 

być utrwalone w odrębnym pojemniku z 10% formaliną zbuforowaną w odpowiedniej ilości 

utrwalacza (10 razy większa od objętości wycinków). Część zmian patologicznych uwidacznia się w 

mózgu dopiero po całkowitym lub częściowym utrwaleniu np.: mózgowie z obrzękiem czy mózgowie 

noworodka. W tych sytuacjach bez utrwalania mózgu w całości mogą zaistnieć istotne problemy z 

właściwą oceną makroskopową 11. 

Sekcję mózgowia dokonuje się najczęściej wg metody Spielmeyera 11: 

1. Należy oddzielić pajęczynówkę i naczynia koła tętniczego Willisa z zachowaniem ich ułożenia oraz 

odgałęzień (w przypadku utrwalania całego mózgu oddzielenie naczyń zalecane jest przed 

umieszczeniem mózgu w utrwalaczu). 

2. Odciąć pień mózgu i móżdżek na pograniczu z konarami mózgu. W tym celu wkłuwamy ostry 

koniec skalpela w płaszczyźnie czołowej w otwór ślepy (foramen cecum) na głębokość około 2cm, 

przecinając poprzecznie jeden konar, a następnie po wyjęciu i odwróceniu skalpela o 180° przecinamy 

drugi konar. Płaszczyzna cięcia powinna być równa. Pień odciąć na poziomie istoty czarnej. 

3. Układamy mózg podstawą ku dołowi i przytrzymując jedną ręką obie półkule, drugą ręką przy 

pomocy specjalnego noża sekcyjnego, wykonujemy równoległe cięcia w odstępach 1-1,5cm w 

płaszczyźnie czołowej, rozpoczynając od bieguna czołowego. Można dla ułatwienia podzielić 

mózgowie na część przednią i tylną wykonując cięcie w płaszczyźnie czołowej przez ciała 

suteczkowate i kroić seryjnie j.w. Dla uzyskania równoległych płaszczyzn cięcia dobrze jest 

posługiwać się płytką szklaną, którą przed kolejnym przekrojem przykładamy do obu półkul 

zapobiegając ich deformacji. 

4. Oddzielić móżdżek od pnia mózgu przez przecięcie ramion móżdżku, ocenić dno komory czwartej. 

5. Przeciąć nożem sekcyjnym obie półkule móżdżku w płaszczyźnie poziomej wzdłuż rowka 

poprzecznego. 

6. Śródmózgowie, most, rdzeń przedłużony należy ciąć w płaszczyźnie czołowej na plastry grubości 

około 0,5cm. 
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7. Rdzeń kręgowy ciąć poprzecznie do długiej osi w odstępach co 1cm. 

8. Wszystkie przekroje ułożyć na równej płaskiej powierzchni, tak aby wszystkie prawe strony były po 

prawej stronie prosektora i przystąpić do opisu, oceny makroskopowej, zrobienia dokumentacji 

fotograficznej i pobrania wycinków. 

 

W opisie makroskopowym należy uwzględnić 1: 

1. wagę mózgu 

2. wygląd ogólny mózgowia: symetrię, zniekształcenia, obecność wgłobień i obrzęku, stosunek 

zakrętów do rowków, zaniki korowe 

3. oponę twardą (z uwzględnieniem zatok opony twardej), pajęczynówkę, oponę miękką 

(przejrzystość, obecność wysięków), przestrzenie podoponowe ze szczególnym uwzględnieniem 

obecności krwotoków, ocenę nerwów czaszkowych 

4. naczynia: warianty anatomiczne unaczynienia, malformacje, stopień miażdżycy 

5. w przekrojach czołowych wygląd kory, istoty białej, spoidła wielkiego, hipokampa, zwojów 

podstawy, wzgórza, kory wyspy, śródmózgowia (ze szczególną oceną istoty czarnej), mostu, rdzenia 

przedłużonego, móżdżku (ocena kory móżdżku, robaka, jądra zębatego) i rdzenia kręgowego 

6. ocena układu komorowego (symetria, zawartość). 

7. Poddawać ocenie należy strukturę, kolor, spoistość i rysunek kolejnych powierzchni przekroju z 

uwzględnieniem budowy anatomicznej 12-14. Należy dążyć do porównania/korelacji z wynikami badań 

neuroobrazowych. 

6. Podstawy neuroanatomii niezbędne do przeprowadzenia badania autopsyjnego 

OUN 

 

Zasadniczą cechą mózgowia jest jego budowa piętrowa związana z embriologicznym rozwojem 

mózgu z pęcherzyków mózgowych, z których powstają poszczególne struktury mózgowia. Najbardziej 

z przodu położone jest przodomózgowie obejmujące kresomózgowie i międzymózgowie. Na brzusznej 

powierzchni kresomózgowia rozwija się śródmózgowie przechodzące w struktury tyłomózgowia most 

i rdzeń przedłużony leżące wraz z móżdżkiem w tylnym dole czaszki 14. 

Główną częścią mózgowia są półkule mózgu wraz z łączącym je spoidłem wielkim. Półkule 

mózgu podzielone są na płaty 6, 13, 14: 

1. Płat czołowy oddzielony od tyłu bruzdą środkową, a od dołu bruzdą boczną, w jego obrębie na 

powierzchni górno-bocznej wyróżniamy zakręt czołowy górny, środkowy i dolny, a od strony bruzdy 
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środkowej zakręt przedśrodkowy, na powierzchni dolej zakręt prosty i zakręty oczodołowe oddzielone 

bruzdą węchową, w obrębie której znajduje się opuszka węchowa z pasmem węchowym 

2. Płat ciemieniowy leżący za bruzdą środkową, od płata potylicznego oddzielony słabo wyróżniająca 

się bruzdą ciemieniowo-potyliczną, w jego obrębie wyróżniamy za bruzdą środkową zakręt zarodkowy 

oraz płacik ciemieniowy górny i dolny 

3. Płat skroniowy znajdujący się poniżej bruzdy bocznej, na powierzchni górno-bocznej 

wyodrębniamy zakręt skroniowy górny, środkowy i dolny, na powierzchni dolnej dodatkowo 

uwidacznia się zakręt wrzecionowaty i zakręt przyhipokampowy 

4. Płat potyliczny z bruzdą ostrogową 

5. Płat limbiczny, w którego skład wchodzą elementy otaczające ciało modzelowate i szczelinę 

naczyniówkową (zakręt obręczy, zakręt przyhipokampowy oraz hipokamp z korą śródwęchową). 

We wnętrzu bruzdy bocznej obecna jest wyspa będąca częścią kory mózgu przykrytą w trakcie 

rozwoju filogenetycznego przez korę płatów sąsiednich. Wokół ciała modzelowatego tuż nad bruzdą 

ciała modzelowatego znajduje się zakręt obręczy stanowiący fragment układu limbicznego, 

szczególnie dobrze widoczny na przekroju poprzecznym. Istota szara leżąca w głębi półkul mózgu 

związana z kontrolowaniem postawy i ruchów ciała tworzą tzw. jądra podstawy do których należy15, 16:  

1. ciało prążkowane: 

- jądro ogoniaste (głowa j. ogoniastego, ogon j. ogoniastego) 

- jądro soczewkowate (gałka blada i skorupa); skorupa i jądro ogoniaste tworzą prążkowie 

2. jądro niskowzgórzowe 

3. istota czarna 

4. jądro konarowo-mostowe  

W płacie skroniowym w sąsiedztwie rogu dolnego komory bocznej umiejscowione jest ciało 

migdałowate. Pod korą wyspy znajduje się pasmowate przedmurze ustawione w płaszczyźnie 

strzałkowej oddzielone od głębiej położonej skorupy (łupiny) pasmem istoty białej zwanej torebką 

zewnętrzną. W ścianie części środkowej komory bocznej rozciąga się oddzielone od skorupy torebką 

wewnętrzną jądro ogoniaste. Do skorupy ściśle przylega nieco jaśniejsza od niej gałka blada 12, 14. 

Powierzchnię półkul mózgu pokrywa istota szara grubości 2-4 mm. Około 90% powierzchni 

kory mózgu stanowi sześciowarstwowa kora nowa (neocortex), czyli izokorteks. Pozostałe 10% to 

trójwarstwowa, filogenetycznie starsza kora - allocortex, w obrębie której wyróżniamy prakorę 

(paleocortex) oraz korę starą (archicortex). Prakora ograniczona jest do niewielkich obszarów 

związanych z odczuwaniem węchu, zaś z kory starej utworzony jest głównie hipokamp i zakręt 

przyhipokampowy 14. 
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W obrębie międzymózgowia wyróżnia się podwzgórze i wzgórzomózgowie zbudowane ze 

wzgórza i nadwzgórza z szyszynką (uwypukla się w górnej części tylnej ściany komory trzeciej). 

Pomiędzy wzgórzami znajduje się wąska szczelina komory III. Bocznie od wzgórza znajdują się 

odnogi tylne torebki wewnętrznej. Struktury należące do podwzgórza to skrzyżowanie wzrokowe, guz 

popielaty i ciała suteczkowate13, 14. 

W tylnym dole czaszki znajdują się pień mózgu oraz móżdżek. Na pień mózgu składają się 

śródmózgowie, most i rdzeń przedłużony. W pniu mózgu znajdują się jądra nerwów czaszkowych od 

III do XII. W śródmózgowiu wyróżnia się część podstawną konarów mózgu (brzuszną), część 

grzbietową czyli nakrywkę oraz pokrywę śródmózgowia tworzącą wzgórki górne i dolne. Konary 

mózgu oddzielone są od nakrywki istotą czarną. Wokół wodociągu śródmózgowia obecne jest pasmo 

istoty szarej tzw. istota szara okołowodociągowa. Móżdżek połączony jest z pniem mózgu konarami 

móżdżku: górnym dochodzącym do śródmózgowia, środkowym dochodzącym do mostu i dolnym 

dochodzącym do rdzenia przedłużonego 6, 13. 

Na układ limbiczny składają się oprócz płata limbicznego i węchomózgowia także zakręt 

obręczy, zakręt tasiemeczkowaty, zakręt hipokampa, zakręt zębaty, jądro półleżące, sklepienie, ciało 

migdałowate, część brzuszna gałki bladej i prążkowia, przegroda przeźroczysta, niektóre struktury 

międzymózgowia i śródmózgowia 14, 17. 

Układ komorowy. W obrębie półkul mózgu znajdują się komory boczne składające się z rogów 

przednich (czołowych), rogów tylnych (potylicznych), rogów dolnych (skroniowych) oraz części 

środkowej. Komory boczne łączą się za pośrednictwem parzystych otworów międzykomorowych 

(Monro) ze szczelinowatą komorą III, która z kolei łączy się przez wodociąg śródmózgowia z komorą 

IV przechodzącą w kanał środkowy rdzenia przedłużonego i następnie kręgowego. Komora IV 

połączona jest z przestrzenią podpajęczynówkową parzystymi otworami bocznymi Luschki oraz 

nieparzystym otworem pośrdkowym (Magendiego) 6, 12, 13. 

W obrębie rdzenia kręgowego wyróżniamy zgrubienie szyjne oraz krzyżowo-lędżwiowe 

zwężające się w końcowy odcinek rdzenia –stożek końcowy. Rdzeń podzielony jest na symetryczne 

połowy poprzez szczelinę pośrodkową przednią oraz płytszą bruzdę pośrodkową tylną. Nici 

korzeniowe nerwów rdzeniowych wytwarzają dodatkowe bruzdy przednio-boczną i tylno-boczną. Tym 

samym rdzeń dzielimy na sznury przedni, boczny i tylny. Istota szara leżąca wewnątrz istoty białej 

dzieli się na rogi przednie (ruchowe), rogi tylne (czuciowe) oraz istotę szarą pośrednią, w której w 

odcinku piersiowym wyodrębniają się współczulne rogi boczne 12, 14. 

7. Zasady pobierania wycinków do badania histopatologicznego 
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Podczas sekcji neuropatologicznej mózg klasyfikuje się jako makroskopowo prawidłowy lub 

nieprawidłowy. 

Mózg prawidłowy – dotyczy następujących sytuacji: 

1. mózg makroskopowo bez zmian patologicznych 

2. negatywna kliniczna historia neurologiczna 

3. brak wykonania lub prawidłowe neuroobrazowanie przyżyciowe. 

Badanie sekcyjne mózgu i rdzenia kręgowego prawidłowego można przeprowadzić 

bezpośrednio po wyjęciu ze zwłok albo po utrwaleniu w terminie późniejszym. 

Wycinki pobiera się z płata czołowego (najczęściej z zakrętem obręczy), skroniowego, 

ciemieniowego, potylicznego wraz z oponą miękką, jąder podstawy, hipokampa, wzgórza, ciał 

suteczkowatych, istoty białej mózgu, pnia mózgu (śródmózgowie, most i/lub rdzeń przedłużony), 

móżdżku (z jądrem zębatym), dostępnego odcinka rdzenia kręgowego, zwojów międzykręgowych 

(minimum 8 wycinków spośród powyższych okolic). Każdy wycinek trzeba opisać topograficznie, 

umieszczać w odrębnych oznakowanych kasetkach, z oznakowaniem strony lewej lub prawej oraz 

zaznaczonej powierzchni, od której należy zacząć skrawać na mikrotomie skrawki do barwienia. 

Mózg nieprawidłowy – dotyczy następujących sytuacji: 

1. mózg makroskopowo zmieniony 

2. mózg pochodzący od pacjentów z opisywanymi objawami neurologicznymi lub związanymi z 

uszkodzeniem OUN 

3. ze zmianami opisanymi w badaniach neuroobrazowych 

4. od chorych onkologicznych 

5. w przypadkach bez ustalonej przyczyny zgonu. 

W przypadku mózgu nieprawidłowego zaleca się wykonanie badania sekcyjnego mózgu i 

rdzenia kręgowego po utrwaleniu w zbuforowanej formalinie przez okres 2-3 tygodni. Przed 

przystąpieniem do wykonania sekcji mózgowia uprzednio utrwalonego należy pamiętać o delikatnym 

płukaniu mózgowia pod strumieniem wody bieżącej przez klika godzin. W szczególnych przypadkach 

należy rozważyć konsultację w specjalistycznym ośrodku neuropatologicznym. Ponadto ocenę 

mózgowia nieprawidłowego każdorazowo należy rozważać w oparciu o szczegółową historię choroby 

oraz badania neuroradiologiczne. Badanie makroskopowe należy wykonać według zasad ogólnych ze 

szczególnym uwzględnieniem lokalizacji zmian patologicznych oraz wykonaniem odpowiedniej 

dokumentacji zdjęciowej lub zaznaczenia zmian na schematach przekrojów mózgu. 

Z każdego mózgowia nieprawidłowego należy pobrać wycinki ze zmian patologicznych oraz 

dodatkowo z regionów makroskopowo niezmienionych podobnie jak podczas autopsji mózgu 

prawidłowego. Ponadto w zależności od jednostki chorobowej, objawów klinicznych i wyników 
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diagnostyki neuroobrazowej pobiera się wycinki zgodnie z algorytmem diagnostyki 

neuropatologicznej danej grupy/ jednostki chorobowej 18. 

Wszystkie pobrane wycinki powinny zostać dodatkowo utrwalone w kasetkach przez około 24 

godziny przed ich procesowaniem. Następnie wycinki podlegają rutynowej obróbce 

histotechnologicznej i barwione są metodą podstawową tj. hematoksyliną-eozyną (HE) oraz w razie 

potrzeby wykonane mogą być badania specjalne histochemiczne (np.: luxol fast blue, Spielmayer, 

srebrzenie metodą Bielschowsky'ego, PAS, amyloid) lub immunohistochemicznymi (patrz niżej)19, 20. 

Preparaty ocenia patomorfolog (może wystąpić potrzeba konsultacji neuropatologa) lub wyjściowo 

neuropatolog. 

8. Zasady pobierania wycinków do badania histopatologicznego w podstawowych 

jednostkach kliniczno-patologicznych 

 

Liczba wycinków i zastosowanych metod jest różna, indywidualnie zmienna, może wynosić 

nawet do 40- 50 w schorzeniach złożonych lub współistniejących. Poniżej przedstawione są zasady 

pobierania wycinków w najczęściej występujących jednostkach patoklinicznych. 

A. Uszkodzenia naczyniopochodne- niedotlenienie OUN / udar niedokrwienny i krwotoczny 

 

W przypadku niedokrwienia OUN i/lub udaru krwotocznego należy pobrać następujące wycinki 

w zależności od przewidywanej klinicznie przyczyny (w sumie minimum 11 wycinków) wg 

schematu7, 20-22: 

1. Wycinki z obszarów najbardziej wrażliwych na hipoperfuzję: 

- hipokamp 

- kora móżdżku 

- wzgórze 

- śródmózgowie 

2. Wycinki z granicznych obszarów unaczynienia tętnic mózgu i rdzenia (ang. watershead areas): 

- zakręt czołowy górny i środkowy 

- zakręt skroniowy górny i środkowy 

- zakręt obręczy 

- zakręty potyliczne 

- skorupa z gałką bladą 

- odcinek Th4 rdzenia kręgowego 

3. Ocena zmian naczyniowych w przebiegu udaru krwotocznego i niedokrwiennego: 
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- obecność tętniaków szczególnie w obszarze koła Willisa, początkowych odcinków tętnicy 

przedniej, środkowej, tylnej mózgu – głównie ocena makroskopowa 

- ocena makroskopowa zatok opony twardej (poszukiwanie zakrzepicy zatok opony twardej) 

- każdorazowo wycinki z okolicy widocznego makroskopowo ogniska krwotocznego i/lub 

niedokrwiennego w celu oceny zmian naczyniowych typu: 

- obecność malformacji naczyniowych – ocena makroskopowa + wycinki 

- choroby małych naczyń:  

- ocena zmian naczyniowych w przebiegu nadciśnienia tętniczego i/lub cukrzycy - udary 

lakunarne - wycinki z gałki bladej, skorupy, mostu 

- mózgowa angiopatia amyloidowa, mózgowa autosomalnie dominująca arteriopatia z 

podkorowymi zawałami i leukoencefalopatią (ang. cerebral autosomal dominant arteriopathy 

with subcortical infarcts and leukoencephalopathy, CADASIL) (zalecane utrwalenie świeżego 

wycinka w glutaraldehydzie do badań ultrastuktury), zespół Churg-Strauss - wycinki z kory 

mózgu i istoty białej 

- choroby dużych naczyń - głównie makroskopowa ocena stopnia miażdżycy, ale także wycinki z 

zajętych naczyń w podejrzeniu np.: choroby Takayasu, olbrzymiokomórkowego zapalenia naczyń, 

dysplazji włóknisto-mięśniowej, choroby moyamoya 

4. W przypadku widocznego makroskopowo efektu masy wycinki z mostu, śródmózgowia, rdzenia 

przedłużonego 

B. Zespół zależności alkoholowej/encefalopatia alkoholowa 

 

U pacjentów z wywiadem zespołu zależności alkoholowej, uwzględniając obraz makroskopowy, 

należy pobrać wycinki z: spoidła wielkiego, półkul móżdżku z robakiem móżdżku (jego części górnej i 

dolnej), ciał suteczkowatych, istoty szarej okołowodociągowej, okolicy okołokomorowej, mostu i 

rdzenia przedłużonego (minimum 8 celowanych wycinków)20, 23, 24. 

C. Zapalenie mózgu (encephalitis) 

 

W szczególności w przypadku wirusowych lub autoimmunologicznych zapaleń mózgu, 

uwzględniając obraz makroskopowy, należy pobrać liczne wycinki z miejsc typowych dla danego 

czynnika infekcyjnego lub przy braku identyfikacji patogenu: minimum wycinki z kory mózgu obu 

półkul (w tym zawsze z przyśrodkowych obszarów obu płatów skroniowych z hipokampami) z istoty 

białej głębokiej i okołokomorowej, z kilku poziomów pnia mózgu, móżdżku, jąder podstawy, zwojów 
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przykręgowych, opon, przysadki mózgowej (minimum 11 wycinków, nawet do 40 wycinków ze 

ścisłym oznakowaniem topograficznym) 6, 7, 19. 

D. Choroby neurozwyrodnieniowe 

 

Choroby neurozwyrodnieniowe (ChN) to grupa chorób OUN charakteryzujących się 

postępującymi deficytami neurologicznymi związanymi z utratą neuronów w określonych obszarach 

anatomicznych, którym towarzyszy agregacja nieprawidłowo sfałdowanych białek20. W zależności od 

typu uszkodzonego białka oraz obserwowanych głównie w neuronach, ale także w komórkach 

glejowych wtrętów wewnątrzkomórkowych, wśród ChN wyodrębniamy taupatie (chorobę Alzheimera, 

zwyrodnienie korowo-podstawne, postępujące porażenie nadjądrowe, otępienie czołowo-skroniowe), 

alfa-synukleinopatie (choroba Parkinsona, otępienie z ciałami Lewy’ego, zanik wieloukładowy), 

choroby powtórzeń tripletów nukleotydów (choroba Huntingtona, ataksja rdzeniowomóżdżkowa, 

ataksja Friedricha, rdzeniowy zanik mięśni) i choroby pionowe (choroba Creuzfelda-Jakoba, rodzinna 

śmiertelna bezsenność, choroba Gerstmanna-Sträusslera-Scheinkera) 20, 25. Ponadto dodatkowo w 

chorobie Alzheimera obserwujemy zewnątrzkomórkowe złogi amyloidu zbudowanego z Aβ-amyloidu, 

a w różnych podtypach otępienia czołowo-skroniowego wtręty wewnątrzkomórkowe białek FUS, 

TDP-43 czy ubikwityny26. W rzadszych ChN takich jak stwardnienie zanikowe boczne obecne są 

wtręty cytoplazmatycznej dysmutazy ponadtlenkowej, a w neurodegeneracjach z akumulacją żelaza 

(ang. neurodegeneration with brain iron accumulation, NBIA) złogi żelaza głównie w jądrach postawy 

27. 

Oprócz znacznej utraty neuronów w obrazie neuropatologicznym obserwować możemy także 

odczynową astrogliozę, różnego stopnia demielinizację czy różne formy zwyrodnienia kory 

(zwyrodnienie gąbczaste, zwyrodnienie ziarnisto-wodniczkowe Simchowicza) 8, 25. 

Minimum wycinków w celu diagnostyki najczęstszych chorób neurozwyrodnieniowych 

obejmuje (minimum 12 wycinków)28, 29: 

- zakręt czołowy środkowy 

- zakręt obręczy 

- zakręt skroniowy górny i środkowy 

- hipokamp z zakrętem hipokampa i korą śródwęchową 

- płacik ciemieniowy górny 

- skorupa z gałką bladą 

- śródmózgowie z istotą czarną 

- most 

- jądro ogoniaste 
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- robak móżdżku 

- kora móżdżku z jądrem zębatym 

- rdzeń przedłużony. 

W przypadku choroby Alzheimera będącej najczęstszą chorobą neurozwyrodnieniową oceny 

neuropatologicznej dokonuje się wg protokołu CERAD (ang. Consortium to Establish a Registry for 

Alzheimer Disease), który to zakłada półilościową ocenę liczby blaszek starczych i zwyrodnienia 

neurowłókienkowego w oparciu o badanie trzech okolic kory nowej: kory przedczołowej, zakrętu 

skroniowego górnego i płacika ciemieniowego dolnego oraz zakrętu hipokampa, kory śródwęchowej i 

ciała migdałowatego (wszystkie skrawki po barwieniu metodą Bielschowskiego lub w modyfikacji 

Yamamoto oraz badanie immunohistochemiczne wykrywające beta-amyloid)25, 30. W przypadkach 

innych chorób neurodegeneracyjnych wycinki należy pobrać zgodnie z wytycznymi dla określonych 

jednostek kliniczno-patologicznych w oparciu o piśmiennictwo 5, 27, 31. 

Pobrane w celu diagnostyki chorób neurozwyrodnieniowych wycinki poddawane są 

następującym procedurom5, 20, 25, 26: 

1. Rutynowe przeprowadzenie materiału utrwalonego w formalinie 

2. Barwienie metodą podstawową HE (każdy wycinek) 

3. Barwienia specjalne: 

- histochemiczne: 

• luxol fast blue, Spielmayer – ocena stopnia mielinizacji 

• srebrzenie metodą Bielschowsky'ego/modyfikacja Yamamoto - blaszki stacze, nici 

neuropilowe, zwyrodnienie neurowłókienkowe 

- immunohistochemiczne w zależności od typu demencji (dostępne w ośrodkach 

specjalistycznych): 

• alfa-synukleina –  w synukleinopatiach 

• białko Tau - w tauopatiach 

• amyloid Aβ - blaszki amyloidowe w korze mózgu i złogi amyloidu w naczyniach w 

chorobie Alzheimera 

• PrP – choroby prionowe. 

W diagnostyce chorób motoneuronów pobiera się wycinki z28: 

- każdego poziomu rdzenia kręgowego 

- nerwów obwodowych (dobra dostępność na kostce w połowie odległości między ścięgnem 

Achillesa a kostką boczną - preferowane utrwalenie w zburforowanym roztworze glutraldehydu) 

- mięśni - mięsień mostkowosutkowoobojczykowy, przepona, mięśnie lędźwiowe. 
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W chorobach nerwowo-mięśniowych należy pobrać wycinki z proksymalnych i dystalnych 

mięśni kończyn oraz odpowiednich nerwów obwodowych zależnie od obrazu klinicznego. Należy 

pamiętać, iż w chorobach mięśni i nerwów niejednokrotnie materiał wymaga specjalnego utrwalania i 

przygotowania np.: do badania ultrastruktury. Przed pobraniem materiału wskazany jest kontakt z 

odpowiednim ośrodkiem wysokospecjalistycznym 1. 

E. Leukodystrofie 

 

Leukodystrofie to grupa około 100 genetycznie uwarunkowanych chorób przebiegających z 

zajęciem istoty białej. W przypadku autopsji mózgu pacjenta z rozpoznaną bądź z podejrzeniem 

leukodystrofii należy pobrać poza wycinkami typowymi dla mózgu prawidłowego dodatkowe wycinki 

z istoty białej podkorowej i okołokomorowej półkul mózgu i móżdżku, w tym szczególnie z miejsc 

zmienionych makroskopowo oraz opisywanych w MRI jako nieprawidłowe (minimum 10 wycinków) 

32, 33. 

F. Padaczka (epilepsja) 

 

W przypadkach pacjentów z historią choroby napadów padaczkowych, szczególnie bez znanej 

przyczyny zgonu (ang. sudden, unexpected death of someone with epilepsy, SUDEP) wskazane jest 

pobranie poza wycinkami pobieranymi w przypadku oceny mózgu prawidłowego także dodatkowych 

wycinków z: obu hipokampów z korą śródwęchową, zakręt obręczy, zakręt przyhipokampowy, zakręt 

środkowy skroniowy, zakręt czołowy środkowy, jądro ogoniaste, skorupa, gałka blada, wzgórze, robak 

móżdżku, półkule móżdżku z jądrem zębatym oraz ze zmian widocznych makroskopowo (minimum 

12 wycinków) 34-36. 

9. Sekcja mózgu płodu i noworodka 

 

Sekcja mózgowia płodu i noworodka jest szczególnym rodzajem sekcji neuropatologicznej. 

Dostarczona dokumentacja medyczna poza oceną stanu noworodka i komplikacji w okresie 

okołoporodowym powinna być uzupełniona o informacje dotyczące przebiegu ciąży, chorób matki 

oraz ewentualnych schorzeń występujących u rodzeństwa i w rodzinie badanego dziecka 37. 

W przypadkach konieczności oceny kariotypu należy pobrać materiał do badań 

cytogenetycznych, najlepiej skórę okolicy pachy. 

Wyjęcie mózgowia należy rozpocząć od cięcia wokół czaszki rozpoczynając od okolicy ucha, 

poprzez potylicę do okolicy drugiego ucha, przeciągając je bocznie na okolicę szyi i w kierunku 
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kręgosłupa (w kształt znaku zapytania). Takie cięcie umożliwia lepszą ocenę obecności przepuklin 

oponowych, odcinka szyjnego kręgosłupa, a także pobranie płynu mózgowo-rdzeniowego z kanału 

kręgowego. Po zdjęciu skalpu należy zmierzyć ciemiączka, ocenić ich naprężenie oraz zbadać kości 

pokrywy czaszki. Następnie należy otworzyć jamę czaszki wykonując cięcia wzdłuż linii szwów kości 

czaszki poczynając od okolicy przedniego ciemiączka do przodu i do tyłu, a następnie owalnie wzdłuż 

podstawy czaszki tak aby sierp mózgu i namiot móżdżku były uwidocznione i dostępne do badania in 

situ. Na tym etapie ocenia się obecność krwawień wewnątrzczaszkowych oraz wygląd i ciągłość 

opony twardej. Następnie wykonuje się nacięcie sierpu mózgu wzdłuż zatoki poprzecznej opony 

twardej w kierunku od przodu do tyłu. Wyjęcie obu półkul mózgu odbywa się poprzez delikatne 

oddzielenie dłonią tkanki nerwowej od kości podstawy czaszki. Wyjęcie móżdżku odbywa się po 

przecięciu namiotu móżdżku wzdłuż piramidy kości skroniowej w kierunku do części łuskowej 

(podstawy) od obwodowych krawędzi móżdżku. Odcięcie odcinka szyjnego rdzenia należy wykonać 

poprzez otwór wielki najgłębiej jak jest to możliwe 10, 38, 39. 

Po wyjęciu całego mózgowia należy je zważyć i umieścić w roztworze utrwalacza na około 10-

20 dni (w przypadku ciąży poniżej 24 tygodnia wystarczy 7-10 dni), co jest szczególnie istotne przy 

podejrzeniu wodogłowia, krwawienia śródmózgowego czy holoprosencefalii. W sytuacji, kiedy 

podejrzewa się wczesne zmiany pośmiertne można spróbować utrwalić mózgu wewnątrz czaszki 

poprzez podanie strzykawką roztworu formaliny do przestrzeni podtwardówkowej oraz niewielkiej 

ilości do układu komorowego poprzez spoidło. Po tym czasie należy wykonać ocenę makroskopową i 

mikroskopową ze szczególnym zwróceniem uwagi na obecność wad rozwojowych, urazów 

okołoporodowych, powikłania wcześniactwa (krwawienia do macierzy germinalnej, okołokomorowa 

leukomalacja). Półkule mózgu, pień mózgu i móżdżek należy kroić seryjnie w płaszczyźnie czołowej 

na plastry średnicy nie większej niż 1cm. 

W przypadku klinicznego podejrzenia hipoksji noworodka należy pobrać wycinki z (minimum 

10 wycinków)38: 

- kory mózgu oraz istoty białej okołokomorowej obu półkul 

- istoty szarej głębokiej (wzgórze, jądra podstawy) 

- hipokampa 

- śródmózgowia 

- mostu 

- rdzenia przedłużonego na poziomie oliwek 

- móżdżku z jądrem zębatym. 
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Zaleca się pobranie dużej ilości wycinków w przypadku stwierdzenia malformacji wrodzonych 

(minimum 10 wycinków) z różnych regionów mózgowia w zależności od rodzaju obecnych wad 

rozwojowych. 

W razie konieczności wykonania sekcji rdzenia kręgowego wyjęcie rdzenia oraz jego ocena 

odbywa się na zasadach jak u dorosłych, częściej z dojścia przedniego 1, 38. 

10. Sekcja mózgu w przypadku podejrzenia choroby wywoływanej przez priony 

 

Wykonując sekcję mózgowia w przypadku podejrzenia choroby prionowej należy zachować 

szczególną ostrożność, ponieważ ośrodkowy układ nerwowy ma najwyższy stopień infekcyjności w 

chorobach prionowych 29. Autopsje i procesowanie tkanek nie poddanych dekontaminacji powinno się 

odbywać w laboratorium o drugim poziomie bezpieczeństwa biologicznego (BSL-2, ang. biosafety 

level-2) lub wyższym 40. Narzędzia powinny być jednorazowego użytku, w przypadku kiedy nie jest to 

możliwe, należy poddać je dekontaminacji (załącznik 1) 41. Przed utrwaleniem mózgu należy pobrać 

co najmniej jeden fragment mózgu z kory czołowej i móżdżku w celu pozyskania materiału świeżo 

mrożonego do badań biochemicznych i genetycznych 29. 

Neuropatologiczną sekcję w tym szczególnym przypadku przeprowadza się w rutynowy sposób. 

Zalecane wycinki do pobrania: po jednym fragmencie kory czołowej, ciemieniowej, potylicznej i 

skroniowej, hipokampa, jąder podstawy, wzgórza, śródmózgowia, móżdżku i rdzenia przedłużonego 

ponieważ dystrybucja zmian może być różnie nasilona w różnych rejonach OUN (minimum 10 

wycinków). We wszystkich preparatach należy wykonać odczyny immunohistochemiczne 

wykrywające patologiczną formę białka prionu (PrPSc). Ponieważ większość dostępnych przeciwciał 

przeciwko PrP nie pozwala na odróżnienie izoformy patologicznej należy zastosować procedurę 

łącząca autoklaw i zanurzenie wycinków w 96% kwasie mrówkowym lub procedurę z proteinazą K 42-

44. 

Szczególna ostrożność należy zachować w przypadku podejrzenia wariantu choroby 

Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) ponieważ oprócz układu nerwowego wysoka infekcyjność dotyczy też 

układu limfatycznego i krwi 45. W przypadku biopsji migdałków podniebiennych, która jest stosowana 

jako metoda diagnostyczna w podejrzeniu vCJD należy postępować podobnie jak w przypadku 

wycinków z mózgu 42. Zasady postępowania z preparatami histologicznymi opisane są w załączniku 2. 

11. Sekcja sądowo-lekarska 

 

Ze względu na znaczne odrębności w wykonywaniu sekcji sądowo-lekarskich mózgowia 

powinny być one przeprowadzane przez lekarza medycyny sądowej w porozumieniu z 
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neuropatologiem. Zakres neuropatologicznej sekcji sądowo-lekarskiej przekracza zasięg niniejszego 

opracowania i określają go odpowiednie zalecenia z zakresu medycyny sądowej 46. 

Sekcja sądowo-lekarska wykonywana jest w przypadku gdy pojawia się uzasadnione 

przypuszczenie, iż śmierć nie nastąpiła z przyczyn naturalnych, tylko odbyła się z udziałem osób 

trzecich lub w celu upewnienia się czy przyczyna zgonu była naturalna. Sekcję zwłok przeprowadza 

się na zlecenie prokuratory lub sądu, gdy zachodzi podejrzenie przestępnego spowodowania śmierci. a 

także przypadki śmierci gwałtownej. Najczęstszymi zagadnieniami neuropatologicznymi w medycynie 

sądowej są zmiany pourazowe OUN, intoksykacje, ale także zmiany naczyniopochodne i hypoksyjne. 

Ze względu na cel badania sądowego często stosowane są zindywidualizowane metody otwarcia 

czaszki i zabezpieczania materiału tkankowego 46, 47. 

12.  Badania dodatkowe (mikrobiologiczne, genetyczne/molekularne, ultrastrukturalne, 

toksykologiczne) 

 

Zabezpieczenie i przygotowanie materiału do badań mikrobiologicznych, ultrastrukturalnych 

oraz toksykologicznych należy skonsultować z odpowiednią pracownią mikrobiologii /toksykologii/ 

medycyny sądowej w celu uniknięcia błędów przedanalitycznych. Badania ultrastruktury wymagają 

zastosowania utrwalacza innego niż formalina, najczęściej 2-5% aldehydu glutarowego1. W przypadku 

konieczności pobrania płynu mózgowo-rdzeniowego należy wykonać tę procedurę przed wyjęciem 

mózgu i/lub rdzenia kręgowego ze zwłok. Do badań molekularnych zazwyczaj wystarczający jest 

reprezentatywny blok parafinowy, w części przypadków konieczne jest posiadanie materiału świeżego 

mrożonego zabezpieczonego w odpowiedniej temperaturze 9. 

13. Barwienia specjalne i odczyny immunohistochemiczne 

 

W neuropatologii używane są barwienia histochemiczne umożliwiające identyfikację i 

lokalizację składników tkankowych i komórkowych w oparciu o ich budowę chemiczną. Metody 

histochemiczne pozwalają precyzyjnie oznaczać w tkankach m.in. białka, enzymy, węglowodany, 

mikroorganizmy 48. Do najczęściej używanych w badaniu neuropatologicznym OUN metod należą: 

trichrom Massona, srebrzenie metodą Gomoriego i metodą Spielmeyera, fiolet krezylu, błękit 

toluidyny, czerwień Congo, metoda Bielschowsky’ego, metoda Bodiana, PAS, Groccott 6, 9, 19. 

Immunohistochemia to metoda wykrywania specyficznych antygenów tkankowych w skrawkach 

mikroskopowych przy zastosowaniu przeciwciał skierowanych przeciwko poszukiwanym elementom 

w tkankach 49. Do najczęściej stosowanych w neuropatologii należą przeciwciała przeciw: 

synaptofizynie, kwaśnemu białku włókienkowemu komórek glejowych (ang. glial fibrillary acidic 
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protein, GFAP), neurofilamentom, beta-amyloidowi, ubikwitynie, alfa-synukleinie, TPD43, 

cytokeratynom, S100 9, 19, 20. 

14. Kontrola jakości 

 

W ramach utrzymania wysokiej jakości usług neuropatologicznych zaleca się przestrzeganie w 

zakładach/pracowniach patomorfologii/neuropatologii procedur/zaleceń wewnątrzszpitalnych, 

Polskiego Towarzystwa Patologów oraz Stowarzyszenia Neuropatologów Polskich. Wskazane jest aby 

każda większa placówka patomorfologii, jeśli nie pracuje w niej neuropatolog, szkoliła/umożliwiała 

szkolenie wytypowanego lekarza w zakresie zagadnień neuropatologicznych. Zaleca się, aby w 

przypadkach trudnych i wątpliwych zasięgać opinii specjalistów neuropatologów z innych ośrodków i 

wysyłać materiał na badania konsultacyjne. 

15. Protokół badania neuropatologicznego pośmiertnego 

 

Wynik sekcji mózgu i rdzenia zawarty jest w protokole (raporcie) sekcyjnym składającym się z 

następujących części: 

1- dane pacjenta i oddziału kierującego 

2- rozpoznanie kliniczne 

3- rozpoznanie neuropatologiczne makroskopowe 

4- opis makroskopowy badania neuropatologicznego 

5- wynik badania histopatologicznego z metodami dodatkowymi 

6- wnioski z badania sekcyjnego 

Lekarz wykonujący sekcję może opracować wstępne rozpoznanie sekcyjne neuropatologiczne w 

24-48 godzin po badaniu makroskopowym. Inne elementy protokołu, opracowanie wycinków i ocena 

mikroskopowa oraz ostateczny raport powinny być wykonane zgodnie z wytycznymi lub regulaminem 

wewnętrznym szpitala. Wszystkie elementy protokołu powinny być ostatecznie zawarte w jednym 

raporcie sekcyjnym, który powinien być dostępny dla jednostki zlecającej sekcję w przeciągu 30 dni w 

przypadkach o przeciętnej trudności diagnostycznej, a do 60 dni w przypadkach skomplikowanych. 

W formułowaniu protokołu sekcyjnego mogą być pomocne: dokumentacja fotograficzna, zapis 

audio/ wideo, schematy poglądowe/rysunki wykonywane na bieżąco w trakcie wykonywania sekcji. 

Materiał tkankowy pobrany podczas sekcji i mózg utrwalony w formalinie należy przechowywać 

minimum do 3 miesięcy od wydania protokołu (w jednostkach nie posiadających archiwum 

preparatów formalinowych). Okres przechowywania bloków parafinowych i szkiełek 



21 

mikroskopowych powinien być zgodny z właściwym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia dotyczącym 

przechowywania dokumentacji medycznej (Dz.U. 2015 poz. 2069). 

Wyniki sekcji neuropatologicznej, których ostateczne podsumowanie zawiera się w protokole 

sekcyjnym powinny być omówione na odpowiednich zebraniach konsultacyjnych (np. kominki 

neurologiczne, wewnątrzszpitalne komisje zgonów) dające możliwość reewaluacji rozpoznań 

klinicznych o dane patologiczne i w konsekwencji prawidłowe zdiagnozowanie pacjenta z podaniem 

właściwej przyczyny zgonu także dla celów administracyjnych. Ponadto należy rozważyć tworzenie 

regionalnych i narodowych baz danych patoklinicznych z zakresu neurologii i neuropatologii dla 

celów statystycznych, badań środowiskowych oraz poradnictwa genetycznego. 
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Załącznik 1. 

 

Metody dekontaminacji narzędzi i powierzchni wielokrotnego użytku: 

1. zanurzyć narzędzia w 1N roztworze NaOH, sterylizować w autoklawie grawitacyjnym przez 30 min 

w temp 1210 ℃. 

2. narzędzia zanurzyć w 1N NaOH lub podchlorynie sodowym (20000 ppm) na 1 godzinę i przenieść 

do wody, ogrzewać w autoklawie w otwartym pojemniku przez godzinę w temp 121 ℃ (cykl 

grawitacyjny) lub w temperaturze 134 ℃ (wsady porowate), następnie wytrzeć i poddać rutynowej 

sterylizacji. 

3. powierzchnie oraz narzędzia nie nadające się do autoklawu należy zalać 2N NaOH lub 

podchlorynem sodowym (20000 ppm) na 1 godzinę, a następnie wypłukać wodą. 

 

Załącznik 2. 

 

Postępowanie z materiałem histologicznym w przypadku podejrzenia choroby wywoływanej przez 

priony: 

1. drobne fragmenty tkankowe po utrwaleniu należy zanurzyć w 96%  kwasie mrówkowym na 30 min 

(1 godzinę w przypadku preparatów sekcyjnych ), a następnie ponownie utrwalać w formalinie przez 

45 godzin 

2. płynne odpady powinny być gromadzone w 4L pojemniku zawierającym 600ml 6N NaOH 

3. należy używać jednorazowe rękawiczki, okulary, osłony na twarz, a także rękawiczki odporne na 

przecięcie 

4. procesowanie powinno odbywać się ręcznie aby uniknąć kontaminacji procesorów tkankowych i 

automatów do barwień  

5. noże do mikrotomu powinny być przetarte 2N NaOH przed wrzuceniem do pojemnika na odpady 

medyczne 
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