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ROSE – Rapid On-Site Evaluation

 Cytologické vyšetrenie priamo pri bronchoskopickom vyšetrení
 Jediný mikromorfologický výkon, kde je autorskou spoločnosťou odbor 

pneumológia a ftizeológia
 Z odobranej vzorky sa urobí náter alebo odtlačok (väčšie vzorky, ktoré sa 

posielajú na patológiu, sa „pováľajú“ po sklíčku a študujeme „vypadnuté“ 
bunky)

 Vyšetrenie slúži k potvrdeniu validity odberu – využíva sa hlavne pre EBUS, k 
potvrdeniu, že sme v uzline; prípadne sa dá hneď na sále stanoviť aspoň 
orientačne diagnóza (niekedy i definitívna)

 V prípade nevalidného materiálu urobíme ďalší odber hneď, keď je 
pacient pripravený – vyhneme sa rebronchoskopii v čase







Potrebná výbava

 Cytológ...
 Mikroskop – v podstate akýkoľvek, referenčné zväčšenie 10-20x, 

používame max 40x, väčšie bez imerzného oleja nejde
 Podložné sklíčka
 Farby (viď ďalej)
 Fén
 Kartotéku: preparáty uchovávať 5 rokov, kniha pre evidenciu 

preparátov, kam sa zapisujú nálezy
 Pneumológ, ktorý dodá materiál 
 Event. cytocentrifúga na výpotky, BAL – trvá dlhšie, už nie je ROSE





Farbenie

1. GIEMSA (S PITNOU VODOU 
1:10)- POMALŠIE, IDEÁLNE 
PONECHAŤ 10 MINÚT

2. GIEMSA KONCENTROVANÝ –
DOBRE FARBÍ I PRI KRATŠEJ 
EXPOZÍCII

3. MGG QUICKSTAIN - SÚPRAVA 
REAGENCIÍ VYROBENÁ 
PRÁVE PRE ROSE



MGG Quickstain

- Vysoký stupeň disociácie – aktívne molekuly 
roztokov (eozínové a thiazínové farbivo) sú veľmi 
rýchlo absorbované štruktúrami buniek

- 3 typy reagencií (A, B, C) – 1 fixatívum a 2 typy 
farieb

- Jednotlivým reagenciám je preparát exponovaný 
po dobu 4-5s, potom stačí opláchnuť vodou

- Farbivo je kvalitné, stále, trvalé, hodnotiť sa dá i 
po dlhšom čase



Priebeh vyšetrenia

 Materiál nanesieme na sklíčko, pomocou druhého sklíčka smerom proti 
sebe rozotrieme

 Dôkladne osušíme – urýchliť pomáha fén
 Ponoríme na 10 sekúnd do koncentrovaného Giemsu, opláchneme vodou
 Použijeme MGG quickstain a v každej zložke necháme namočené 4-5s
 Do minúty vieme, či sme správne v uzline, v tumore, prípadne diagnózu (v 

niektorých prípadoch aj definitívnu – malobunkový karcinóm, alebo aj 
zrelý squamocelulárny karcinóm, ak tu nie je podozrenie na primum inde)

 Nikdy sa heroicky nepúšťame do dg, ak si nie sme na100% istí!!! Musíme 
poznať nielen rýchlosť ako výhodu ROSE, ale i úskalia cytodiagnostiky!



Základné výhody a nevýhody 
pneumologickej cytogiagnostiky

 Stačí minimum materiálu

 Rýchlosť

 Nízke náklady

 Málo traumatizujúce vyšetrenia

 Diagnostika aj včasných foriem 
bronchogénneho karcinómu

 Umožňuje získať materiál aj u chorých 
neschopných podstúpiť operáciu 
(výpotky, bronchoskop. aspirát,...)

 Dostatočne skúsený cytológ

 Problém rozlíšiť niektoré typy nádorov 
pri malom počte buniek

 Hodnotíme oddelené bunky, nie vzťah 
k okoliu - invazivitu atď

 Mätúce dysplázie, metaplázie, zmeny 
po chemo/radioterapii

 Veľmi ťažko hodnotiteľné niektoré 
patol. procesy v uzline, vo výpotku





Chcem robiť ROSE...

 ROSE prepláca poisťovňa na Slovensku u ambulantných výkonov

 Na to, aby ju preplácala, musí mať vyšetrujúci licenciu

 Cytológie však v pneumológii spadli pod patológiu...

 Vzdelávanie sa dá absolvovať v ČR, licencia by mala byť akceptovaná: 

3 týždne začiatočnícky kurz

2 roky vzdelávanie pod lektorom – cytológ (ČR), patológ (SR), 3000 preparátov

3 týždne kurz pre pokročilých

skúška pred komisiou (1 cytológ, 2 patológovia)



Je nás málo...

 Ale nič nie je nemožné!!!

...na ROSE pre vlastnú potrebu bez výkazu poisťovni (tzn. len 
posúdiť, či sme v uzline, alebo nie, alebo či vidím bunky, alebo 
len samú diagnosticky neprínosnú nekrózu) stačí pár mrknutí do 
mikroskopu 

Pozor, pozor, opakujem: nikdy sa ani len netváriť, že stanovujem 
diagnózu, keď si nie som istý a už vôbec nie, keď nemám 
príslušné vzdelanie!



Keď ju miluješ, 
nie je čo 
riešiť...

...A KTO NAOZAJ CHCE, CESTU SI NÁJDE

...PRE TIPY MA NEVÁHAJTE KONTAKTOVAŤ 



Ďakujem za pozornosť!
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