
oznaczanie, wyliczanie i interpretacja podstawowych wskaźników hematologicznych z uwzględnieniem
interpretacji wyników uzyskanych przy pomocy analizatorów.

1. Morfologia krwi obwodowej

Zestaw analiz w których skład wchodzi określenie poszczególnych elementów morfotycznych dotyczących:

. krwinek białych WBC

. krwinek czerwonych RBC

. płytek krwi PLT

Morfologię krwinek czerwonych określają wskaźniki czerwonokrw|nkowe
. średnia objętość krwinkiczerwonej (MCV)
. średnia masa hemoglobiny (MCH)
. średnie stężenie hemoglobiny (MCHc)

Wskaźniki czerwonokrwinkowe są pochodnymi 3 głównych parametrów:

' liczby krwinek czerwonych RBC
r hemoglobiny HGB
r hematokrytu HCT

Automatyzacja metod w diagnostyce hematologicznej pozwoliła na określenie takich parametrów jak:. wskaźnik anizocytozy krwinek czerwonych (RDW)
. wskaźnik zmienności krwinek płytkowych (PDW)
. hematokryt płytkowy (PCT)

2.Zasady pobierania materiału do badań
Kolejność pobierania próbki krwi

1.Specjalistyczne badania komórek krwi lub posiew.

2.Badania koagulologiczne.

3. Probówka ,,na skrzep" (bodania biochemiczne).

4. Probówka z heparyną.

5. Probówka na morfologię.

6. Probówka z dodatkiem fluorku sodowego

3. Czynniki decydujące o niemiarodajności wyników badań hematologicznych

,,Błąd stazy" przedłużający się efekt stazy:

Pionizacja ciała i wysiłek fizyczny bezpośrednio przed pobraniem próbki

śródtkankowej
Przyjęcie dużej ilości płynów

Spożycie alkoholu

Niedopełnienie/ Nadmierne dopełnienie próbki

od czasu jaki minął od posiłku zaleŻą:

U kobiet od dnia cyklu miesięcznego zaleŻą:
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5. Hemoglobina (Hg, HGB)
Jest głównym białkowym składnikiem erytrocytów wartość stężenia hemoglobiny jest fizjologicznie zależna od
wieku i płci.

Stosowane jednostki:

mmol/l

c/dt

Wartości referencyjne

Mężczyźni: Iz-U B/dl 7,4-Lo,5 mmol/l

Kobiety: u-15 g/dl 6,8-9,3 mmol/t

Zasada pomiaru hemoglobiny:

Metoda cyjanomethemoglobinowa zgodnie z zaleceniami Międzynarodowego Komitetu Standaryzacji w
Hematologii (lcsH)jako metoda manualna lub z wykorzystaniem w niektórych analizatorach hematologicznych

Zasada pomiaru hemoglobiny:

cyjanku potasu przekształca się do trwałego barwnika cyjanomethemoglobiny. związek jest następnie
oznaczany metodą spektrofometryczną przy długości 540 nm.

Zasada pomiaru hemoglobiny W cytometrze przepływowym:

każdej krwince czerwonej

leukocytozy, hematoglobina komórkowa jest wolna od tych błędów
Wzrost stężenia hemoglobiny

5padek stężenia hemoglobiny
. niedokrwistości
. przewodnienie
6. Hematokryt HCT

Stosowane jednostki:

Wqrtości referencyjne

K36-46%

M4L-53%

oznaczenia hematokrytu dokonuje się wirując krew pełną w wirówce hematokrytowej tak aby erytrocyty zajęły
jak najmniejszą objętość ilość osocza między erytrocytami nie powinna przekraczac !%o

Jest oceniany w analizatorach pośrednio na podstawie RBc i McV. Nie jest mierzony w tradycyjnej metodzie
wirówkowej.
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Wzrost wartości hematokrytu :

nadkrwistości

. Pierwotne:czerwienica prawdziwa

' Wtórne: przewlekłe choroby płuc przebywanie na dużych wysokościach, nowotwory nerek
przebiegające ze zwiększeniem wytwarzania erytropoetyny

Stany zmniejszonej objętości krążącego osocza
. Wywołane utratą osocza: oparzenia, zapalenie otrzewnej
. Odwodnienia: obwite biegunki, wymioty
. spowodowane utratą krwi
' Będące następstwem zaburzenia równowagi między wytwarzaniem a niszczeniem erytocytów

obniżenie wartości hematokrytu :

Stany zwiększonej objętości krążącego osocza

. niedokrwistości spowodowane ostrą utratą krwi

. hiperproteinemia

. przewodnienia
7.McV - średnia objętość krwinki czerwonej
Charakteryzuje średnią objętość pojedynczego erytrocytu jest fizjologicznie zależna od wieku i płci.

Stosowane jednostki:

' pm3
.ft

Wortości referencyjne
80-100 fl - normocyt

poniżej 80 fl _ mikrocyt

powyżej 100 fl - makrocyt

Wiele źródeł podaje prawidłowy zakres 80-96 fl, ale w praktyce klinicznej za normocytoze uznaje się MCV w
przedziale 80-100f1.

Może być wyliczony z wartości: hematokrytu i zmierzonej liczby krwinek czerwonych
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MCV

Wartość MCV może być zafałszowana w przypadku:

prawdziwą naturę niedokrwistości i będzie niewiarygodny

Bez konfrontacji z histogramem diagnostyka może być prowadzona w niewłaściwym kierunku.
Do przyczyn Wzrostu MCV zalicza się:



1MCV i lMCH

Wartość MCV

f MCV zaburzenie hypotoniczne
U MCV zaburzenie hypertoniczne

mierzących objętość krwinki czerwonej w środowisku izoosmotycznym

Wartość MCV <80fl :

Niedokrwistości mikrocytowe
. Z niedoboru żelaza
. niedokrwistości sideroblastyczne
. talasemie

Hipertonia płynu zewnątrzkomórkowego (osocza), odwodnienie
Wartość 80<MCV<100fl

. niedokrwistościnormocytowe

. Wczesna faza niedokrwistosci z niedoboru żelaza

. Zespołymielodysplastyczne
Wartość MCV>100fl
Niedokrwistości makrocytowe i megaloblastyczne

. Z niedoboru BL2

. z niedoboru kwasu foliowego
Niedokrwistości którym może towarzyszyć makrocytoza
Hipotonia płynu zewnątrzkomórkowego, przewodnienie

S.Liczba krwinek czerwonych RBC

węgla

Stosowane jednostki:
r/t (rc^rz/t)
mln/pl
mln/mm
wortości referencyjne
K 4-5,2xLO^6/1tl

M 4,5-5,9x10^6/pl

Sposób oznaczania:

płynu i określeniu ilości krwinek czerwonych w jednostce objętości roztworu

szczelinę pomiarową
Fałszywie zaniżona liczba krwinek czerwonych może być wynikiem:



. zimnych aglutynin (fałszywie wysokie również McV i McHC)

. wykrzepiania krwi w probówce (z powodu nieprawidłowego pobierania)
Fałszywie zawyżona liczba erytrocytów

. Jeśli liczba krwinek białych wynosi >100 000/p

Zliczby erytocytów można wyliczyć orientacyjnie stężenie hemoglobiny i wartość hematokrytu tzw;,,reguła
trzech"

Hb= 3x RBC

Ht=3xHb

Wartości te nie mogą służyć do wyliczania wskaźników erytorocytarnych

Wzrost RBC:

Nadkrwistosci objawowe:

. Niedotlenienie tkanek :

wrodzone i nabyte wady serca

serce płucne

rozedma płuc

tętniaki tętniczo-żylne płuc

przebywanie na znacznych wysokościach

. Zwiększonego Wytwarzania erytropoetyny

torbielowatość nerek

nowotwory

. Działaniekortykosterydów

zespół Cushinga

leczenie sterydami

. Odwodnienia

. Nadkrwistośćprawdziwa

obniżenie RBC:

. Niedokrwistość

' Nagła utrata krwi
. Późnym okresie ciąży
. przewodnienia

9. McHc średnie stężenie hemoglobiny w krwince czerwonej

Jednostki referencyj ne

cldt



mmol/l
o//o

Wortości referencyjne
32-369ldl

Parametr ten może być wyliczany ze zmierzonego stężenia hemoglobiny i wartości hematokrytu
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Fałszywie zaWyżone wyniki :

górna granica rozpuszczalności HGB wynosi 37g/dl wartości powyżej są bezwzględnym Wskazaniem do
powtórzenia badania

UWAGA

hematologicznych mierzących objętość krwinki czerwonej w środowisku izoosmotycznym

obniżenie MCHC

Niedokrwistości niedobarwliwe

. z niedoboru żelaza

. niedokrwistości syderoblastyczne

. Talasemie,
Wzrost MCHC

' Niedokrwistości hiperchromiczne, sferocytoza,zaburzenia hipertoniczne gospodarki wodno-
elektrolitowej zabu rzenia hipertoniczne gospodarki wodno-elektrolitowej

10. McH średnia masa hemoglobiny w krwince czerwonej

Jednostki referencyjne

pc
fmol
Wartości referencyjne
27-346 pg

1,8-2,1 fmol

Parametr może być wyliczany z wartości zmierzonej hemoglobiny i zmierzonej liczby krwinek czerwonych
t.,ĘlŁJfl. 1:'l]
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obniżenie MCH

Niedokrwistości niedobarwliwe

. Z niedoboru Żelaza
Niedokrwistości w przebiegu choroby nowotworowej

Wzrost MCH

]



Niedokrwistości nadbarwliwe

. megaloblastyczne
o $y' przebiegu marskości wątroby

11. Rozpiętość rozkładu krwinek czerwonych RDW
wartości referencyjne

RDW 11,5-14,4%o - oznacza względną homogenność komórek

Cecha statystyczna obliczana najczęściej automatycznie lub Ze Wzoru:
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' jest miarą rozkładu objętości krwinek czerwonych (anizocytozy)
. wysoka wartość RDW oznacza heterogenność populacji krwinek czerwonych
. wraz z MCV służy do różnicowania niedokrwistości mikrocytowych
. należy oceniać łącznie z histogramem krwinek czerwonych

12. Liczba krwinek białych WBC
Wartość referencyjna

WBc 4000-10 000/pl

4-LOxLO^9ll
We krwi obwodowej spotyka się 5 rodzajów krwinek białych

Wzrost liczby leukocytów:

} Zakażenia bakteryjne, pierwotniakowe, grzybicze, wirusowe stany zapalne

Spadek liczby leukocytów:

Analiza jest oparta na badaniu objętościowym leukocytów po użyciu odczynnika lizującego

W zależności od typu aparatu różnyjest zakres oznaczeń:

3DIFF-limfocyty, monocyty, granu locyty

5 DIFF- limfocyty, monocyty, eozynofile, bazofile i neutrofile



8 DlFF- dodatkowo rozróŻniają 3 populacje niedojrzałych leukocytów ( młodych form granulocytów, limfocytów
imonocytów)

Stosowane metody:

i Wysokiej częstotliwości, a także mjerząc rozproszenie lub absorbancję światła lub próbki lasera

13. Liczba płwek krwi PLT

Płytki krwi powstają z megakariocytów w szpiku kostnym.

Wartości referencyjne

1s0 000-400 000/pl

150-400x L0^9ll

Główną rolą płytek jest udział w procesie krzepnięcia:

14. średnia objętość krwinki płytkowej MPV

jednostki referencyjne

.fl
r [m'

Wartości referencyjne
MPV 7,4-LO,4fl

Pomiar MPV jest otrzymywany bezpośrednio z analizy z krzywej rozkładu krwinek płytkowych.

15. Szerokość rozkładu krwinek płytkowych PDW

Pomiar wyliczany na podstawie krzywej płytek krwi.

16. Retikulocyty

Jednostki referencyjne

o//o

%oo

Wąrtości referencyjne
Liczba retykulocytów względna 5-L5 %oo

Liczba retykulocytów bezwzględna:30-70 RETS x10^9/|

Retiku locyty

wraz z dojrzewaniem krwinki

Liczba retikulocytów odzwierciedla aktywność erytropoetyczną szpiku kostnego



W celu określenia liczby retikulocytów

metoda mało precyzyjna) oraz metody automatyczne

Retikulocyty

W celu określenia liczby retikulocytów uwalnianych ze szpiku kostnego stosuje się wartości skorygowane o
wartość liczby krwinek czerwonych (liczonych metodą elektroniczną)

17. Odczyn Biernackiego OB

jednostki referencyjne

. mm/h

Wartości referencyjne

Kobiety do 60 r. ż. 3-10mm po Lh,LZ-L7 po 2h

Kobiety po 60 r. ż.2o mmlh

Mężczyźni do 60 r. ż. 3-6 mm po 1h, 7-15mm po 2h

Mężczyźni po 50 r. ż. do 15 mm/h

Odczyn Biernackiego OB

sodowym
Badanie dostarcza informacji

Wzrost OB
. ostreniedokrwistości
. Zaburzeniahormonalne
. Nowotwory (np. szpiczak mnogi, ziarnica złosliwa)

' Hiperfibrynogenemia
. Hipercholesterolemia
I ostre i przewlekłe zakażenia
r Stany zapalne

obniżenie oB
. Nadkrwistości
. Przewlekła niewydolnośćkrążenia
. Hipofibrynogenemia

19.Badanie parametrów morfologii krwi
Pomiar metodami elektrycznymi:

Pomiar metodami optycznymi:

20. Badanie parametrów morfologii krwi - cytometr przepływowy



są uzyskiwane W oparciu o pomiar laserowy i matematyczną teorie Mie.

Kanał hemoglobinowy: pomiar bezcyjankową metodą kalorymetryczną, metodą laserową

Kanał erytrocytarno - płytkowy

wewnętrznych i zewnętrznych krawędzi komórek

wszystkich mierzonych krwinek czerwonych

Pomiar krwinek białych- kanał peroksydazowy
W metodzie peroksydazowej po lizie erytrocytów barwione są komórki

aktywności peroksydazowej odkładanyjest na osi x.

przedstawia oś y.

Kanał płatowości i gęstości jader komórkowych -BASO. Krwinki klasyfikowane są Wg


