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badania,jakiechcemywykonać.Zpunk-
tu widzenia laboratorium równie istot-
nejestdostarczenieinformacjikontakto-
wychdolecznicylublekarzazlecającego
badanie,coułatwiasprawneprzekazywa-
niewyników.

Wybórmateriałudobadania
Rodzajmateriału,jakinależypobraćdowy-
konaniaokreślonegobadania,możnazna-
leźćnaformularzuzleceniabadania.

KrewpobrananaK2EDTAjestmate-
riałemdooznaczaniamorfologiissaków
(dooznaczaniamorfologiigadówiptaków
używasiękrwipobranejnaheparynęlub
cytrynian),grupkrwi,badańgenetycznych
iniektórychhormonów.Pobieranieoso-
czanaK2EDTAdobadańbiochemicznych
lubserologicznychpowinnonastępować
wwyjątkowychprzypadkachztegowzglę-
du,żeantykoagulantK2EDTAmożezabu-
rzaćniektóreoznaczenia.

Surowica natomiast jest materiałem
zwyborudooznaczeńbiochemicznych
iprawiewszystkichhormonów.Wyjąt-
kiem jestACTH,w przypadkuktórego
należypobraćkrewnaK2EDTA,ponie-
ważmateriałemdowykonaniabadaniajest
osoczeEDTA.Równieżwprzypadkuba-
daniaamoniakuniezbędnejestpobranie
materiałunaK2EDTAibardzoszybkiedo-
starczeniegodolaboratorium.Wprzypad-
kukwasumlekowegoużywasięnatomiast
osoczakrwipobranejnaNaFlubKF.

Osocze,jakjużwcześniejwspominali-
śmy,jestmateriałemdostosowaniawwy-
jątkowychsytuacjachzewzględunawpływ
antykoagulantu na ograniczoną możli-
wośćanalizy.Pobraniekrwinacytrynian
jest niezbędne do uzyskania wyników
OBorazczynnikówkrzepnięcia.Antyko-
agulantemoszerokimzastosowaniujest
heparyna,któramożebyćuniwersalnie
stosowanazarównodooznaczeńbioche-
micznychczyserologicznych,jakiendo-
krynologicznych.

Krew pełna powinna być nadsyłana
dolaboratoriumtylkowwyjątkowychsy-
tuacjach,gdyżpodczas transportumoże

PrzygotoWaniePacjenta
Informacja,którą zwykleprzekazujemy
właścicielowinaszegopacjenta,dotyczy
koniecznościpobraniamateriałunaczczo.
Najlepiejbyłoby,abyzwierzęniespożywało
pokarmówprzez10-12godzinprzedpo-
braniemmateriałudobadania.Wprze-
ciwnymrazienależysięspodziewaćza-
fałszowaniawyniku takichparametrów,
jak: cholesterol, glukoza,TLI, amylaza,
AST,ALT,bilirubina,białkocałkowite,
trójglicerydy,kwasy żółciowe, leukocy-
tyorazwapń.

Innym istotnymczynnikiemwpływa-
jącymnaniektóreparametryjestwysiłek
fizyczny,którymożespowodowaćpod-
wyższenie w surowicy poziomu kinazy
kreatynowej,LDH,AST,glukozy i mle-
czanów.Wybierająckonkretnebadania,
musimymiećświadomość,żesąparame-
try,któreosiągająróżnewartościzależnie
odwieku,płci,wagi,obecnegostanufi-
zjologicznego(np.ciąża)iporydnia.Kla-
sycznymprzykłademparametrówosiąga-
jącychróżnewartościzależnieodporydnia
jestkortyzol.Takżestężenietestosteronu
wekrwi,któregosekrecja,zależnieodga-
tunku,następujeco30-90minut,niejest
parametremstałymwciągudnia,np.płod-
nykocurmożemiećwciągudnianiewy-
krywalnypoziomtestosteronuwekrwi.

Napreanalitykęskładająsięczynno-
ściobejmująceprzygotowaniepróbki
dobadanialaboratoryjnego.Doczyn-
nościtychzaliczasięprzygotowanie
pacjenta,pobraniemateriału,ozna-
kowanieiopisanie,transportpróbki
dolaboratoriumorazprzygotowanie
próbkidoanalizy.Preanalityka jest
ważnym czynnikiem wpływającym
na jakośćbadania laboratoryjnego,
więcabyotrzymać jaknajbardziej
wiarygodny wynik, należy dołożyć
wszelkichstarań,abyfazataprzebie-
głamożliwiejaknajlepiej.

preanalityka
weterynaryjna
odpobraniadoanalizy

PobranieioPisPróbki
Kolejnym etapem jest pobranie próbki
dobadania.Należywyeliminowaćwszyst-
kieczynnikimogącespowodowaćhemoli-
zę.Dotakichczynnikówzaliczasię:
• nieumiejętnezastosowaniestazy (zbyt

silnyucisk);
• obecnośćkurzu,wilgoć(miejscewkłucia

należyoczyścić iodkazić,pamiętając
otym,abynieużywaćzbytdużejilości
środkaodkażającego);

• zbyt silnystrumieńkrwi (należykie-
rować strumień krwi tak, aby płynął
pościance iabyniedochodziłodo jej
spienienia).
Próbkękrwipobranąnamorfologięna-

leżydelikatniewymieszaćzantykoagulan-
temtak,abyniedoszłodospienienia.Aby
uniknąćpowstawania skrzepów,należy
zachowaćwłaściwąproporcjęilościkrwi
do antykoagulantu. Przy pobraniu zbyt
małejilościkrwidochodzidoobkurcza-
niakomórekkrwi, couniemożliwia ich
prawidłową ocenę. Pobranie zbyt dużej
ilościkrwiuniemożliwiaprawidłowewy-
mieszaniezantykoagulantem,cowefekcie
prowadzidopowstawaniaskrzepówimi-
kroskrzepów,alejeślitakapróbkazostanie
mimowszystkozbadana,mamydoczynie-
niazdrastycznymobniżeniemwartości
leukocytówipłytek,natomiastwartośćhe-
moglobinymożezostaćnawetpodwojona
wstosunkudobadańwcześniejszych.

Próbkękrwipobranąnasurowicęna-
leżypozostawićna30-60minutw tem-
peraturze pokojowej do wytworzenia
skrzepu.Następnie,jeślijesttomożliwe,
próbkęnależyodwirowaćprzez10minut
w3000obr./miniodciągnąćsurowicę.

Pobranymateriałtrzebaoznaczyćwspo-
sóbuniemożliwiającypomyłkęwmomen-
cie,kiedymamypróbkiodwięcejniżjed-
negopacjenta.Następnienależydokładnie
wypełnićzleceniebadań(pismoprzewod-
nie),podającdanedotyczącezwierzęcia
(gatunek,wiek,płeć, rasa),datępobra-
niamateriału(wwypadkutestówstymu-
lacji− takżeczaspobrania),ewentualnie
stosowanelekiorazzaznaczyćkonkretne
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dojśćdouszkodzeniabłonyerytrocytów,
cowkonsekwencjiprowadzidohemolizy.

transPortPróbki
dolaboratorium
WiększośćpraktykweterynaryjnychwPol-
scenieposiadawłasnegozapleczadiagno-
stycznego,dlatego teżpróbkisąprzeka-
zywane do laboratoriów zewnętrznych.
Materiałbiologicznyodzwierzątpowi-
nien trafićdo laboratoriumweterynaryj-
negozewzględunaspecyfikęwiększości
oznaczeń.Najczęściejpróbkisąprzesy-
łanepoprzezfirmykurierskie lubpocztę.
Niewszyscyjednakzdająsobiesprawę,ja-
kieniebezpieczeństwoniesiezasobąprze-
syłaniemateriałupotencjalniezakaźnego.
Pracownicyfirmtransportowych(kurier,
listonosz,magazynier)sąnarażeninadzia-
łaniebakterii,wirusówczygrzybów.Dlate-
gobardzoważnejestprawidłowezapakowa-
nietakiejpróbki–dotegocelustosujesię
certyfikowaneopakowaniaochronne.Do-
pieropróbkęwtakimopakowaniuochron-
nymmożemyumieścićwspecjalnejkoper-
ciezoznaczeniem„Materiałbiologiczny
UN3373” iwysłać.Latem–zewzględu
nawysokietemperaturyotoczenia–zale-
casięspakowaniepróbekrazemzplastiko-
wym„chłodzikiem”,dostępnymwkażdym
markecie.Dokładnaprocedurapakowania
materiałubiologicznegozawartajestw„In-
strukcjipakowaniaADR650”.Wartopamię-
tać,żeniezastosowaniesiędowyżejwymie-
nionychinstrukcjijestniezgodnezprawem
imożepodlegaćsankcjomwobecosoby
wysyłającejmateriałbiologiczny.

czynniki
utrudniająceanalizę
Próbkapodotarciudolaboratoriumjest
opisywana,rejestrowanaitrafiadoodpo-

wiedniegodziału.Wpracownihematolo-
gicznejlubserologicznejlaborantspotyka
sięnajczęściejztakimiczynnikamiutrud-
niającymianalizę,jak:hemoliza,lipemia,
żółtaczka.

Hemoliza
Przez hemolizę rozumie się uwolnie-
niesubstancjiwewnątrzerytrocytarnych
wwynikuuszkodzeniabłonykomórko-
wej.Uwolnionahemoglobinapowoduje
czerwonezabarwieniesurowicyluboso-
cza,coutrudniaanalizęfotometryczną.

Lipemia
Jako lipemięokreśla sięmlecznomętne
zabarwienie surowicy/osocza wywoła-
neprzeztłuszczeobojętne.Powodempo-
wstawanialipemii jestnajczęściejkrótki
czas,jakiupłynąłodostatniegokarmienia,
lubstres.Zwykleniepodawaniepokarmu
od10do12godzinprzedpobraniemkrwi
zapobiegapowstawaniulipemii.

Żółtaczka
Powodujeonażółtawezabarwieniesuro-
wicy/osocza.Żółtabarwa jest skutkiem
nadmiernegouwalnianiabilirubiny,cojest
uwarunkowanechorobowo. q
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lek parametr
penicylinaG k↑

tetracykliny k↓,pO4
↑

Salicylany k↓

kortykosteroidy
ck↑,ap↑,glukoza↑,

na↑,białko
całkowite↑,k↓,ca↓

Fenylobutazon ca↑,k↑

Barbiturany ck↑

Halotan ck↑,pO4
↑

Glukoza–infuzja Glukoza↑,pO4↓
Tabela2.Przykładowelekiutrudniająceanalizę

parametr

Hemoliza

LdH,ck,aSt,bilirubina,
ap,kreatynina,glukoza,

ca,pO4,k,Mg,Fe,
fruktozaminy,
hemoglobina

↑

Lipemia

aLt,aSt,ap,bilirubina,
glukoza,ca,pO4,białko
całkowite,hemoglobina

↑

albuminy,amylaza,na,
cl,k,pO4

↓

Żółtaczka

ap,białkocałkowite,cl,
pO4

↑

trójglicerydy,kreatynina,
Mg

↓

Tabela1.Zmienioneczynniki

Fot.2.Probówkidokrwi

Fot. 3. Koperta z oznaczeniami materiału biolo-
gicznego

Fot.4.Opakowaniaochronne

Fot.1.Skierowaniedolaboratorium


