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preanalityka
weterynaryjna
odpobraniadoanalizy
Napreanalitykęskładająsięczynnościobejmująceprzygotowaniepróbki
dobadanialaboratoryjnego.Doczynnościtychzaliczasięprzygotowanie
pacjenta,pobraniemateriału,oznakowanieiopisanie,transportpróbki
dolaboratoriumorazprzygotowanie
próbki do analizy. Preanalityka jest
ważnym czynnikiem wpływającym
najakośćbadanialaboratoryjnego,
więc aby otrzymać jak najbardziej
wiarygodny wynik, należy dołożyć
wszelkichstarań,abyfazataprzebiegłamożliwiejaknajlepiej.

PrzygotoWaniePacjenta

Informacja, którą zwykle przekazujemy
właścicielowi naszego pacjenta, dotyczy
koniecznościpobraniamateriałunaczczo.
Najlepiejbyłoby,abyzwierzęniespożywało
pokarmówprzez10-12godzinprzedpobraniem materiału do badania. W przeciwnym razie należy się spodziewać zafałszowania wyniku takich parametrów,
jak: cholesterol, glukoza, TLI, amylaza,
AST, ALT, bilirubina, białko całkowite,
trójglicerydy, kwasy żółciowe, leukocytyorazwapń.
Innym istotnym czynnikiem wpływającymnaniektóreparametryjestwysiłek
fizyczny, który może spowodować podwyższenie w surowicy poziomu kinazy
kreatynowej, LDH, AST, glukozy i mleczanów. Wybierając konkretne badania,
musimymiećświadomość,żesąparametry,któreosiągająróżnewartościzależnie
od wieku, płci, wagi, obecnego stanu fizjologicznego(np.ciąża)iporydnia.Klasycznymprzykłademparametrówosiągającychróżnewartościzależnieodporydnia
jestkortyzol.Takżestężenietestosteronu
wekrwi,któregosekrecja,zależnieodgatunku,następujeco30-90minut,niejest
parametremstałymwciągudnia,np.płodnykocurmożemiećwciągudnianiewykrywalnypoziomtestosteronuwekrwi.
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PobranieioPisPróbki

Kolejnym etapem jest pobranie próbki
dobadania.Należywyeliminowaćwszystkieczynnikimogącespowodowaćhemolizę.Dotakichczynnikówzaliczasię:
• nieumiejętne zastosowanie stazy (zbyt
silnyucisk);
• obecnośćkurzu,wilgoć(miejscewkłucia
należy oczyścić i odkazić, pamiętając
otym,abynieużywaćzbytdużejilości
środkaodkażającego);
• zbyt silny strumień krwi (należy kierować strumień krwi tak, aby płynął
pościanceiabyniedochodziłodojej
spienienia).
Próbkękrwipobranąnamorfologięnależydelikatniewymieszaćzantykoagulantemtak,abyniedoszłodospienienia.Aby
uniknąć powstawania skrzepów, należy
zachowaćwłaściwąproporcjęilościkrwi
do antykoagulantu. Przy pobraniu zbyt
małejilościkrwidochodzidoobkurczania komórek krwi, co uniemożliwia ich
prawidłową ocenę. Pobranie zbyt dużej
ilościkrwiuniemożliwiaprawidłowewymieszaniezantykoagulantem,cowefekcie
prowadzidopowstawaniaskrzepówimikroskrzepów,alejeślitakapróbkazostanie
mimowszystkozbadana,mamydoczynienia z drastycznym obniżeniem wartości
leukocytówipłytek,natomiastwartośćhemoglobinymożezostaćnawetpodwojona
wstosunkudobadańwcześniejszych.
Próbkękrwipobranąnasurowicęnależypozostawićna30-60minutwtemperaturze pokojowej do wytworzenia
skrzepu.Następnie,jeślijesttomożliwe,
próbkęnależyodwirowaćprzez10minut
w3000obr./miniodciągnąćsurowicę.
Pobranymateriałtrzebaoznaczyćwsposóbuniemożliwiającypomyłkęwmomencie,kiedymamypróbkiodwięcejniżjednegopacjenta.Następnienależydokładnie
wypełnićzleceniebadań(pismoprzewodnie), podając dane dotyczące zwierzęcia
(gatunek, wiek, płeć, rasa), datę pobraniamateriału(wwypadkutestówstymulacji−takżeczaspobrania),ewentualnie
stosowanelekiorazzaznaczyćkonkretne

badania,jakiechcemywykonać.Zpunktu widzenia laboratorium równie istotnejestdostarczenieinformacjikontaktowychdolecznicylublekarzazlecającego
badanie,coułatwiasprawneprzekazywaniewyników.

Wybórmateriałudobadania

Rodzajmateriału,jakinależypobraćdowykonaniaokreślonegobadania,możnaznaleźćnaformularzuzleceniabadania.
KrewpobrananaK2EDTAjestmateriałemdooznaczaniamorfologiissaków
(dooznaczaniamorfologiigadówiptaków
używasiękrwipobranejnaheparynęlub
cytrynian),grupkrwi,badańgenetycznych
iniektórychhormonów.PobieranieosoczanaK2EDTAdobadańbiochemicznych
lubserologicznychpowinnonastępować
wwyjątkowychprzypadkachztegowzględu,żeantykoagulantK2EDTAmożezaburzaćniektóreoznaczenia.
Surowica natomiast jest materiałem
z wyboru do oznaczeń biochemicznych
i prawie wszystkich hormonów. Wyjątkiem jest ACTH, w przypadku którego
należypobraćkrewnaK2EDTA,ponieważmateriałemdowykonaniabadaniajest
osoczeEDTA.Równieżwprzypadkubadaniaamoniakuniezbędnejestpobranie
materiałunaK2EDTAibardzoszybkiedostarczeniegodolaboratorium.Wprzypadkukwasumlekowegoużywasięnatomiast
osoczakrwipobranejnaNaFlubKF.
Osocze,jakjużwcześniejwspominaliśmy,jestmateriałemdostosowaniawwyjątkowychsytuacjachzewzględunawpływ
antykoagulantu na ograniczoną możliwośćanalizy.Pobraniekrwinacytrynian
jest niezbędne do uzyskania wyników
OBorazczynnikówkrzepnięcia.Antykoagulantemoszerokimzastosowaniujest
heparyna, która może być uniwersalnie
stosowanazarównodooznaczeńbiochemicznychczyserologicznych,jakiendokrynologicznych.
Krew pełna powinna być nadsyłana
dolaboratoriumtylkowwyjątkowychsytuacjach, gdyż podczas transportu może
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dojśćdouszkodzeniabłonyerytrocytów,
cowkonsekwencjiprowadzidohemolizy.

transPortPróbki
dolaboratorium

WiększośćpraktykweterynaryjnychwPolscenieposiadawłasnegozapleczadiagnostycznego, dlatego też próbki sąprzekazywane do laboratoriów zewnętrznych.
Materiał biologiczny od zwierząt powinientrafićdolaboratoriumweterynaryjnegozewzględunaspecyfikęwiększości
oznaczeń. Najczęściej próbki są przesyłanepoprzezfirmykurierskielubpocztę.
Niewszyscyjednakzdająsobiesprawę,jakieniebezpieczeństwoniesiezasobąprzesyłaniemateriałupotencjalniezakaźnego.
Pracownicyfirmtransportowych(kurier,
listonosz,magazynier)sąnarażeninadziałaniebakterii,wirusówczygrzybów.Dlategobardzoważnejestprawidłowezapakowanietakiejpróbki–dotegocelustosujesię
certyfikowaneopakowaniaochronne.Dopieropróbkęwtakimopakowaniuochronnymmożemyumieścićwspecjalnejkopercie z oznaczeniem „Materiał biologiczny
UN3373”iwysłać.Latem–zewzględu
nawysokietemperaturyotoczenia–zalecasięspakowaniepróbekrazemzplastikowym„chłodzikiem”,dostępnymwkażdym
markecie.Dokładnaprocedurapakowania
materiałubiologicznegozawartajestw„InstrukcjipakowaniaADR650”.Wartopamiętać,żeniezastosowaniesiędowyżejwymienionychinstrukcjijestniezgodnezprawem
imożepodlegaćsankcjomwobecosoby
wysyłającejmateriałbiologiczny.

czynniki

utrudniająceanalizę

wiedniegodziału.Wpracownihematologicznejlubserologicznejlaborantspotyka
sięnajczęściejztakimiczynnikamiutrudniającymianalizę,jak:hemoliza,lipemia,
żółtaczka.
Hemoliza
Przez hemolizę rozumie się uwolnieniesubstancjiwewnątrzerytrocytarnych
wwynikuuszkodzeniabłonykomórkowej.Uwolnionahemoglobinapowoduje
czerwonezabarwieniesurowicylubosocza,coutrudniaanalizęfotometryczną.
Lipemia
Jako lipemię określa się mlecznomętne
zabarwienie surowicy/osocza wywołaneprzeztłuszczeobojętne.Powodempowstawanialipemiijestnajczęściejkrótki
czas,jakiupłynąłodostatniegokarmienia,
lubstres.Zwykleniepodawaniepokarmu
od10do12godzinprzedpobraniemkrwi
zapobiegapowstawaniulipemii.

Fot.2.Probówkidokrwi

Fot. 3. Koperta z oznaczeniami materiału biologicznego

Żółtaczka
Powodujeonażółtawezabarwieniesurowicy/osocza. Żółta barwa jest skutkiem
nadmiernegouwalnianiabilirubiny,cojest
uwarunkowanechorobowo.
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Fot.4.Opakowaniaochronne

parametr

Hemoliza

Próbkapodotarciudolaboratoriumjest
opisywana,rejestrowanaitrafiadoodpoLipemia

Żółtaczka

LdH,ck,aSt,bilirubina,
ap,kreatynina,glukoza,
ca,pO4,k,Mg,Fe,
fruktozaminy,
hemoglobina

↑

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

↑

albuminy,amylaza,na,
cl,k,pO4

↓

ap,białkocałkowite,cl,
pO4

↑

trójglicerydy,kreatynina,
Mg

↓

Tabela1.Zmienioneczynniki

lek

parametr

penicylinaG

k↑
↓
k ,pO4↑
k↓

tetracykliny
Salicylany
kortykosteroidy
Fenylobutazon
Barbiturany
Halotan
Glukoza–infuzja
Fot.1.Skierowaniedolaboratorium

ck↑,ap↑,glukoza↑,
na↑,białko
całkowite↑,k↓,ca↓
ca↑,k↑
ck↑
↑
ck ,pO4↑
Glukoza↑,pO4↓

Tabela2.Przykładowelekiutrudniająceanalizę
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