
IMIĘ I NAZWISKO PACJENTA

Badanie krwi

APTEKA

1. HEMATOKRYT - HCT
Hematokryt informuje jaką objętość całej krwi stanowią 
same krwinki czerwone. W nowszych analizatorach hemato-
kryt oblicza się na podstawie liczby i objętości erytrocytów.

2. HEMOGLOBINA - HB
Hemoglobina to białko zawarte w erytrocycie, którego funk-
cją jest przenoszenie cząsteczki tlenu z płuc do tkanek ob-
wodowych. Jest ona barwnikiem nadającym erytrocytom 
czerwony kolor. Badanie informuje o liczbie gramów hemo-
globiny znajdującej się w 1 litrze krwi obwodowej. Jest to naj-
lepszy parametr w diagnostyce niedokrwistości.

3. WSKAŹNIKI MCH I MCHC
Wskaźniki MCH i MCHC pozwalają ocenić ilość hemoglobiny 
jaka znajduje się w pojedynczym erytrocycie.

4. Średnia objętość krwinki - MCV
Wskaźnik informuje o średniej objętości pojedynczej 
krwinki.

5.  WSKAŹNIK ZMIENNOŚCI ROZKŁADU OBJĘTOŚCI 
ERYTROCYTÓW - RDW.

Wskaźnik RDW informuje, jak bardzo różni się objętość po-
szczególnych erytrocytów od wartości średniej (MCV).

6. CAŁKOWITA OBJĘTOŚĆ WIĄZANIA ŻELAZA.
Jest to parametr umożliwiający dokładną ocenę wewnątrzu-
strojowej gospodarki żelazem. Jest pośrednim pomiarem 
stężenia transferyny, określa całkowitą ilość żelaza, któ-
ra może zostać związana przez to białko.

7. FERRYTYNA
Jest białkiem kompleksującym zapasowe żelazo, przecho-
wując je w wątrobie. Stężenie ferrytyny w surowicy krwi od-
zwierciedla poziom zapasu żelaza w ustroju.

8. PŁYTKI KRWI
Inaczej zwane Trombocytami, są to bezjądrzaste elementy 
morfotyczne krwi. Odpowiadają za proces inicjacji krzepnię-
cia, fibrynolizę i skurcz naczyń krwionośnych.

9. ODCZYN BIERNACKIEGO
Odczyn Biernackiego (OB), polega na pomiarze drogi opada-
nia krwinek czerwonych w nie krzepnącej krwi w ciągu 1 go-
dziny. Jest to wskaźnik procesów zapalnych, reumatycznych 
i nowotworowych.

10. TRANSFERYNA
Jest to białko odpowiadające za przenoszenie żelaza w oso-
czu krwi do wątroby, śledziony i szpiku kostnego. Poziom 
transferyny jest parametrem określającym diagnozowanie 
różnych patologicznych stanów jak anemia, zaburzenia me-
tabolizmu żelaza czy nośność żelaza we krwi.

11. ŻELAZO
Metal ten wchodzi w skład hemoglobiny i mioglobiny, 
w mniejszych ilościach związane jest z enzymami. Występuje 
w postaci związanej z białkami np. hemosyderyną, ferryty-
ną i transferyną. Stężenie żelaza zależy od wchłaniania go 
w przewodzie pokarmowym, syntezy przez organim, rozpadu 
hemoglobiny oraz ilości utraty z ustroju.

Badania ilości komórek w ustroju:

12. KRWINKI CZERWONE (ERYTROCYTY) - RBC
Erytrocyty to wyspecjalizowane komórki, których głów-
ną rolą jest transport tlenu z płuc do wszystkich tkanek 
oraz transport dwutlenku węgla z tkanek do płuc. Produ-
kowane są w szpiku kostnym czerwonym, który u dorosłego 
człowieka znajduje się w większości w kościach płaskich. 
Do ich wytworzenia niezbędny jest szereg mikro i makro ele-
mentów, z których najważniejsze jest żelazo, witamina B12 
i kwas foliowy.

13. RETIKULOCYTY
Badanie polega na ustaleniu ilości retikulocytów, 
które są niedojrzałymi formami krwinek czerwonych.

14. BAZOCYTY
Mają zdolności żerne, tj. wchłaniania i niszczenia drobno-
ustrojów oraz obcych lub patologicznie zmienionych komó-
rek własnego organizmu.

15. EOZYNOCYTY
Zaliczane są do granulocytów kwasochłonnych. Wyróżnia 
je obecność okazałych ziarnistości w cytoplazmie. Stanowią 
1-4% wszystkich krwinek białych we krwi.

16. NEUTROCYTY
Należą do granulocytów, które uczestniczą w odpowiedzi 
odpornościowej organizmu przeciwko bakteriom, nie są też 
obojętne wobec innych patogenów.

17. LIMFOCYTY
Komórki te są zdolne do swoistej reakcji immunologicznej, 
tzn. do swoistego rozpoznawania i niszczenia antygenów; 
dzieli się je na limfocyty T, limfocyty B i komórki NK.

18. MONOCYTY
Monocyty mają zdolność do fagocytozy i ruchu pełzakowa-
tego, produkują prozapalne i immunoregulacyjne cytokiny. 
Prezentują one antygeny limfocytom T, kooperują z innymi 
komórkami układu immunologicznego oraz biorą udział 
w odpowiedzi komórkowej i reakcjach zapalnych.


