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Niedożywienie u chorych przyjmowanych do szpi-

tali najczęściej nie jest rozpoznawane, a także nie jest 

leczone. Prowadzi to do rozwoju tzw. niedożywienia 

szpitalnego (hospital malnutrition) (1), które rozwija 

się u 30% chorych prawidłowo odżywionych, a pogłę-

bia się u 70% chorych niedożywionych w ciągu zale-

dwie 14 dni pobytu w szpitalu (2, 3, 4, 5, 6). Dzieje 

się tak, pomimo że od co najmniej 30 lat wia-

domo, iż niedożywienie towarzyszące chorobie 

jest bezpośrednią przyczyną dłuższego pobytu 

w szpitalu, opóźnionego gojenia się ran, zwięk-

szonej częstości powikłań i śmiertelności oraz 

wyższych kosztów leczenia (5, 6, 7).

Streszczenie
Niedożywienie, występujące u 30-55% chorych przyjmowanych do szpitali, stanowi zły czynnik rokowniczy, 
zwiększa częstość powikłań i śmiertelność, wydłuża czas pobytu w szpitalu i zwiększa koszty leczenia. Pomimo 
oczywistych zagrożeń, jakie niesie dla chorego niedożywienie, jest ono rzadko rozpoznawane i jeszcze rzadziej 
leczone. Prowadzi to do rozwoju niedożywienia szpitalnego, które pogłębia się u 70% chorych niedożywionych 
i rozwija się u 50% prawidłowo odżywionych w ciągu zaledwie 2 tygodni pobytu w szpitalu. Oprócz wywiadu 
żywieniowego i badań antropometrycznych ważną rolę w rozpoznawaniu niedożywienia i monitorowaniu 
leczenia żywieniowego odgrywają badania laboratoryjne, które wykonywane codziennie i właściwie interpretowane 
zapewniają bezpieczeństwo i skuteczność prowadzonego leczenia.
Słowa kluczowe
niedożywienie, rozpoznanie, leczenie, badania laboratoryjne.

Summary
Malnutrition occurs in 30-55% of patients admitted to hospitals. Although malnutrition has been associated 
with increased morbility and mortality, delayed wound healing, longer hospital stays and higher health care 
costs, is rarely diagnosed and properly treated. Thus the incidence of malnutrition actually increases if patients 
are hospitalized for two or more weeks.
Unfortunately there is no single tool which can be used to identify malnutrition. Thus a variety of methods are 
used including patient history, physical examination, anthropometric measurements, biochemical indices and 
tests of immune function. Among them laboratory indicators are objective and can be used for identifying 
malnutrition, monitoring the nutritional treatment, documenting anabolic response from nutrient repletion 
and for assessing prognosis.
Keywords
malnutrition, diagnosis, treatment, laboratory tests.

NiedożywieNie: występowaNie, przyczyNy, Następstwa, 
rozpozNaNie i leczeNie

MalNutritioN: prevaleNce, causes, coNsequeNces, diagNosis aNd treatMeNt

Bruno Szczygieł
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Przyczyny niedożywienia

Głównymi przyczynami niedożywienia są:

 niepokrywające potrzeb odżywianie doustne,

 zwiększona utrata substancji odżywczych w na-

stępstwie zewnętrznych przetok jelitowych, dużych 

ran, rozległych oparzeń i biegunki,

 zmniejszone przyswajanie substancji odżywczych 

w następstwie zaburzeń trawienia i wchłaniania 

(choroby zapalne jelit, zespoły złego wchłaniania), 

 zwiększone zapotrzebowanie spowodowane 

hiperkatabolizmem (uraz, zapalenie, nowotwór) 

nie znajdujące pokrycia w podaży składników 

odżywczych.
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Utrata łaknienia (anoreksja) będąca jedną z podsta-

wowych przyczyn niedożywienia związanego 

z chorobą (disease-related malnutrition) prowadzi 

do niedostatecznego przyjmowania makro- i mikro-

składników odżywczych, postępującego pogorszenia 

funkcji ważnych dla życia narządów i układów, spadku 

masy ciała, zaniku mięśni i upośledzenia odporności. 

Wszystko to powoduje cięższy przebieg choroby 

i gorszą odpowiedź na stosowane leczenie, wydłuża 

okres zdrowienia i zwiększa koszty leczenia w stopniu 

znacznie większym niż wcześnie podjęte, dostosowane 

do potrzeb i sytuacji klinicznej wspomaganie żywie-

niowe (nutritional suport).

Wysoce negatywne następstwa zdrowotne i eko-

nomiczne niedożywienia szpitalnego sprawiły, 

że w roku 1999 Rada Europy (Council of Europe) 

powołała Komisję Ekspertów w celu identyfikacji 

przyczyn niedożywienia szpitalnego i zapropono-

wania działań zaradczych. Na podstawie badań 

ankietowych i własnego doświadczenia członków 

Komisji Ekspertów ustalono 5 głównych przeszkód 

w dostarczaniu chorym pożywienia dostosowa-

nego do potrzeb. Są to:

1. Brak jasno określonych zasad odpowiedzialności 

za planowanie i dostarczanie żywienia oraz moni-

torowanie stanu odżywienia chorych.

2. Brak wiedzy na temat wpływu prawidłowego 

stanu odżywienia na wyniki leczenia chorób.

3. Brak wpływu pacjentów na organizację i jakość 

żywienia w szpitalu.

4. Brak współpracy pomiędzy poszczególnymi gru-

pami pracowników szpitala.

5. Brak zainteresowania administracji szpitali żywie-

niem jako elementem leczenia chorych (5, 6, 8, 9).

Nie ulega jednak wątpliwości, że co najmniej równie waż-

ną przyczyną niedożywienia szpitalnego jest brak ściśle 

określonych zasad rozpoznawania i leczenia niedoży-

wienia, które powinny obowiązywać w każdym szpitalu.

Następstwa niedożywienia

Następstwa niedożywienia można podzielić na pier-

wotne i wtórne. Do pierwotnych należą: zmniejszenie 

masy ciała spowodowane ubytkiem mięśni i tkanki 

tłuszczowej, osłabienie siły mięśniowej, osłabienie 

odporności, niedokrwistość niedobarwliwa, obni-

żenie stężenia białek w surowicy, zaburzenia tra-

wienia i wchłaniania oraz upośledzenie czynności 

wszystkich narządów i układów. Następstwa wtórne 

to wzrost częstości zakażeń, zaburzenia w gojeniu 

ran, wytrzewienie, rozejścia zespoleń, wzrost cho-

robowości i śmiertelności oraz wzrost kosztów le-

czenia (2, 3, 4, 5).

W głodzeniu prostym, określanym też mianem 

niepowikłanego, dochodzi do stopniowego zuży-

wania własnych rezerw białka, tłuszczu oraz 

obniżenia wydatku energetycznego. Jak wynika z ta-

beli I, rezerwy białka i tłuszczu w organizmie są 

stosunkowo duże, jednak nie oznacza to, że mogą 

być wykorzystywane przez dłuższy czas.

Zapasy glikogenu zostają zużyte w drodze glikogenolizy 

w ciągu pierwszych 24 godzin głodzenia, a później za-

potrzebowanie mózgu i erytrocytów na glukozę zostaje 

pokryte w drodze glukoneogenezy z aminokwasów 

mięśni, glicerolu z tkanki tłuszczowej i mleczanów 

powstających w przebiegu beztlenowej glikolizy 

w mięśniach (cykl Cori). Jeżeli okres głodzenia przedłuża 

się, zapotrzebowanie mózgu na energię zostaje częś-

ciowo pokryte przez związki ketonowe, co pozwala na 

zmniejszenie katabolizmu białek mięśni. W prostym 

głodzeniu stężenie albumin pozostaje przez dłuższy 

czas niezmienione, spada natomiast stężenie białek 

o krótkim okresie półtrwania.

W głodzeniu powikłanym mamy do czynienia nie 

tylko z wstrzymaniem lub znacznym ograniczeniem 

podaży składników odżywczych, ale również z na-

stępstwami metabolicznymi ciężkiej choroby, urazu 
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i/lub sepsy. Po pierwszym okresie zmniejszonego 

metabolizmu następuje wzrost wyrzutu hormonów ka-

tabolicznych i wzrost przemiany materii. Dochodzi do 

zwiększonego rozpadu białka spowodowanego 

nasileniem glukoneogenezy oraz koniecznością na-

prawy uszkodzonych komórek i tkanek. Pojawia się 

hiperglikemia, nietolerancja glukozy, retencja sodu 

i wody, co przy braku podaży energii i białka może 

prowadzić do ostrego niedożywienia typu kwas-

hiorkor. Zasadnicze różnice pomiędzy głodzeniem 

prostym a powikłanym ilustruje tabela II.

Rozpoznanie niedożywienia

Niedożywienie jest chorobą i jak każda choroba 

wymaga rozpoznania i leczenia.

W rozpoznaniu niedożywienia posługujemy się 

wywiadem żywieniowym, badaniami antropome-

trycznymi i badaniami laboratoryjnymi, które rozpa-

trywane łącznie pozwalają na ustalenie przyczyn, 

rodzaju i ciężkości niedożywienia oraz na zaplano-

wanie skutecznego leczenia.

W wywiadzie żywieniowym zwracamy uwagę na 

wszelkie zmiany w sposobie odżywiania się, czas 

ich wystąpienia oraz związek z chorobą zasadniczą. 

Można być pewnym, że pacjent, który przez 7 dni 

przyjmuje pożywienie w ilości pokrywającej 50% 

zapotrzebowania energetycznego wynoszącego 

1800-2000 kcal i mniej niż 1g białka na kg należnej 

masy ciała, jest niedożywiony i wymaga opracowa-

nia i wdrożenia planu postępowania żywieniowego. 

Tabela I. Teoretyczne rezerwy energetyczne mężczyzny o masie ciała 74 kg (wg 10).

SUBSTRAT

Tłuszcz

Białko

Glikogen (mięśnie)

Glikogen (wątroba)

Razem

ZAPAS (kg)

15

12

0,5

0,2

ENERGIA (kcal)

141 000

48 000

2 000

80

191 800

x Przeżycie jest bardzo rzadkie, jeżeli zapasy tłuszczu spadną poniżej 3 kg, a białka poniżej 50% ilości wyjściowej z okresu przed głodzeniem (11).

Tabela II. Różnice w odpowiedzi metabolicznej w głodzeniu prostym i powikłanym (10).

Metabolizm

Synteza białek

Katabolizm białek

Obrót białek

Bilans azotowy

Glukoneogeneza

Ketoza

Obrót glukozy

Stężenie glukozy w surowicy

Retencja sodu i wody

Stężenie albumin w surowicy

GŁODZENIE PROSTE (> 72)

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓↑

↓

↓

?

-

GŁODZENIE POWIKŁANE

↑

↑

↑

↑

↓↓

↑

-

↑

↑

↑↑↑

↓↓
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Uzupełnieniem wywiadu żywieniowego jest badanie 

kliniczne, które pozwala ocenić ogólny stan chorego, 

wydolność poszczególnych narządów i układów, 

zdolność do samoobsługi, sprawność ruchową i kon-

takt intelektualny. Ważna jest samoocena własnego 

stanu zdrowia przez chorego.

Badania antropometryczne. Największe znaczenie 

ma niezamierzony, związany z chorobą ubytek masy 

ciała (mc) w okresie poprzedzającym przyjęcie do 

szpitala. Ubytek mc wynoszący powyżej 10% w cią-

gu 6 miesięcy lub powyżej 5% w ciągu 3 miesięcy 

wskazuje na ciężkie niedożywienie wymagające 

wdrożenia odpowiedniego postępowania żywie-

niowego. Przyjmuje się, że ubytek mc większy niż 

5 kg w ciągu kilku miesięcy oznacza niedożywienie 

i wskazuje na konieczność wykonania pełnej oceny 

stanu odżywienia oraz monitorowania odżywiania 

się chorego w ciągu pierwszych kilku dni pobytu 

w szpitalu.

Każdy chory w dniu przyjęcia do szpitala powinien 

mieć oznaczoną masę ciała i wzrost. Oba te 

wskaźniki pozwalają na obliczenie wskaźnika masy 

ciała BMI (Body Mass Index) z wzoru:

Chociaż wskaźnik masy ciała jest stosowany głównie 

w ocenie prawidłowej mc i stopnia otyłości, to 

jednak znajduje on również zastosowanie w ocenie 

ryzyka operacyjnego związanego z nadwagą i otyłością, 

jak i w rozpoznawaniu niedożywienia. Interpretację 

BMI w odniesieniu do masy ciała podano w tabeli III.

Interpretując BMI należy pamiętać, że dla prawi-

dłowej oceny zmian w stanie odżywienia konieczne 

są dwa pomiary: jeden oceniający masę ciała sprzed 

kilku miesięcy i drugi wskazujący aktualną masę cia-

ła. Ponieważ wzrost pacjenta pozostaje ten sam, łatwo 

obliczyć poprzedni i aktualny BMI i ustalić, czy nastąpiły 

zmiany masy ciała w okresie objętym badaniem.

Należy również mieć na uwadze, że BMI został 

opracowany przede wszystkim dla klasyfikacji 

otyłości i jest mało przydatny w rozpoznawaniu 

niedożywienia, zwłaszcza jeżeli dysponujemy tyl-

ko jednym pomiarem. Świadczą o tym ostatnie 

publikacje dotyczące niedożywienia szpitalnego. 

W pracy Pirlich i wsp. (14) oceniono stan odży-

wienia 1886 chorych za pomocą subiektywnej glo-

balnej oceny stanu odżywienia (Subjective Global 

Assessment – SGA) i BMI. Na podstawie badania SGA 

niedożywienie rozpoznano u 516 (27,4%) chorych. 

Gdy jednak wzięto pod uwagę BMI, to kryteria WHO 

dla rozpoznania niedożywienia (BMI < 18,5 kg/m2 

spełniało tylko 77 (4,1%) chorych (12).

Podobne wyniki uzyskali Zawadzka i Grzymisławski 

(15), którzy przeprowadzili badania stanu odży-

wienia u 43 chorych z nieswoistymi zapaleniami 

jelit. Badanie SGA wskazywało na niedożywienie 

u 64,7% chorych z chorobą Leśniowskiego-Crohna 

i u 72,7% chorych na wrzodziejące zapalenie 

jelita grubego. Natomiast BMI poniżej 18,5 kg/m2 

wskazujące na niedożywienie miało odpowiednio 

tylko 20,8 i 31,6% chorych.

Tabela III. Interpretacja BMI w odniesieniu
do masy ciała (wg 12, 13).

INTERPRETACJA

Niedożywienie

Ryzyko niedożywienia

Prawidłowa mc

Nadwaga

Otyłość Io

Otyłość IIo

Otyłość olbrzymia

BMI (kg/m2)

< 18,5

18,5-19,9

20,0-24,9

25,0-29,9

30,0-34,9

35,0-40,0

> 40

BMI (kg/m2) = mc (kg) : wzrost (m)2
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Badania laboratoryjne są niezmiernie przydatne w roz-

poznawaniu niedożywienia białkowo-kalorycznego 

(nbk), w kwalifikowaniu chorych do leczenia ży-

wieniowego, w monitorowaniu skuteczności le-

czenia żywieniowego i wykrywaniu ewentualnych 

zaburzeń metabolicznych. Ze względu na swoją 

obiektywność i powtarzalność zapewniają one bez-

pieczeństwo i umożliwiają niezbędne korygowanie 

prowadzonego leczenia żywieniowego (16). Naj-

większe znaczenie w ocenie stanu odżywienia 

mają stężenia albumin, prealbuminy i transferyny 

w surowicy krwi oraz całkowita liczba limfocytów 

obrazująca stan odporności ustroju.

Najwięcej kontrowersji budzi interpretacja stę-

żenia albumin; jego spadek poniżej 3,5 g/dl jest 

powszechnie uznawanym wskaźnikiem niedo-

żywienia. Jednak w większości współczesnych 

prac zwraca się uwagę, że hipoalbuminemii nie 

można rozpatrywać wyłącznie pod kątem jej 

związku z niedożywieniem (17, 18). Na stężenie 

albumin w surowicy ma bowiem wpływ nie tylko 

zmniejszone dostarczanie aminokwasów do 

wątroby czy upośledzona synteza, ale również 

zaburzenia dystrybucji, spowodowane m.in. nad-

mierną podażą krystaloidów, przewodnieniem 

i zwiększeniem objętości płynu w przestrzeni 

pozanaczyniowej (18, 19).

Jednak niezależnie od tego, czy hipoalbumine-

mia jest spowodowana niedostatecznym odży-

wianiem czy innymi czynnikami, jest ona zawsze 

złym czynnikiem rokowniczym (18, 19, 20, 21), 

a jej stężenie powinno być wyrównane poprzez 

odpowiednie żywienie przed planowanym za-

biegiem operacyjnym. Interpretację stężeń albumin 

w surowicy w odniesieniu do stanu odżywienia 

podano w tabeli IV.

Nieco odmienną interpretację podali Buzby i Mullen 

(22), według których stężenie albumin w surowicy 

w granicach 3,0-3,5 g/dl oznacza niedożywienie 

lekkie, 2,4-2,9 g/dl – umiarkowane (średnie) i po-

niżej 2,4 g/dl – niedożywienie ciężkie. Podobną 

interpretację przyjęliśmy w klinice rozpoznając na 

podstawie badań własnych (23) niedożywienie 

lekkie, średnie i ciężkie odpowiednio przy stężeniach 

albumin: 3,1-3,5 g/dl; 2,5-3,0 g/dl i poniżej 2,5 g/dl.

Niezależnie od tych z pewnością niedoskonałych 

klasyfikacji należy pamiętać, że stężenie albumin 

w surowicy poniżej 3,0 g/dl zawsze jest złym 

czynnikiem rokowniczym i najczęściej wiąże się 

z niedożywieniem i zapaleniem towarzyszącym 

ciężkiej chorobie.

Transferyna jest beta-globuliną, która wiąże 

i transportuje żelazo w osoczu dostarczając je 

do szpiku i innych narządów, gdzie odbywa 

się synteza hemoglobiny. Jej całkowita pula 

ustrojowa wynosi ok. 5,3 g, a okres półtrwania 

ok. 8 dni. Ze względu na mniejszą pulę ustro-

jową i krótszy okres półtrwania transferyna 

bardziej niż albuminy nadaje się do śledzenia 

szybko zachodzących zmian w składzie białek 

trzewnych i monitorowania skuteczności leczenia 

żywieniowego. Wykorzystanie transferyny jako 

wskaźnika niedożywienia białkowo-kalorycznego 

jest jednak ograniczone przez to, że na jej 

stężenie (poza niedoborami żelaza) ma wpływ 

wiele czynników poza niedożywieniem (23).

Tabela IV. Interpretacja stężeń albumin
w odniesieniu do stanu odżywienia (wg 7).

NORMA 3,5-5,0

3,0-3,4

2,1-2,9

< 2,1

21 dni

ALBUMINY (g/dl)

Niedożywienie:

lekkie

średnie

ciężkie

Okres półtrwania

przegląd medycyny laboratoryjnej zeszyt 2 (7) 2007
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Interpretację stężeń transferyny w odniesieniu do 

stanu odżywienia podano w tabeli V.

Prealbumina jest białkiem wiążącym tyroksynę, 

syntetyzowanym głównie w wątrobie. Jej okres 

półtrwania wynosi zaledwie 2 dni, a ze względu na 

małą pulę ustrojową prealbumina bardzo szybko 

reaguje na zaburzenia syntezy w wątrobie i z te-

go powodu jest znacznie lepszym wskaźnikiem 

niedoboru białek trzewnych niż albumina i transfe-

ryna (23).

Interpretację stężeń prealbuminy w odniesieniu do 

stanu odżywienia podano w tabeli VI.

Interpretując stężenie białek trzewnych w odnie-

sieniu do stanu odżywienia należy pamiętać, że 

niedostateczna podaż białka jest tylko jednym z 

czynników powodujących ich obniżone stężenie 

w surowicy. Wśród innych czynników należy 

wymienić niewydolność wątroby, choroby nerek, 

niedokrwistość, nowotwory, przyjmowane leki i 

stan nawodnienia ustroju (23). Dlatego tak ważne 

jest zebranie szczegółowego wywiadu i badanie 

chorego.

Niedożywieniu związanemu z chorobą zawsze 

towarzyszy osłabienie odporności, którego na-

stępstwem jest zwiększona częstość zakażeń i 

utrudnione ich zwalczanie przez chorych niedo-

żywionych. Dotyczy to zwłaszcza niedożywienia 

typu mieszanego, które często towarzyszy ostrym 

chorobom zapalnym i urazom powikłanym za-

każeniem oraz oczywiście niedożywieniu typu 

kwashiorkor.

Całkowita liczba limfocytów (CLL) we krwi obwodo-

wej jest bardzo cennym i prostym wskaźnikiem sta-

nu odporności, przydatnym zwłaszcza w badaniach 

przesiewowych. Całkowitą liczbę limfocytów oblicza 

się w 1 mm3 krwi obwodowej wg następującego 

wzoru:

gdzie L = liczba leukocytów.

W ostatnim czasie większość laboratoriów bioche-

micznych podaje liczbę limfocytów zarówno w 

liczbach bezwzględnych, jak i w postaci odsetka 

krwinek białych.

Interpretację CLL w odniesieniu do stanu odżywie-

nia podano w tabeli VII.

Bilans azotowy jest różnicą pomiędzy ilością azo-

tu dostarczonego i utraconego. Ponieważ ok. 95% 

azotu jest wydalane z moczem, z dużym prawdo-

podobieństwem można określić wydalanie całkowi-

te azotu, opierając się na wydalaniu nerkowym. Ilość 

azotu mocznika wydalonego z moczem w ciągu 

Tabela V. Interpretacja stężeń transferyny
w odniesieniu do stanu odżywienia (wg 7).

NORMA 176-315 mg/dl

134-175

117-133

< 117

8 dni

TRANSFERYNA (mg/dl)

Niedożywienie:

lekkie

średnie

ciężkie

Okres półtrwania

Tabela VI. Interpretacja stężeń prealbuminy
w odniesieniu do stanu odżywienia (wg 7).

NORMA 18-45 mg/dl

10-17

5-9

< 5

2 dni

PREALBUMINA (mg/dl)

Niedożywienie:

lekkie

średnie

ciężkie

Okres półtrwania

  % limfocytów x L
 CLL =
          100
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doby oznacza się za pomocą następującego wzoru:

gdzie liczba 4 oznacza straty azotu inną drogą (kał, 

włosy, skóra) oraz ilość azotu niemocznikowego 

w moczu (7, 23).

U ludzi zdrowych rozpad i synteza białek ustrojowych  

są w równowadze, a bilans azotowy jest zerowy. 

W stanach katabolizmu towarzyszącego chorobie 

przy jednoczesnym ograniczeniu lub braku podaży 

białka bilans azotowy jest ujemny. W okresie 

anabolizmu przy wystarczającej podaży białka i energii 

bilans azotowy jest dodatni, co świadczy o skutecznym 

leczeniu żywieniowym i braku powikłań septycznych.

Monitorowanie leczenia żywieniowego

Jak każda terapia, również leczenie żywieniowe 

wymaga planowego monitorowania pod kątem 

skuteczności i tolerancji leczenia, wczesnego roz-

poznania ewentualnych powikłań i osiągnięcia 

wyznaczonego celu leczenia.

Monitorowanie żywienia pozajelitowego (żp) obej-

muje czynności, wśród których należy wymienić:

 kontrolę stanu ogólnego chorego pod kątem 

skuteczności leczenia choroby zasadniczej, będącej 

przyczyną niedożywienia i leczenia żywieniowego,

 kontrolę miejsca wprowadzenia, drożności i po-

łożenia cewnika w układzie żylnym,

 kontrolę wyników badań laboratoryjnych i po-

dejmowaną na ich podstawie korektę zleceń (16).

Zgodnie z przyjętymi standardami (16) w skład 

badań laboratoryjnych przed rozpoczęciem żp 

powinny wchodzić: gazometria, oznaczenie stężeń 

Na, K, Ca, Mg, CL, P, glukozy, białka całkowitego 

i albumin, mocznika i kreatyniny, triglicerydów, 

cholesterolu, bilirubiny i CRP w surowicy oraz 

AspAT, ALAT, AP, GGTP, badania morfologiczne krwi 

i skrócony koagulogram.

W pierwszych dniach leczenia należy codziennie 

wykonać gazometrię, pomiar glikemii (co najmniej 

2 razy dziennie.), Na, K, Mg, P, oznaczenie 

mocznika i kreatyniny w surowicy, stężenia tri-

glicerydów (lub test przejaśnienia). W okresie 

stabilizacji badania takie, jak w pierwszych dniach 

leczenia, należy wykonywać 1-2 razy w tygodniu 

(16) lub częściej, jeżeli zachodzi taka potrzeba. 

Należy pamiętać o codziennym badaniu glikozurii 

i prowadzeniu dobowej zbiórki moczu. Aczkolwiek 

żp pozwala na szybkie i w miarę bezpieczne dos-

tarczenie organizmowi niezbędnych ilości energii 

oraz innych makro- i mikroskładników odżywczych, 

to nie jest to fizjologiczna metoda żywienia. Dlatego 

najszybciej, jak to jest możliwe, należy rozpoczynać 

podaż pożywienia drogą przewodu pokarmowego 

wykorzystując dostępne diety przemysłowe, a na-

stępnie produkty naturalne, którymi odżywiamy się 

w codziennej diecie.

Przedstawiony przegląd wskazuje, że badania la-

boratoryjne odgrywają bardzo ważną rolę zarówno 

w rozpoznawaniu, jak i prowadzeniu leczenia ży-

wieniowego, a zwłaszcza żywienia pozajelitowego, 

które wymaga stałej kontroli metabolicznej, opartej 

na wynikach badań laboratoryjnych i kontroli stanu 

klinicznego.

Tabela VII. Interpretacja CLL w odniesieniu
do stanu odżywienia (wg 7).

CLL w 1 mm3 krwi obwodowej

Niedożywienie:

lekkie

średnie

ciężkie

bilans azotowy (g/d) = podaż azotu (g) –
– azot mocznika oznaczony w dobowej
zbiórce moczu (g) + 4

NORMA > 1500

1200-1499

800-1199

< 800

przegląd medycyny laboratoryjnej zeszyt 2 (7) 2007
IN VITRO EXPLORER



clinical che mi stry line

10

Należy również pamiętać, że niedożywienie ma 

wpływ na wyniki wielu badań laboratoryjnych (24), 

co powinno być brane pod uwagę przy interpretacji 

uzyskanych wyników.

Wnioski

1. Niedożywienie jest chorobą i jak każda choroba wy-
maga wczesnego rozpoznania i właściwego leczenia.
2. Badania laboratoryjne odgrywają bardzo ważną 
rolę w rozpoznawaniu niedożywienia, monitorowaniu 
leczenia żywieniowego oraz rozpoznawaniu powikłań 
choroby zasadniczej i leczenia żywieniowego.
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Streszczenie
Interpretacja wyników badań u pacjentów z niewydolnością nerek niesie wiele problemów praktycznych. 
Problemy te są konsekwencją różnic pomiędzy próbkami materiału pobieranymi od pacjentów z niewydolnością 
nerek i pacjentów z wydolnymi nerkami. Głównymi różnicami są: akumulacja toksyn mocznicowych 
i wzrost przepuszczalności błony filtracyjnej kłębuszków nerkowych dla białek, prowadzące do zaburzeń 
gospodarki białkowej, zmiana własności albuminy, przewodnienie, zakwaszenie i zaburzenia czynności 
wewnątrzwydzielniczej, a także obecność przewlekłego procesu zapalnego. To powoduje, że interpretacja 
wyników badań uzyskanych od pacjentów z niewydolnością nerek może być odmienna niż w innych 
populacjach.
Słowa kluczowe
niewydolność nerek, badania laboratoryjne, toksyny mocznicowe, białka surowicy, albumina.

Summary
Interpretation of laboratory results in patients with renal insufficiency is difficult. This is a consequence of 
differences between material collected from patients with renal insufficiency and from patients with sufficient 
kidneys. These differences are: accumulation of uremic toxins and increase of glomerular membrane permeability 
which lead to protein disorders, change of albumin properties, water excess, acidification, endocrinological 
disorders and chronic inflammation process. All these factors cause that interpretation of laboratory tests 
results from patients with renal insufficiency may be different than in other populations.
Keywords
renal insufficiency, laboratory tests, uremic toxins, serum proteins, albumin.

probleMy przy iNterpretacji wyNików badań 
laboratoryjNych w chorobach Nerek

DIffIcuLTIEs IN INTERPRETaTION Of LabORaTORy TEsTs REsuLTs IN RENaL INsuffIcIENcy

Tomasz Anyszek

choroby nerek stanowią stosunkowo często wy-

stępującą grupę schorzeń. W większości przypadków 

mają przebieg przewlekły i mogą prowadzić do nie-

odwracalnego uszkodzenia i niewydolności nerek ze 

wszystkimi konsekwencjami klinicznymi, a w końco-

wym stadium do niewydolności wielonarządowej. 

Badania laboratoryjne stanowią podstawę wczesne-

go rozpoznania, a następnie monitorowania leczenia 

(szczególnie w przypadkach dializoterapii). Z praktyki 

wiadomo jednak, że ich interpretacja nastręcza wiele 

problemów. Co jest tego przyczyną? Najogólniej mó-

wiąc, różnice pomiędzy materiałem badanym (su-

rowica, osocze, krew pełna) uzyskanym od pacjen-

ta „zdrowego” i pacjenta z niewydolnością nerek.

Przewlekłe choroby nerek zarówno o podłożu za-

palnym (jak np. kłębkowe zapalenie nerek), jak i 

niezapalnym (jak np. nefropatia cukrzycowa) prze-

biegają zazwyczaj z nieodwracalnym niszczeniem 

nefronów. Zmniejszenie liczby czynnych nefronów 

doprowadza do spadku filtracji kłębkowej (GFR) i 

upośledzenia diurezy. W wyniku tego ulega obniże-

niu skuteczność wydalania z organizmu substancji 

normalnie eliminowanych wraz z moczem. Dochodzi 

do ich retencji i akumulacji w surowicy, szczególnie 

w przypadkach, gdy nie istnieją alternatywne fizjo-

logiczne metody ich eliminacji z ustroju.

Najbardziej identyfikowane z niewydolnością ne-

rek są kreatynina, mocznik i kwas moczowy, ale 
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trzeba pamiętać, że są to jedynie przedstawiciele 

ogromnej grupy różnych związków, tak endo- jak 

i egzogennych. W skład tych związków, nie do 

końca zidentyfikowanych, a umownie nazywanych 

toksynami mocznicowymi, wchodzą między innymi 

białka i produkty ich rozpadu, substancje egzogenne i 

produkty ich metabolizmu, a także związki chemiczne 

o prostszej strukturze, jak np. p-krezol czy furfurol. 

Wiedza o ich zachowaniu się we krwi pacjentów 

z niewydolnością nerek jest szczątkowa, aczkolwiek 

pewne zjawiska zostały już opisane. I tak na przykład 

niektóre z tych związków mogą wpływać hamująco 

na aktywność hematopoetyczną szpiku, inne (beta-

2-mikroglobulina, poliklonalne łańcuchy lekkie immu-

noglobulin) mogą wytrącać się w tkankach będąc 

przyczyną rozwoju amyloidozy, a wiele z nich stanowi 

czynniki prozapalne, stymulujące rozwój przewlekłego 

procesu zapalnego, prowadzącego m.in. do nieswoistej 

oksydacji białek (1).

Nie jest do końca wiadome, w jaki sposób obecne 

we krwi toksyny mocznicowe wpływają na inne 

substancje, szczególnie te, których aktywność lub 

stężenie jest oznaczane w celach diagnostycznych. 

Można przypuszczać, że niektóre z nich mogą 

powodować interferencje i negatywnie wpływać 

na swoistość oznaczeń. Pewne jest natomiast, że 

producenci metod stosowanych rutynowo w me-

dycznej diagnostyce laboratoryjnej oceniają i walidują 

metody badawcze na próbkach materiału pobranych 

od osób z wydolnymi nerkami. Nawet jeżeli poddaje się 

badaniu próbki od pacjentów z niewydolnością nerek, 

to badania takie mają charakter fragmentaryczny 

i wyrywkowy. Na pewno skład matrycy analitycznej 

w próbkach pochodzących od osób z wydolnymi 

nerkami jest inny niż w próbkach od pacjentów z nie-

wydolnością nerek. 

Dodatkowo sytuację komplikuje różnica pH, ponieważ 

u chorych z niewydolnymi nerkami występuje sil-

nie zaznaczona tendencja do kwasicy. Na ile te 

różnice są istotne i na ile prowadzą do uzyskania 

różnych wyników tych samych badań w tych dwóch 

grupach, nie jest do końca wiadomo. Jednakże na 

pewno nie można bezkrytycznie porównywać takich 

wyników badań laboratoryjnych. Należy również 

pamiętać, że substancje, które są oznaczane w ce-

lach diagnostycznych, także mogą być wydalane 

drogą filtracji kłębkowej i spadek wielkości GFR 

może prowadzić do wzrostu ich stężenia we krwi, co 

niekoniecznie musi być odzwierciedleniem typowych 

dla nich patologii narządowych (2). Jako przykład 

można podać:

 podwyższone stężenie troponiny T w surowicy 

pacjentów dializowanych, które nie musi świadczyć 

o ostrym incydencie wieńcowym,

 wysokie stężenie NT pro-BNP u pacjentów z nie-

wydolnością nerek, które niekoniecznie jest wyrazem 

niewydolności krążenia.

Upośledzenie filtracji kłębkowej białek, powiązane 

zazwyczaj z upośledzeniem reabsorpcji zwrotnej 

przesączonych białek przez komórki nabłonka 

kanalików nerkowych, doprowadza do zaburzeń 

białkowych. Dodatkowo u pacjentów z kłębkowym 

zapaleniem nerek oraz u pacjentów z cukrzycą, u któ-

rych rozwija się nefropatia cukrzycowa, dochodzi do 

uszkodzenia błony filtracyjnej kłębuszków nerkowych, 

co umożliwia przenikanie do moczu cząsteczek o śre-

dnicy większej od średnicy porów błony filtracyjnej 

(o masie cząsteczkowej większej niż 40-50 kDa). 

Takie cząsteczki po przefiltrowaniu się do przesączu 

kłębkowego nie ulegają pełnej reabsorpcji przez 

komórki nabłonka kanalików nerkowych i są wydalane 

z moczem. W rutynowych badaniach laboratoryjnych 

taka sytuacja objawia się jako białkomocz wykrywany 

za pomocą testów paskowych. Głównym białkiem 

obecnym w moczu w tym przypadku jest albumina. 

Do uszkodzenia błony filtracyjnej kłębuszków może 
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dochodzić niezależnie od nasilenia procesu niewy-

dolności nerek i często w przypadku zespołów nerczy-

cowych można zaobserwować masywny białkomocz 

przy prawidłowych wartościach GFR (1).

Dodatkowo u tych pacjentów często toczy się 

przewlekły proces zapalny prowadzący do reakcji 

ostrej fazy. Generalnie dochodzi do hipoproteinemii 

i hipoalbuminemii wynikającej z hiperkatabolizmu, 

retencji płynów, niedożywienia oraz toksycznego 

efektu, jaki wywiera proces chorobowy na produkcję 

białek w wątrobie. Reakcja ostrej fazy objawia się 

wzrostem stężenia CRP, fibrynogenu i alfa-1-kwaśnej 

glikoproteiny w surowicy. Ponadto akumulacji w su-

rowicy ulegają także białka wydalane drogą filtracji 

kłębkowej, takie jak np. białko wiążące retinol (RBP), 

alfa-1-mikroglobulina, beta-2-mikroglobulina (2).

Najważniejszym białkiem transportowym surowicy 

jest albumina. U pacjentów z niewydolnością nerek 

proces wiązania i transportu substancji przez albuminę 

przebiega inaczej niż u pacjentów z wydolnymi 

nerkami.

Zmiana własności albuminy ma kilka przyczyn. Albu-

mina, tak jak wszystkie inne białka, może podlegać 

modyfikacjom chemicznym, takim jak oksydacja, 

glikacja czy acetylacja. Takie modyfikacje stosunkowo 

często występują w niewydolności nerek: glikacja 

u pacjentów z cukrzycą, a oksydacja u pacjentów 

z akumulacją toksyn mocznicowych i przewlekłym 

stanem zapalnym. Albumina po modyfikacjach może 

zmieniać swoją konformację i własności wiążące. 

Dodatkowo albumina może nieswoiście wiązać 

znajdujące się w dużych ilościach w surowicy toksyny 

mocznicowe (szczególnie zawierające tryptofan), co 

zaburza równowagę pomiędzy albuminą a substan-

cjami, które są przez nią transportowane w warunkach 

prawidłowych (3). 

Proces wiązania substancji przez albuminę jest 

także zależny od wartości pH środowiska, a pH 

u pacjentów z niewydolnością nerek jest zazwyczaj 

bardziej kwaśne niż fizjologiczna wartość 7,4. Do 

substancji fizjologicznie transportowanych przez 

albuminę zalicza się zarówno substancje endogenne 

(metabolity, substraty, produkty końcowe przemian 

metabolicznych), jak i substancje egzogenne 

(jony metali dwuwartościowych, ksenobiotyki 

zawarte w pokarmach, leki). W związku z mniejszą 

dostępnością miejsc wiążących albuminy we 

krwi występuje podwyższony odsetek substancji 

w postaci wolnej, niezwiązanej. Praktycznymi 

konsekwencjami tego faktu są m.in.:

 zmieniona farmakokinetyka leków, związana 

z upośledzonym ich wydalaniem i słabszym wiązaniem 

przez białka transportujące;

 podwyższona frakcja magnezu zjonizowanego 

u pacjentów z niewydolnością nerek i prawidłowym 

stężeniem magnezu całkowitego w surowicy (4).

Należy również pamiętać, że nerki obok najważniejszej 

funkcji wydalniczej pełnią również funkcję wewnątrz-

wydzielniczą i w przypadkach przewlekłych chorób 

nerek dochodzi również do jej upośledzenia. Prowadzi 

to do takich powikłań, jak:

 nadciśnienie nerkopochodne związane z za-

burzeniami układu renina-angiotensyna-aldosteron 

(renina jest produkowana w aparacie przykłę-

buszkowym w nefronach), co z kolei wywołuje zmiany 

w zakresie gospodarki wodno-elektrolitowej;

 niedokrwistość związana głównie z niedoborem 

erytropoetyny, która jest produkowana w nerkach;

 niedobór witaminy D.

W chorobach nerek witamina D występuje w formie 

nieaktywnej, gdyż w zniszczonym miąższu nerek nie 

zachodzi hydroksylacja cząsteczki cholekalcyferolu. 

Niedobór witaminy D prowadzi do upośledzenia 

wchłaniania wapnia i jego reabsorpcji, co daje 

objawy hipokalcemii. Dodatkowo upośledzenie 

filtracji kłębkowej doprowadza do akumulacji 
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fosforanów we krwi, a hiperfosfatemia pogłębia 

hipokalcemię, gdyż jony wapniowe są wychwytywane 

i wiązane w nierozpuszczalne związki przez fosforany. 

Hipokalcemia i hiperfosfatemia są sygnałem dla 

przytarczyc do wzmożenia produkcji i wydzielania 

parathormonu. Parathormon uzupełnia braki wapnia 

we krwi głównie poprzez odzyskiwanie go z kości, co w 

dłuższym czasie doprowadza do rozwoju osteodystrofii 

nerkowej. Co więcej, aktywność parathormonu nie 

wystarcza zazwyczaj do unormowania zaburzeń 

gospodarki wapniowo-fosforanowej, a długotrwała 

stymulacja przytarczyc jest przyczyną ich wtórnej nad-

czynności, która po pewnym czasie przechodzi w tzw. 

nadczynność trzeciorzędową, kiedy to przytarczyce 

produkują i uwalniają parathormon niezależnie od 

mechanizmów stymulujących i hamujących (1).

Homeostaza wapnia i magnezu u pacjentów z nie-

wydolnością nerek wymaga dodatkowego skomen-

towania. Oba te jony są wiązane przez albuminę 

w miejscu wiążącym o niskim powinowactwie (5). 

Fizjologicznie około 50% obecnego we krwi wapnia i 

około 35% magnezu są związane z albuminą. Jednakże 

przy niewydolności nerek dochodzi do przeładowania 

albuminy przez związane z nią toksyny mocznicowe 

i zwiększa się zarówno odsetek niezwiązanego wapnia, 

jak i magnezu. Wolny wapń zostaje związany przez 

obecne w surowicy fosforany, a niezwiązany magnez 

występuje we krwi w postaci wolnej, zjonizowanej. 

W związku z tym dystrybucja wapnia i magnezu 

pomiędzy trzema frakcjami (związaną z albumina, 

skompleksowaną ze związkami organicznymi i zjo-

nizowaną) u pacjentów z niewydolnością nerek jest 

inna niż u pacjentów z wydolnymi nerkami i ocena 

gospodarki wapniowej lub magnezowej nie może 

być w tym przypadku oparta jedynie na ocenie 

stężenia wapnia całkowitego i magnezu całkowitego. 

Należy opierać się na stężeniu wapnia i magnezu 

zjonizowanego (1, 5).

Innym powodem możliwego zafałszowania wyników 

badań u pacjentów z niewydolnością nerek jest 

przewodnienie, będące konsekwencją zmniejszenia 

diurezy. Narasta ono stopniowo wraz z pogłębianiem 

się niewydolności nerek, a największe znaczenie 

ma u pacjentów ze schyłkową niewydolnością 

nerek leczonych dializami. Generalnie u pacjenta 

przewodnionego można spodziewać się zaniżenia 

wyników nie tylko badań biochemicznych, ale także 

morfologii krwi. Stosunkowo częstym błędem jest 

rozpoznanie niedokrwistości, związane z niskimi 

wartościami hemoglobiny i hematokrytu; inny błąd to 

niedoszacowanie stanu zaawansowania mocznicy na 

podstawie zaniżonych wartości stężenia kreatyniny, 

mocznika czy potasu. O tym, jak wielki wpływ ma 

stopień nawodnienia organizmu na wyniki badań 

laboratoryjnych, świadczy chociażby porównanie 

wyników badań parametrów niedializujących się (np. 

albumina) u pacjentów przed i po zabiegu dializy.

Sam proces dializy może być przyczyną zmian, 

utrudniających interpretację wyniku. Przykładem 

może być aktywacja leukocytów przy kontakcie 

z błoną dializacyjną podczas hemodializy, która 

doprowadza do uwalniania czynników prozapalnych 

i może być przyczyną pochopnego rozpoznania 

stanu zapalnego (6).

Jak widać różnorodność problemów związanych 

ze specyfiką materiału do badań pochodzącego 

od chorych z niewydolnością nerek utrudnia 

codzienną interpretację wyników, co dodatkowo 

mogą nasilać błędy przedanalityczne, dotyczące 

pobierania materiału od chorych dializowanych. 

Niniejszy artykuł jest jedynie próbą naszkicowania 

tego zagadnienia, ale nawet po zapoznaniu się 

z podanymi w nim informacjami można dojść do 

wniosku, że interpretacja wyników badań uzyskanych 

od pacjentów z niewydolnością nerek może być 

odmienna niż w innych populacjach.
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Streszczenie
Wykonywane na analizatorach hematologicznych oznaczenia liczby płytek mogą dawać wyniki zarówno 
fałszywie zawyżone, jak i zaniżone, co jest spowodowane w największym stopniu błędami przedanalitycznymi 
(złe pobranie, zbyt długie przechowywanie), ale również wpływem innych czynników, wśród których 
najczęstszym jest EDTA. Wpływ ten manifestuje się rzekomą trombocytopenią, którą można wykluczyć 
stosując wyłącznie do liczenia płytek inne antykoagulanty (cytrynian). Z innych przyczyn uzyskiwania wyników 
zaniżonych można wymienić obecność płytek olbrzymich, natomiast obecność fragmentów erytrocytów lub 
białaczkowych leukocytów, a także małych sferocytów zawyża wyniki.
Słowa kluczowe
płytki krwi, pseudotrombocytopenia, czynniki interferujące.

Summary
Spurious results may be observed in platelets counts on hematology analysers in several situations. Preanalytical 
and analytical variables should be excluded first . The most frequent factor influencing platelets count is EDTA. 
It is manifested by pseudothrombocytopenia, which can be excluded by using different anticoagulants (citrate) 
exclusively for platelets. Other factor is presence of large platelets. Spurious increase is due to fragmented RBS 
and plasma of leukaemic cells.
Keywords
platelets, pseudothrombocytopenia, interfering factors.

wartości płytek uzyskiwaNe z aNalizatorów 
heMatologiczNych – czy zawsze prawdziwe?

platelets couNt oN heMatology aNalysers – spurious results

Dagna Bobilewicz

Od lat 60., kiedy analizatory hematologiczne za-

częły wypierać metody manualne, pojawił się pro-

blem fałszywych wyników, niezgodnych ze stanem 

faktycznym. Wprawdzie lata 80. przyniosły duży 

postęp technologiczny, niemniej problem „anoma-

lii” spowodowanych różnymi czynnikami jest nadal 

aktualny i w dużej mierze dotyczy płytek krwi, które 

będąc stałym składnikiem tzw. morfologii podsta-

wowej mogą decydować w zasadniczy sposób 

o dalszym postępowaniu medycznym (1).

Mówiąc o pseudoanomaliach płytkowych mamy na 

myśli fałszywe zawyżenie lub zaniżenie liczby płytek, 

co niekoniecznie dotyczy liczby bezwzględnej, ale 

różnic w stosunku do wartości rzeczywistych. I tak 

w przypadku małopłytkowości rzeczywistej wartości 

fałszywie zawyżone, ale znajdujące się w granicach 

prawidłowych, mogą być mylące i powodować 

błędne decyzje terapeutyczne – i odwrotnie: war-

tości fałszywie zaniżone (rzekoma trombocytope-

nia) również mogą wpływać na terapię, prowadząc 

nawet do obciążających dla pacjenta przetoczeń.

Wpływ na fałszywe zaniżenie liczby płytek mają 

przede wszystkim czynniki przedanalityczne, zwią-

zane z samą techniką pobrania i przechowywaniem 

próbek takie, jak:

 trudności z wkłuciem do żyły, inicjujące procesy 

krzepnięcia,

 pobranie wraz z płynem z kroplówki,

 zbyt późne wymieszanie krwi z antykoagulantem, 

co powoduje powstawanie mikroskrzepów,

 niezachowanie proporcji pomiędzy objętością 

krwi i ilością antykoagulantu,
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 oznaczenia wykonywane po długim czasie od 

pobrania, powodujące zmiany objętości płytek 

(1, 2, 3).

Ważne są również czynniki analityczne, a więc 

jakość sprzętu, na jakim są wykonywane oznaczenia, 

prowadzenie bieżącej jego konserwacji i regularne 

wykonywanie badań kontrolnych. Wymienione 

czynniki podlegają kontroli i są przewidywalne.

Istotny problem stanowi natomiast wpływ 

antykoagulantu na liczbę płytek. Jako uznany 

antykoagulant z wyboru dla krwi żylnej, pobieranej 

na badanie morfologii krwi, jest wersenian 

trójpotasowy (K3EDTA), chociaż wiadomo, że w 

pewnym procencie przypadków może on znacząco 

zaniżać liczbę płytek i prowadzić do rzekomej 

trombocytopenii (pseudotrombocytopenii), z którą 

stosunkowo często spotykamy się w codziennej 

pracy (1, 2, 3, 4).

Zjawisko pseudotrombocytopenii stwierdza się w 

około 0,2-2% populacji i dotyczy ono zarówno 

ludzi zdrowych, jak i z różnorodnymi zmianami. 

Stwierdzono je również u koni. Może mieć charakter 

przejściowy i nie jest związane z nasileniem 

aktywności płytek.

Mechanizm małopłytkowości rzekomej nie 

jest w pełni wyjaśniony. Są dowody na to, że 

konglomeraty tworzone przez płytki w obecności 

EDTA są wynikiem działania przeciwciał wiążących 

się z antygenami błonowymi płytek, epitopem 

kompleksu GP IIb/IIIa, eksponowanym przez EDTA. 

Ma to miejsce wyłącznie in vitro i jest bez znaczenia 

dla pacjenta. Zjawisko to nie występuje u chorych 

na trombastenię Glanzmanna, pozbawionych 

kompleksu glikoproteinowego. Przeciwciała te 

– aglutyniny – występują w różnych klasach: IgG 

(33-50%), IgM (10-63%), IgA (4-40%) i reagują w 

temperaturze pokojowej lub niższej, ale niektóre 

z nich są niezależne od temperatury. Są sugestie, 

że są to autoprzeciwciała naturalne lub nabyte w 

wyniku uprzedniej destrukcji płytek, zachodzącej 

w różnych warunkach tak fizjologicznych (np. 

ciąża), jak i patologicznych. Nie jest wykluczone, że 

również inne białka mogą wpływać na tworzenie 

aglutynatów. 

Konsekwencją tworzenia konglomeratów jest 

obniżony odczyt liczby płytek na skutek tego, 

że skupiska są odczytywane przez analizator 

jako pojedyncze płytki, a w przypadkach ich 

dużych rozmiarów jako leukocyty lub komórki 

niezidentyfikowane, sygnalizowane przez analiza-

tor jako „flagi”. Dotyczy to głównie analizatorów 

różnicujących krwinki białe. W prostszych liczni-

kach hematologicznych skupiska płytek mogą 

być przeoczone. W przypadkach podejrzeń mało-

płytkowości rzekomej postępowaniem z wyboru 

jest ocena rozmazu krwi obwodowej (widoczne 

zlepy płytek) oraz pobranie krwi na 10% cytrynian 

sodowy i ponowne zliczenie tylko płytek (wynik musi 

uwzględniać rozcieńczenie). Jako metoda odnie-

sienia pozostaje zawsze liczenie płytek w kamerze, 

obecnie stosowana w wyjątkowych przypadkach 

(1, 2, 3, 4).

Kolejnym zjawiskiem, występującym również in 

vitro w obecności EDTA, ale rzadszym (około 1 na 

12 000 pobrań) jest tzw. satelityzm, polegający na 

przyleganiu płytek do dojrzałych granulocytów i 

tworzenie rozet. Może to dotyczyć również innych 

komórek prawidłowych lub patologicznych. Jako 

końcowy etap tego procesu, obserwowany bardzo 

rzadko, można traktować powstawanie dużych 

zlepów, zawierających setki płytek i ponad 100 

granulocytów, na ogół nie rozpoznawanych przez 

analizator. Opisane anomalie nie dotyczą tworzenia 

agregatów płytki-leukocyty in vivo, co ma miejsce 

np. w przypadkach różnego rodzaju stanów 

zapalnych i jest powodowane nasiloną ekspresją 
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P-selektyny po aktywacji płytek. W wykrywaniu tych 

agregatów może być pomocna technika cytometrii 

przepływowej (1, 3).

Zarówno w warunkach prawidłowych, jak i wielu 

patologiach mogą występować płytki olbrzymie, 

przekraczające górny próg objętości wyznaczony 

dla tego parametru (powyżej 30-40fl, różny dla 

różnych analizatorów) i tym samym nie liczone. W 

przypadkach dużej liczby płytek olbrzymich również 

pomocne są techniki immunologiczne i cytometrii 

przepływowej.

Wzrost odczytywanej liczby płytek niezależnie od 

wartości rzeczywistych może być także powodowany 

różnymi innymi czynnikami i stanowić problem 

kliniczny (1, 3).

Ze względu na to, że erytrocyty i płytki są zliczane w 

tym samym kanale, anomalie krwinek czerwonych 

mogą rzutować na odczytywane przez analizator 

wartości płytek. W warunkach prawidłowych dwie 

populacje są wyraźnie zróżnicowane, natomiast 

w obecności małych sferocytów, schistocytów 

czy nawet mikrocytów nietypowe erytrocyty lub 

ich fragmenty mogą być liczone jako płytki, ale 

oczywiście zależy to również od metod i sposobu 

różnicowania. 

Opisywane są też interferencje ze strony frag-

mentów cytoplazmy komórek białaczkowych, da-

jące fałszywie zawyżone wyniki; mogą być one 

szczególnie niebezpieczne dla pacjenta, kiedy 

maskują rzeczywistą trombocytopenię. Zawyżone 

wartości płytek mogą być również spowodowane 

hiperchylomikronemią oraz obecnością krioglo-

bulin, aczkolwiek ich wpływ na leukocyty jest 

bardziej zaznaczony (1).

Kiedy mówimy o uzyskiwanych z analizatorów hema-

tologicznych wynikach nieprawdziwych, nasuwa się 

pytanie, czy mają na nie wpływ stosowane metody. 

Odpowiedź nie jest jednoznaczna, aczkolwiek z do-

świadczeń własnych wynika, że w przypadkach 

wątpliwych korzystne jest wykonywanie oznaczeń 

płytek na różnych analizatorach, pracujących róż-

nymi metodami. 

Jedną z najpopularniejszych obecnie metod jest 

metoda impedancji, w której badane cząstki, za-

wieszone w roztworze elektrolitowym, przechodzą 

przez szczelinę, po obu stronach której znajdują się 

elektrody ujemna i dodatnia. Przejście cząstki przez 

szczelinę zwiększa opór elektryczny, co jest odczyty-

wane jako impuls, odpowiadający pojedynczej cząst-

ce. Średnia objętość płytek waha się w granicach 

6-10 fl (niektórzy autorzy podają 8-12 fl), ale analiza-

tory pracujące tą metodą zliczają na ogół cząstki

od 2 do 20 fl, a punkt odcięcia jest wyliczany w zależ-

ności od populacji komórek (1, 3). W analizatorach 

innych typów dla oznaczeń liczby płytek stosuje się 

detekcję poprzez rozproszenie światła laserowego 

na drodze immunologicznej (CD61) bądź stosowa-

ne są techniki mieszane, które dostarczają najwięcej 

niezależnych informacji. Niemniej nadal w przypad-

kach wątpliwych zaleca się wykonanie barwionego 

rozmazu i jego ocenę wizualną, umożliwiającą wy-

krycie płytek olbrzymich, konglomeratów płytek czy 

też zjawiska satelityzmu (rozet).

W podsumowaniu można powiedzieć, że przede 

wszystkim należy wykluczyć błędy przedanali-

tyczne i analityczne jako najczęstsze przyczyny 

fałszywych wyników oznaczeń liczby płytek, 

a następnie rozważyć, czy nie wchodzi w grę 

zależna od EDTA trombocytopenia rzekoma. 

Należy również pamiętać, że nieprawdziwe wyni-

ki oznaczeń płytek mogą mieć odzwierciedlenie 

wyłącznie przy różnicowaniu krwinek białych 

i nie są zaznaczone („flagowane”) na wyniku 

podstawowej morfologii.
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Niedokrwistość chorób przewlekłych (Anemia of 

Chronic Disease – ACD) pod względem częstości wy-

stępowania we wszystkich populacjach na świecie 

ustępuje miejsca jedynie niedokrwistości z niedoboru 

żelaza (75% wszystkich niedokrwistości), ale nawet 

częściej niż ta druga jest przyczyną hospitalizacji. 

Jest diagnozowana u pacjentów w różnym wieku; 

jej występowanie ściśle wiąże się z chorobami prze-

wlekłymi, takimi jak infekcje, stany zapalne, choroby 

nowotworowe, niewydolność nerek, serca, choroby 

wątroby. Charakterystyczna jest wysoka częstość jej 

występowania u osób starszych z chorobą nowotwo-

Streszczenie
Niedokrwistość chorób przewlekłych występuje niemal równie często jak anemia z niedoboru żelaza i dotyczy 
populacji całego świata. Ma ona podłoże immunologiczne, a jej przyczyn należy szukać w przewlekle toczących 
się procesach zapalnych. Jak każda niedokrwistość, niedokrwistość chorób przewlekłych manifestuje się 
spadkiem stężenia hemoglobiny i liczby erytrocytów. Zalicza się ją do grupy niedokrwistości normocytowych 
i normochromicznych. Jej patogeneza ma związek z wpływem cytokin na mechanizmy utrzymujące 
homeostazę żelaza w ustroju. Mechanizmy te pod wpływem m.in. TNF-a i interleukin (IL-1, IL-6 lub IL-10) 
ulegają zaburzeniu, co prowadzi do ograniczonego dostępu żelaza do komórek progenitorowych. Wykazano 
kluczową rolę hepcydyny oraz erytropoetyny w utrzymaniu prawidłowego obiegu żelaza w ustroju. Znajomość 
mechanizmów prowadzących do niedokrwistości chorób przewlekłych pozwoli na opracowanie algorytmu, 
zapewniającego szybkie i skuteczne rozpoznanie problemu i wdrożenia odpowiedniego leczenia.
Słowa kluczowe
cytokiny, erytropoetyna, hepcydyna, interleukiny, makrofagi, proces zapalny.

Summary
Anemia of chronic disease (ACD) is almost as common as iron deficiency anemia. It is immunity driven 
disease manifested by decreased number of erythrocytes and hemoglobin concentration. It is normocytic and 
normochromic and its pathophysiology is related to limitation of functional iron access to progenitor cells via 
altering iron homeostasis due to influence of cytokines TNF-a, IL-1, IL-6, IL-10. The crucial role is also played 
by hepcidin and erythropoietin in body iron circulation. Knowing the processes leading to ACD will enable to 
create new diagnostic and treatment strategies.
Keywords
cytokines, erythropoietin, hepcidin, interleukins, macrophages, chronic inflammation.

Niedokrwistość chorób przewlekłych – patogeNeza
i diagNostyka

aNeMia of chroNic disease – pathophysiology aNd diagNosis

Agnieszka Wiśniewska, Dagna Bobilewicz

rową (77%), jest również typowa dla chorych zakażo-

nych wirusem HIV (18-95% w zależności od stadium 

choroby). Niedokrwistość tego typu diagnozuje się 

także u 20-60% chorych z chorobami autoimmuno-

logicznymi. U osób z ostrymi, ciężko przebiegającymi 

infekcjami oraz z sepsą może rozwinąć się w ciągu 

kilku dni. Nasilenie ACD wiąże się ze stopniem za-

awansowania choroby zasadniczej i rodzajem odpo-

wiedzi immunologicznej (1, 2, 3, 4, 5, 6).

Niedokrwistość w zejściowym stadium chorób nerek 

ma pewne cechy ACD, aczkolwiek jej uwarunkowania 

są nieco inne. Charakteryzuje ją mianowicie zupełny 
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brak produkcji erytropoetyny, nagromadzenie to-

ksycznych produktów przemiany materii, a sama 

dializoterapia prowadzi do przewlekłej stymulacji 

komórek układu immunologicznego poprzez ich 

kontakt z błonami dializacyjnymi. W wielu stanach 

klinicznych, w tym w zaawansowanym stadium 

choroby nowotworowej typowa niedokrwistość 

chorób przewlekłych jest powikłana niedoborem 

żelaza i/lub witaminy B12 i kwasu foliowego, co ma 

związek z występowaniem ostrych lub przewlekłych 

krwawień, zaburzeniami wchłaniania i niedostateczną 

podażą tych substancji (1, 2, 3).

Mechanizmy powstawania

niedokrwistości chorób przewlekłych

Można wyróżnić trzy główne mechanizmy, odpo-

wiadające za powstanie niedokrwistości chorób 

przewlekłych:

1. retencja żelaza w makrofagach,

2. upośledzenie proliferacji i różnicowania erytroi-

dalnych komórek progenitorowych,

3. obniżenie produkcji i aktywności biologicznej ery-

tropoetyny.

Ad 1. Pobudzenie układu immunologicznego przez 

czynniki prozapalne, mikroorganizmy i komórki 

nowotworowe prowadzi do aktywacji monocytów 

oraz limfocytów T (CD4) i do produkcji cytokin 

prozapalnych TNF-a i interleukin (IL-1, IL-6 lub IL-10). 

Ich obecność w krwiobiegu determinuje produkcję 

białek ostrej fazy oraz hepcydyny i wpływa na 

mechanizmy odpowiedzialne za homeostazę żelaza.

W pierwszym etapie dochodzi do zatrzymania żelaza 

w komórkach układu siateczkowo-śródbłonkowego, 

czego konsekwencją jest ograniczenie jego do-

stępności do komórek progenitorowych, co spra-

wia, że erytropoeza przebiega w warunkach 

niedoboru żelaza.

W doświadczeniach wykazano, że podanie myszom 

IL-1 i TNF-a prowadzi do obniżenia stężenia żelaza 

i podwyższenia ferrytyny we krwi. Może to być 

spowodowane bądź zwiększeniem zapotrzebowania 

makrofagów na żelazo, bądź zaburzeniem jego 

redystrybucji z makrofagów. Cytokiny prozapalne 

i antyzapalne w różny sposób wpływają na 

wychwyt żelaza przez makrofagi. TNF-a pobudza 

erytrofagocytozę poprzez stymulację odpowiednich 

receptorów na makrofagach, które niszczą erytrocyty 

skracając czas ich przeżycia. W konsekwencji poziom 

żelaza obniża się, a jego niedobór prowadzi do 

ograniczenia erytropoezy i rozwoju ACD.

Rola interferonu (IFN-g) oraz lipopolisacharydu (LPS) 

polega na regulacji ekspresji DMT-1 (Divalent Metal 

Transporter, transbłonowe białko przenoszące metale 

dwuwartościowe), prowadzącej do wzmożonego 

poboru żelaza przez zaktywowane makrofagi. 

Natomiast IL-4, IL-10 oraz IL-13 wzmagają ekspresję 

wolnego receptora transferyny (TfR), co prowadzi do 

fagocytozy żelaza przez makrofagi i jednocześnie 

w obecności TNF-a , IL-1 i IL-6 do jego magazynowania 

drogą transkrypcyjnej oraz translacyjnej stymulacji 

ekspresji ferrytyny.

Istotne jest również zablokowanie drogi uwalnia-

nia żelaza z makrofagów. Prawidłowo za ten pro-

ces odpowiada transbłonowe białko ferroportyna 1.

LPS oraz IFN-g zaburzają jego ekspresję na mono-

cytach, co przyczynia się do nieprawidłowej, nad-

miernej retencji żelaza w tych komórkach. Istotną rolę 

przypisuje się również hepcydynie (polipeptyd pro-

dukowany w wątrobie), której wzmożona synteza, 

stymulowana obecnością LPS, IL-6 oraz TGF-b, jest 

odpowiedzią na stan zapalny. Uważa się, że hepcy-

dyna hamuje absorpcję żelaza z dwunastnicy i jedno-

cześnie blokuje uwalnianie z makrofagów, czego wy-

nikiem jest obniżenie stężenia żelaza w surowicy (2, 7).

Ad 2. Poziom dostępnego żelaza jest niewystarczający 
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do właściwego przebiegu erytropoezy, a poza tym 

dochodzi do upośledzenie proliferacji komórek 

erytroidalnych m. in.na skutek ujemnego wpływu 

cytokin na ekspresję receptora dla erytropoetyny, 

upośledzenia produkcji i aktywności erytropoetyny 

oraz obniżenia innych niezbędnych czynników 

wzrostu. Istotną rolę może odgrywać pro-apoptyczny 

wpływ IFN-g, TNF-a oraz IL-1, a także same białka 

ostrej fazy, jak na przykład a-1-antytrypsyna. Wiążąc 

się z wolnymi receptorami dla transferyny (TfR) blokuje 

ona dostępność żelaza dla komórek progenitorowych 

uniemożliwiając ich wzrost i różnicowanie (2, 4, 8).

Ad 3. Trzecim istotnym czynnikiem, warunkującym 

powstanie niedokrwistości chorób przewlekłych, 

jest obniżona produkcja erytropoetyny i dodatkowo 

upośledzona reaktywność na hipoksję. Wykazano, 

że stężenie erytropoetyny jest niewystarczające 

w stosunku do stopnia występującej niedokrwistości. 

Komórki, które ją wytwarzają, podlegają toksycznemu, 

uszkadzającemu wpływowi wolnych rodników pro-

dukowanych przez cytokiny, przez co nie są zdolne 

do wytwarzania pełnowartościowej erytropoetyny. 

Pacjenci z niedokrwistością chorób przewlekłych 

często mają niedobory witamin B12 i kwasu foliowego, 

co również wywiera negatywny wpływ na proces 

proliferacji i różnicowania komórek (1, 2, 9).

Różnicowanie ACD i niedokrwistości innego typu

Niedokrwistość chorób przewlekłych bywa najczęściej 

umiarkowaną niedokrwistością normochromiczną i 

normocytową. Badaniem diagnostycznym pierwszego 

rzutu jest podstawowa morfologia z rozmazem krwi 

obwodowej, a następnie różnicowanie z innymi 

typami niedokrwistości, głównie z niedokrwistością 

z niedoboru żelaza (Iron Deficiency Anemia – IDA), 

którą na pierwszy rzut oka może sugerować obniżony 

poziom żelaza w surowicy. Najistotniejszym elemen-

tem różnicującym jest ocena nie tyle stężenia żelaza, 

ile stanu jego zasobów ustrojowych, co jest możliwe 

dzięki metodom biochemicznym, pozwalającym 

określić stężenie ferrytyny, protoporfiryny cynkowej, 

transferyny czy rozpuszczalnego receptora transfe-

ryny (sTfR). 

W przypadku ACD poziom ferrytyny jest prawidłowy 

albo podwyższony, co jest spowodowane zarówno 

prawidłowymi zapasami żelaza, jak też faktem, że 

procesy zapalne indukują jej produkcję. Dyskusyjna 

jest ciągle interpretacja punktów odcięcia dla stężenia 

ferrytyny. Wartości poniżej 15mg/l są zdecydowanie 

uważane za obniżone, typowe dla niedokrwistości 

niedoborowej, jednak ze względu na wpływ innych 

czynników, takich jak choroby wątroby, nadczynność 

tarczycy czy nadużywanie alkoholu, rozważana 

jest możliwość przesunięcia tej granicy do 30 mg/l. 

Protoporfiryna cynkowa oraz wysycenie transferyny 

w przypadkach obu rodzajów niedokrwistości (ACD 

i IDA) są obniżone, nie stanowią więc czynników 

różnicujących. Istotnym elementem różnicującym 

może być natomiast stężenie sTfR, które w rze-

czywistym niedoborze żelaza jest podwyższone, 

natomiast w ACD nie odbiega od wartości 

prawidłowych. Szczególne znaczenie przypisuje się 

stosunkowi sTfR i log ferrytyny, którego wartość 

poniżej 1 może sugerować ACD, natomiast 

powyżej 3 wskazuje na rzeczywisty niedobór żelaza 

w przebiegu ACD.

ACD jako jednostka kliniczna sprawia trudność 

diagnostyczną także dlatego, że u chorych ze 

stwierdzoną niedokrwistością chorób przewlekłych 

należy się również liczyć z możliwością krwawień 

i niedożywienia, co dodatkowo prowadzi do zu-

bożenia zasobów ustrojowych żelaza i w sposób 

zasadniczy rzutuje na rodzaj terapii (1, 2, 3, 8, 9).

W diagnostyce różnicowej wykorzystywana jest 

również ocena liczby hipochromicznych erytrocytów 
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lub retykulocytów, średnia objętość retykulocyta 

(MRV) i zawartość hemoglobiny w retykulocytach 

(3, 10).

Obecnie pokłada się pewne nadzieje w wykorzystaniu 

oznaczeń hepcydyny w różnicowaniu ACD i ACD 

powikłanej niedoborem żelaza, aczkolwiek nie ma 

jeszcze dostatecznych informacji i zaleceń na ten 

temat. Tak więc ocena czynnościowego i rzeczywistego 

niedoboru nadal stanowi problem diagnostyczny.

Leczenie niedokrwistości chorób przewlekłych 

polega głównie na leczeniu choroby zasadniczej, 

a w przypadkach, kiedy nie jest ono skuteczne, 

na doraźnych transfuzjach ze wszystkimi ich 

negatywnymi konsekwencjami. Suplementację żelaza 

stosuje się tylko w przypadkach jego udowodnionej 

utraty (krwawienia, zabiegi operacyjne), ponieważ 

w czystej postaci ACD ta metoda nie jest skuteczna, 

a przy wartościach ferrytyny powyżej 100μg/l i wy-

syceniu transferyny powyżej 20% może dawać skutki 

uboczne w postaci nawracających zakażeń.

Nie ma dostatecznych doświadczeń w podawaniu 

żelaza łącznie erytropoetyną. Natomiast podawanie 

ludzkiej rekombinowanej erytropoetyny (rhEPO) jest 

stosowane w przypadkach infekcji HIV, chorób auto-

immunologicznych, chorób nerek, a także u chorych 

w trakcie chemioterapii.

Nowe terapeutyczne strategie, nad którymi ciągle 

prowadzone są badania, skupiają się na wpro-

wadzeniu chelatorów żelaza, które usprawnią 

syntezę endogennej erytropoetyny, antagonistów 

hepcydyny oraz nowych cytokin i hormonów, które 

mogą efektywnie stymulować erytropoezę oraz przy-

czynić się do szybkiej poprawy stanu zdrowia i jakości 

życia pacjentów (2, 8).
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ANALIZATORY BIOCHEMICZNE W OCENIE RYZYkA ChUk
www.medinews.com

Cholesterol LDL jest jednym z ogólnie przyjętych czynników ryzyka rozwoju miażdżycy, stanowiąc jednocześnie punkt 

odniesienia skuteczności stosowanej terapii. Cząstki LDL nie są  jednak populacją jednorodną, ale różnią się wielkością, składem 

i własnościami aterogennymi. Wiadomo, że cząstki mniejsze łatwiej przenikają przez błonę wewnętrzną tętnic wieńcowych 

i są bardziej podatne na zmiany oksydacyjne, stanowiąc tym samym większe ryzyko powstawania blaszki  miażdżycowej 

wraz z następstwami klinicznymi w postaci niewydolności wieńcowej. Dotychczasowe metody rozdziału elektroforetycznego 

populacji cząstek LDL na mniejsze i większe są czasochłonne, co uniemożliwia ich zastosowanie w pracy rutynowej, dlatego 

też wprowadzenie prostszych zautomatyzowanych technik, zaadaptowanych do analizatorów biochemicznych może stanowić 

kolejny krok w ocenie ryzyka chorób układu krążenia (7 August 2007).

DZIAŁANIE UBOCZNE STATYN
www.medscape.com

Wielokrotnie stwierdzono, że statyny, które są jednym z najczęściej przepisywanych leków na świecie, obniżają stężenie 

cholesterolu LDL i zapobiegają epizodom wieńcowym, aczkolwiek nie mają udowodnionego znaczenia na obniżenie liczby 

udarów (Lancet listopad 2002). Wiadomo również, że ich działanie uboczne dotyczy uszkodzenia wątroby (wzrost enzymów 

wątrobowych), a także zmian mięśniowych, które nie są proporcjonalne doa stosowanych dawek. W latach 70., kiedy jeszcze 

nie stosowano statyn, były doniesienia o zwiększonym ryzyku chorób nowotworowych u osób z niskim stężeniem cholesterolu 

całkowitego; obecnie problem ten został podniesiony w odniesieniu do osób leczonych statynami. Sugestie powyższe wymagają 

dalszego potwierdzenia.

UWAGA NA SOFT DRINKI
www.medscape.com

Picie więcej niż jednej porcji gazowanego napoju (soft drink) dziennie może prowadzić do istotnych zmian metabolicznych, 

łącznie z powstaniem zespołu metabolicznego. Dotyczy to głównie populacji w średnim wieku, szczególnie narażonej na te 

zmiany. Na ich powstawanie nie ma wpływu rodzaj napojów. Odnosi się to w równym stopniu do napojów „standardowych”, 

jak i nisko- lub zero- kalorycznych (light), bez względu na zawartość kofeiny (Circulation, July 2007).

NOWA DZIEDZINA MEDYCYNY
www.medyk.com.pl

Farmakogenomika jest nową dziedziną medycyny, zajmującą się indywidualną, uwarunkowaną genetycznie odpowiedzią 

organizmu na stosowane leki. Dotyczy nie tylko leków ogólnie stosowanych, ale również nowych form farmakoterapii, jak 

np. terapia genowa. Klasycznym przykładem indywidualnej reakcji może być hemoliza po podaniu leku antymalarycznego 

(prymachiny), stwierdzana u Murzynów służących w armii amerykańskiej w czasie drugiej wojny światowej, będąca wynikiem 

genetycznie uwarunkowanego deficytu dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G-6-PD). Kontrola, a właściwie możliwość 

indywidualnego doboru terapii doprowadziła do powstania nowego pojęcia, jakim jest personalized medicine czyli medycyna 

skierowana na indywidualne potrzeby pacjenta (Lek w Polsce nr 6/2007).
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